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naše nové chrámy

Stakčín

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Juraj VOROŇÁK

F

arnosť Stakčín sa nachádza v údolí rieky Cirocha
medzi Sninou a vodnou
nádržou Starina. Je obkolesená
Vihorlatským pohorím a úpätím
masívu Nastaz, ktorý je súčasťou Bukovských vrchov.
História stakčínskej farnosti
a jeho chrámu siaha do ďalekej
minulosti. Ale v 50-tych rokoch
20. storočia, v čase prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi,
bola táto farnosť zrušená a gréckokatolícky chrám v roku 1957
zbúraný. Vnútorné zariadenie
bolo premiestnené do novopostaveného pravoslávneho chrámu. V týchto ťažkých časoch
gréckokatolícki veriaci takmer
nedúfali, že sa im podarí niekedy postaviť nový chrám.

Nová nádej a veľká túžba
vznikla v roku 1990, keď sa
začali nanovo vykonávať bohoslužby v dome smútku kňazmi
z farnosti Kolonica. Najprv sa
v roku 1992 odkúpil pôvodný pozemok, ktorý už bol vo
vlastníctve štátu. Nasledovala
príprava projektu Ing. Jozefom
Bajusom, vybavovanie stavebného povolenia, vypratávanie ruín po starom chráme
a zabezpečovanie stavebného
materiálu.
Organizácie stavebných prác
sa ujal pán Ján Hribik, ktorému patrí veľká vďaka. Nový
chrám bol postavený za necelé
dva roky. Okrem zbierok stakčínskych veriacich a veriacich
z okolitých farností finančne
prispel štát a nadácia z Nemecka. Chrám bol dokončený a posvätený na chrámový sviatok

Ochrany Presvätej Bohorodičky
v roku 1994 vladykom Milanom
Chauturom CSsR. V nasledujúcom období bol interiér chrámu
doplnený ikonostasom, ktorý
vyšiel z dielne Petra Vereščáka
a Jozefa Takáča zo Sečoviec.

Chrám je osadený v peknom
prostredí uprostred veľkého
trávnika a stromovej aleje.
Veriaci plánujú chrám i jeho
okolie naďalej zveľaďovať, aby
sa v ňom mohli schádzať k oslave nášho nebeského Otca. n

Prešov-Sídlisko III

Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
Marek KOLESÁR
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prostred tohto sídliska zatúžil Boh
mať svoj dom.“
Slová vladyku Jána, ktoré povedal v deň posvätenia chrámu,
vystihujú zámer, prečo chrám na
Sídlisku III v Prešove stojí.
Prvé sv. liturgie sa na sídlisku
začali slúžiť už v roku 1997
v priestoroch kina Kozmos. Farnosť bola oficiálne zriadená vo
februári 2003 vyčlenením z Farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto. V máji 2002
sa začali prvé stavebné práce na
chráme, ktorý mal byť pôvodne
zasvätený sviatku Premenenia
Pána. Ale blahorečenie nášho
vladyku Pavla Petra Gojdiča
nakoniec rozhodlo, že patrocínium nad chrámom bolo zverené
práve jemu. Hlavným autorom
projektov bol Ing. arch. Juraj
Osvald a ďalším projektantom

Ing. Adrián Fialka. Chrámu dal
podobu pravidelného osembokého kolmého ihlana s lucernou.
Chrám je biely s červenou strechou. Nad hlavným vstupom na

západnej strane sa vypína veža
chrámu. Objekt má aj dva bočné
vstupy. Stavba bola realizovaná
vďaka finančnej pomoci švajčiarskej nadácie Pro Domo Dei.

Práce vykonávala firma Kanvod
zo Zlatých Moraviec.
Vnútornou dominantou chrámu je dubový ikonostas. Jeho
zaujímavosťou je, že v základnom rade nie sú štyri ikony, ako
je to bežné v našich chrámoch,
ale šesť. S jeho inštaláciou
sa začalo v roku 2005. Materiál a všetky stolárske práce
sponzorsky zabezpečil teraz už
nebohý Ing. Marek Hovančák.
Ikony napísala Mgr. art. Mária
Buráková z Bratislavy.
24. júna 2003 boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom
v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony:
Presvätá Bohorodička(230 kg,
„cis“), Sv. Peter a Pavol (140 kg,
„d“), Sv. Bazil Veľký (50 kg,
„gis“). 13. júla 2003 chrám
posvätil vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup. V tesnej
blízkosti chrámu by v budúcnosti mala stáť aj farská budova. n
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aždoročne v letných mesiacoch prežívame obdobie náboženských pútí
a leto je spojené s našimi najväčšími
mariánskymi odpustami. Bohorodičke je
zasvätených veľa našich chrámov, ale asi
najviac z nich si pripomína Zosnutie Presvätej Bohorodičky.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že tisícky veriacich prichádzajú na mariánske
miesta, aby uvažovali o smrti? Možno si to
ani neuvedomujeme, ale naše najväčšie púte
hovoria o smrti. A nielen ony. V liturgickom
kalendári nachádzame množstvo sviatkov
a spomienok hovoriacich o smrti.
Aký veľký paradox. Tento svet veľmi nerád
hovorí o smrti, veľmi nerád uvažuje o konci
ľudského života. Hľadáme lieky na smrť,
snažíme sa ju poraziť a keďže sa nám to nedarí, vymýšľame rôzne vedecké i filozofické
metódy, ako ju aspoň oddialiť. Ale aj v tom
ťaháme za kratší koniec. A tak najlepším
riešením je nemyslieť na to, nehovoriť o smrti. Navonok sa tvárime, že nás táto otázka
nezaujíma a že sa nás netýka, že smrť je ešte
ďaleko. Je to až smiešne, ako niektorí ľudia
reagujú na tému smrť, ako sa jej vyhýbajú,
ako nevedia zaujať stanovisko. Nemajú túto
otázku zodpovedanú, a preto sa tvária, že
neexistuje. Médiá nám ukazujú len pekné
a mladé tváre – čo je staršie, akoby už nebolo
dobré. Starých a chorých sa snažíme odpratať
z domu, len aby nám nezavadzali, aby nám
nepripomínali starobu a smrť. Naše deti už
nevidia zomierať svojich starých rodičov
doma, snažíme sa ich ochrániť pred smrťou.
Ale to sa nedá.
Pred časom mi môj štvorročný syn povedal
zaujímavú vetu: „Ja nikdy nechcem zomrieť.“
Neviem, čo vyvolalo túto myšlienku, ale je
jasným dôkazom toho, že táto bytostná otázka je hlboko zakorenená v našom vnútri. Na
nej je postavený zmysel ľudského života.
Ale my kresťania, práve naopak, oslavujeme a pripomíname si smrť našich svätých,
v prvom rade Presvätej Bohorodičky. Kresťan
nemôže mať problém o smrti hovoriť, nemá

Mgr. Daniel Dzurovčin
podpredseda redakčnej rady

problém ani strach pri pomyslení na smrť.
Kresťan nemôže mať problém pozrieť sa smrti
do očí, pretože má jasnú odpoveď na túto
najzákladnejšiu otázku života. My kresťania
máme evanjelium – radostnú zvesť o tom, že
Kristus premohol hriech a smrť. My máme
vieru a nádej, že Kristus nám pripravil blaženú večnosť. Vieme, prečo žijeme a vieme
aj, prečo umierame.
Aj keď telesná smrť je následok hriechu Adama, pre kresťana je očakávaným stretnutím
človeka so svojím Bohom a začiatkom nového života. Ak sa teraz s Bohom stretávam
každý deň, tak smrť bude pre mňa dovŕšením
cesty, po ktorej som kráčal celý život. Ako
hovorí žalmista: „Skúmaj ma, Bože, a poznaj
moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po
ceste k večnosti.“ (Ž 139, 23 – 24)
Pamätajme, že každým dňom putujeme
k stretnutiu s naším Pánom. Nech smrť pre
nás nie je synonymom strachu a beznádeje,
ale radostným stretnutím Otca so svojím
dieťaťom a splnením našej nádeje, ako hovorí
prorok Izaiáš: „Pán zástupov pripravil na
tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno
najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj,
rozvinutý nad celým ľudstvom, a prikrývku,
čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy
a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán
hovoril. A v ten deň povedia: ,Hľa, toto je náš
Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí! On je
Pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme
sa z jeho spásy! Lebo Pánova ruka spočinie
na tomto vrchu’“ (Iz 25, 6 – 10). n

Pozdravujeme všetkých ľudí dobrej vôle!
Podporte aktuálny projekt Slovenskej katolíckej charity Blízko pri človeku – Pomoc deťom
v núdzi poukázaním ľubovoľnej sumy na účet 0176875345/0900, variabilný symbol 157,
názov účtu je Slovenská katolícka charita. Veríme, že spoločne pomôžeme sirotám,
polosirotám, ako aj deťom a mladým ľuďom s viacnásobným postihnutím.
Slovenská katolícka charita

slovo – 17/2008

Tlač a distribúcia
AlfaPRINT, Martin

Putujeme
v ústrety Pánovi
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slovo svätého otca

Zahraničná apoštolská cesta do Austrálie bola na nejaký čas posledným veľkým oficiálnym bodom programu
pápeža Benedikta XVI. Od 28. júla do 11. augusta oddychoval v mestečku Bressanone v talianskej provincii
Bolzano. Keďže až po návrate späť do Vatikánu sa opäť začnú generálne audiencie (prvá sa uskutoční 13. augusta),
vrátili sme sa k jeho starším príhovorom o apoštoloch. Tieto sú zo 6. júla a 9. augusta 2006.

Milovaný učeník Ján
aby pripravili miestnosť na večeru, je to
práve on a Peter, ktorí majú vykonať túto
úlohu (porov. Lk 22, 8).
Toto jeho výnimočné postavenie v skupine dvanástich nám pomáha pochopiť
skutok jeho matky: v jeden deň sa priblížila k Ježišovi a požiadala ho, aby jej
dvaja synovia, Ján a Jakub, mohli sedieť
v jeho kráľovstve jeden po jeho pravici
a druhý po ľavici (porov. Mt 20, 20 – 21).
Ako vieme, Ježiš odpovedal otázkou:
opýtal sa, či sú ochotní piť kalich, ktorý
on sám mal piť (porov. Mt 20, 22). Úmyslom, ktorý sa ukrýval za týmito slovami,

jeho svokru (porov. Mk 1, 29); s ďalšími
dvoma nasleduje Majstra do domu Jaira,
ktorého dcéru Ježiš privedie opäť k životu (porov. Mk 5, 37); nasleduje ho, keď
vystúpi na vrch, kde príde k premeneniu
(porov. Mk 9, 2); nachádza sa pri ňom na
Olivovej hore, keď pred impozantnosťou
Jeruzalemského chrámu hovorí o konci
mesta a sveta (porov. Mk 13, 3); a nakoniec je mu nablízku v Getsemanskej
záhrade, keď odíde nabok, aby sa modlil
k Otcovi pred utrpením (porov. Mk 14,
33). Krátko pred Veľkou nocou, keď Ježiš
vyberie dvoch učeníkov a pošle ich vopred,

bolo otvorenie očí dvom učeníkom, ich
uvedenie do poznania tajomstva jeho
osoby a naznačenie ich povolania byť
svedkami až po najvyššiu skúšku krvi.
O trocha neskôr Ježiš upresnil, že neprišiel, aby bol obsluhovaný, ale aby slúžil
a obetoval vlastný život ako výkupné za
mnohých (porov. Mt 20, 28). V dňoch,
ktoré nasledovali po zmŕtvychvstaní,
nachádzame Zebedejových synov, ako
spoločne s Petrom a niektorými učeníkmi
v noci nič neulovili a po zásahu Vzkrieseného prišiel zázračný rybolov: je to práve
„učeník, ktorého Ježiš miloval“, ktorý

ako prvý spozná Pána a povie to Petrovi
(porov. Jn 21, 1 – 13).
V Jeruzalemskej cirkvi patrilo Jánovi
významné miesto vo vedení prvej skupiny
kresťanov. Pavol ho menuje medzi tými,
ktorých nazýva „stĺpmi“ tejto komunity
(porov. Gal 2, 9). Lukáš ho v Skutkoch
apoštolov predstavuje, ako sa spolu
s Petrom idú modliť do chrámu (por. Sk 3,
1 – 4.11) alebo sa objavia pred veľradou,
aby svedčili o vlastnej viere v Ježiša Krista
(porov. Sk 4, 13.19). Spolu s Petrom ho
Jeruzalemská cirkev posiela do Samárie,
aby utvrdili tých, ktorí prijali evanjelium, a modlili sa
nad nimi, aby prijali
Svätého Ducha (porov. Sk 8, 14 – 15).
Osobitne musíme
spomenúť to, čo tvrdí spoločne s Petrom pred veľradou,
ktorá ich súdi: „My
nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme
videli a počuli.“ (Sk
4, 20) Práve táto
úprimnosť pri vyznaní vlastnej viery
zostáva príkladom
a upozornením
pre všetkých nás,
aby sme boli vždy
pripravení vyhlásiť s rozhodnosťou
našu neotrasiteľnú
náklonnosť ku Kristovi a dali prednosť
viere pred akoukoľvek vypočítavosťou
alebo ľudským záujmom.
Podľa tradície je Ján „milovaným učeníkom“, ktorý vo štvrtom evanjeliu má
hlavu veľmi blízko Majstrovej hrude počas
poslednej večere (porov. Jn 13, 21), stojí
pod krížom spoločne s Ježišovou Matkou
(porov. Jn 19, 25) a nakoniec je svedkom
prázdneho hrobu a rovnako prítomnosti
zmŕtvychvstalého (porov. Jn 20, 2; 21,
7). Vieme, že o tomto označení sa medzi
vedcami diskutuje. Niektorí v ňom vidia
jednoducho prototyp Ježišovho učeníka.
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Posledná večera.

Snímka: www.saintbedeschurch.co.uk

Drahí bratia a sestry,
dnešné stretnutie venujeme ďalšiemu
veľmi dôležitému členovi zboru apoštolov – Jánovi, Zebedejovmu synovi a Jakubovmu bratovi. Jeho typické hebrejské
meno znamená „Boh je milostivý“. Ježiš
ho povolal spolu s bratom vo chvíli, keď
opravoval siete na brehu Tiberiadského
jazera (porov. Mt 4, 21; Mk 1, 19). Ján je
vždy súčasťou úzkej skupiny, ktorú má
Ježiš okolo seba pri osobitných príležitostiach. Spoločne s Petrom a Jakubom
sa nachádza v Kafarnaume, keď Ježiš
vchádza do Petrovho domu a uzdravuje

4

Ján nie je jediným kresťanským autorom,
ktorý hovorí o láske. On však načrtol jej
základné smery. Skutočná láska totiž vo
svojej prirodzenosti nie je nikdy špekulatívna, ale priamo, konkrétne sa odvoláva
na skutočné osoby. A Ján nám ukazuje,
ktoré sú komponenty – alebo ešte lepšie
fázy – kresťanskej lásky. Je to hnutie,
ktoré charakterizujú tri momenty.
Prvé sa týka samého zdroja lásky, ktorý
apoštol umiestňuje v Bohu a potvrdzuje,
že „Boh je láska“ (1 Jn 4,8.16). Ján je
jediným autorom v Novom zákone, ktorý
nám ponúka definície Boha. On napríklad
hovorí, že „Boh je duch“ (Jn 4,24) alebo
že „Boh je svetlo“ (1 Jn 1,5). Tu vyhlasuje vo svojej intuícii, že „láska je Boh“.
Inými slovami, Ján sa neobmedzuje iba
na opísanie Božského konania, ale ide
ďalej, a to až k jeho koreňom. Okrem toho
nepripisuje všeobecnej láske božskú a neosobnú hodnotu; nevychádza od lásky
k Bohu, ale obracia sa priamo k Bohu, aby
definoval jeho prirodzenosť nekonečnou
dimenziou lásky. Tým chce Ján povedať, že
základným konštitutívnym prvkom Boha
je láska, a teda celá Božia činnosť sa rodí
z lásky a odráža sa v láske: všetko, čo robí
Boh, robí z lásky a s láskou.
Tu však musíme urobiť krok vpred
a upresniť, že Boh prejavil konkrétne
svoju lásku tým, že vstúpil do ľudskej histórie prostredníctvom osoby Ježiša Krista,
ktorý sa vtelil, zomrel a vstal z mŕtvych
za nás. Toto je druhým konštitutívnym
prvkom Božej lásky. On sa neobmedzil iba
na slovné vyhlásenia, ale skutočne konal
a „zaplatil“ v prvej osobe, ako o tom píše
Ján: „Boh tak miloval svet (teda všetkých
nás), že obetoval svojho jednorodeného
Syna“ (Jn 3, 16). Teda Božia láska k ľuďom sa konkrétne prejavuje v láske samého Ježiša. Ján píše: „Ježiš miloval svojich,
čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“
(Jn 13, 1) Mocou tejto darujúcej sa a totálnej lásky sme boli od pôvodu vyslobodení od hriechu, ako píše apoštol: „Deti
moje, keby niekto zhrešil, máme u Otca
zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.
On je zmiernou obetou za naše hriechy;
a nielen za naše, ale aj za hriechy celého
sveta“ (1 Jn 2, 1 – 2; porov. 1 Jn 1, 7). Hľa,
kam až siaha Ježišova láska k nám: až po
vyliatie vlastnej krvi za našu spásu! Keď
kresťan stojí v kontemplácii pred touto
„prehnanou“ láskou, nemôže sa sám seba
neopýtať, aká má byť naša odpoveď.
Táto otázka nás privádza k tretiemu momentu dynamiky lásky: z adresátov lásky,
ktorá nás predchádza a prerastá, sme
povolaní k aktívnej odpovedi, ktorá musí
byť odpoveďou lásky, aby bola adekvátna.
Ján hovorí o „prikázaní“. On uvádza tieto
Ježišove slová: „Nové prikázanie vám

dávam, aby ste sa milovali navzájom.
Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som ja miloval vás.“ (Jn 13, 34) V čom je
tá novinka, na ktorú sa odvoláva Ježiš?
Je v tom, že on sa neuspokojuje s opakovaním toho, čo žiada Starý zákon a čo
čítame aj v ostatných evanjeliách: „Miluj
svojho blížneho ako seba samého“ (Lv
19, 18; porov. Mt 22, 37 – 39; Mk 12,
29 – 31; Lk 10, 27). V starom prikázaní
bolo zákonné kritérium odôvodnené od
človeka, zatiaľ čo v Ježišovom prikázaní
Ján predstavuje dôvod a pravidlo našej
lásky jeho samotnou osobou. A tak
sa láska stáva skutočne kresťanskou:
v tom, že musí smerovať ku všetkým bez
rozdielu, a tiež v tom, že musí ísť až do
extrému, pretože nemá inú mieru, je bez
miery. Tieto Ježišove slová („ako som vás
ja miloval“) nás pozývajú a zároveň nás
znepokojujú; sú kristologickým cieľom,
ktorý sa môže zdať nedosiahnuteľný, ale
zároveň sú podnetom, ktorý nám nedovoľuje uspokojiť sa s tým, čo sme vykonali.
Nádherný duchovný text, ktorý sa nazýva Nasledovanie Krista, v tejto súvislosti
uvádza: „Šľachetná Ježišova láska nás
ženie konať veľké veci a nabáda nás túžiť
po stále dokonalejších veciach. Láska
chce byť na vrchole a nie zadržiavaná
hanblivosťou. Láska chce byť slobodná
a nezávislá od každého svetského pocitu... láska sa zrodila z Boha a povznesená
nad všetko tvorstvo môže spočinúť len
v Bohu. Ten, kto miluje, lieta, beží a raduje sa, je slobodný a nič ho nezadržiava.
Daruje všetko pre všetkých a má všetko
v každej veci, pretože nachádza odpočinok iba v jedinom veľkom, ktorý je nad
všetkým a od ktorého vyviera a pochádza
každé dobro.“ (kniha III., kap. 5) Aký by
bol lepší komentár „nového prikázania“,
ktoré ohlasoval Ján? Modlime sa k Otcovi,
aby sme ho dokázali žiť tak intenzívne,
aby sme ním nakazili všetkých, ktorých
stretneme na našej ceste. n
preložila Mária Spišiaková
z top knihy predajne petra

Yun a Paul Hattaway
1 brat
Nebeský muž
Hromník
2 Milan
Blahoslavený P. P. Gojdič
XVI.
3 Benedikt
Spe salvi
Eldredge
4 John
Cesta túžby
XVI.
5 Benedikt
Apoštoli a prví učeníci

NOVIN

KA

NOVIN

KA

Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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Nechajme exegétom vyriešenie tejto
otázky a uspokojme sa s poučením, ktoré
z toho vyplýva pre náš život: Pán si želá,
aby každý z nás bol učeníkom, ktorý prežíva osobné priateľstvo s ním. Aby sme
to uskutočnili, nestačí ho navonok nasledovať a počúvať; treba s ním a ako on
žiť. To je možné iba v dôvernom vzťahu,
ktorý preniká teplo absolútnej dôvery. Tak
sa to uskutočňuje medzi priateľmi. Práve
preto Ježiš v jeden deň povedal: „Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život
za svojich priateľov... Už vás nenazývam
sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho
pán. Nazval som vás priateľmi, pretože
som vám oznámil všetko, čo som počul
od svojho Otca.“ (Jn 15, 13.15)
V apokryfných Skutkoch Jána nie je
apoštol predstavený ako zakladateľ
cirkví alebo vodca založených komunít,
ale neustále ako odovzdávateľ viery pri
stretnutiach s „dušami schopnými dúfať
a byť spasené“ (18, 10; 23, 8). Všetko je
pohýňané paradoxným úmyslom ukázať
neviditeľné. Východná cirkev ho preto
nazýva jednoducho Teológ, teda ten,
ktorý je schopný hovoriť zrozumiteľným
spôsobom o Božích veciach, a tak odhaliť
tajomstvo dosiahnutia Boha prostredníctvom náklonnosti k Ježišovi.
Kult apoštola Jána sa začal v meste Efez,
kde podľa starovekej tradície dlho pôsobil
a zomrel vo veľmi vysokom veku za vlády
cisára Trajána. V Efeze dal cisár Justinián
v 6. storočí postaviť na jeho počesť veľkú
baziliku, z ktorej doteraz zostali veľké
ruiny. Práve na Východe sa tešil a doteraz
teší veľkej úcte. V byzantskej ikonografii
je často zobrazený ako veľmi starý a v postoji hlbokej kontemplácie, akoby pozýval
k tichu.
Je to však tak, bez stíšenia sa nemožno
priblížiť k najvyššiemu tajomstvu Boha
a jeho zjaveniu. To vysvetľuje, prečo pred
rokmi ekumenický patriarcha Konštantínopola Atenagoras, ktorého objal pápež
Pavol VI. počas pamätného stretnutia, vyhlásil: „Ján je na počiatku našej najvyššej
duchovnosti. Tak ako on, tichí poznajú tú
tajomnú zámenu sŕdc, zvolávajú Jánovu
prítomnosť a ich srdce sa nadchýňa.“
Nech nás Pán vovedie do Jánovej školy,
aby sme sa naučili veľkej láske a cítili sa
milovaní Kristom „až do krajnosti“ (Jn 13,
1) a dali náš život za neho.
Charakteristickým prvkom Jánových spisov je láska. Nie náhodou som začal moju
prvú encykliku slovami tohto apoštola:
„Boh je láska (Deus caritas est); kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva
v ňom“ (1 Jn 4,16). Je veľmi ťažké nájsť
texty tohto druhu v iných náboženstvách.
Tieto výrazy nás stavajú pred skutočne
osobitý fakt kresťanstva. Samozrejme,
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Fotomontáž apoštola Pavla

Dar relikvie sv. apoštola Pavla

Nezvyčajný pokus

Pri príležitosti Roku sv. Pavla grécky
pravoslávny Kláštor sv. Panagia Soumela
daruje Rumunskému pravoslávnemu
patriarchátu fragmenty relikvie apoštola
Pavla. Dar odovzdá metropolitný biskup
Gréckej pravoslávnej cirkvi Pantelimon
z Verie 27. októbra, na sviatok sv. Demetria, patróna Bukurešti a patriarchálnej
katedrály.

N

emeckí kriminalisti zostavili fotomontáž
apoštola Pavla. Tento experiment sa

Uverejnili modlitbu Obamu
Papierik s modlitbou Baracka Obamu
vybrali zo škáry jeruzalemského Múru
nárekov a uverejnili 25. júla v izraelskom
denníku Maariv. Rozhodnutie novín publikovať modlitbu vzbudilo rozhorčenie
v radoch viacerých duchovných.
TASR

Apoštol Pavol.

ActIv8 na Velehrade

Mladí podporili Ukrajinu
V rámci stretnutia českej a slovenskej
mládeže ActIv8 na Velehrade sa 18. júla
konal benefičný koncert pre Ukrajinu.
Pozvanie naň prijali dve hudobné formácie – slovenská worshipová skupina
Tretí deň a americká pop-rocková kapela
SonicFlood. Výsledok finančnej podpory
predstavuje vyše 170-tisíc Kč. Peniaze
budú použité na financovanie projektov
Ostravsko-opavskej diecéznej charity,
ktorá zastrešuje aktivity v ukrajinskom
Ťačive. Podporiť charitatívne projekty
o. Petra Krenického na Ukrajine možno
počas celého roka až do 14. júla 2009
prostredníctvom darcovskej SMS. Stačí
poslať SMS s textom DMS UKRAJINA na
číslo 87777. Cena je 30 Kč.

Juščenko chce cirkev nezávislú od
Moskvy
26. júla požiadal ukrajinský prezident
Viktor Juščenko najvyššieho predstaviteľa
pravoslávnych kresťanov, konštantínopolského patriarchu Bartolomeja I., aby
požehnal vytvorenie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá by bola nezávislá od
ruských pravoslávnych veriacich.
SITA
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Pútnici na Hore sv. Patrika
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V nedeľu 27. júla vystúpilo na Horu sv.
Patrika v Írsku vyše 35-tisíc pútnikov. Na
nej sa podľa legendy sv. Patrik postil 40
dní a nocí.

Snímka: www.paulusjahr.info

uskutočnil ako odpoveď na vyhlásenie Roka
sv. Pavla. Vďaka dokumentom a podkladom
teológa Michaela Hesemanna z Dusseldorfu,
ktorý sa zaoberá štúdiom života apoštola
Pavla, mohli špecialisti vypracovať podobizeň
človeka žijúceho pred dvetisíc rokmi. Použili
množstvo zozbieraných materiálov a historických náčrtov o veku Pavla, jeho rodinných
pomeroch a tiež opis všetkých skutočností,
ktoré sa udiali v 2. storočí.
Podľa výsledkov policajného skúmania
sa dospelo k záveru, že Pavol bol nižšieho
vzrastu, s nerovnými nohami, mal svetlú pleť
s výraznou plešinou, čiernu prešedivelú bradu,
zahnutý nos a zrastené obočie, ostré črty tváre
a veľké tmavohnedé oči. Podobného muža
stredného veku možno stretnúť na uliciach
hociktorého mesta južnej Európy.
podľa www.paulusjahr.info

18.

Mladí spojení so Sydney

– 20. júla 2008 sa stretlo vyše 5 000
pútnikov a 600 dobrovoľníkov, ktorých
oslovila myšlienka paralelnej oslavy 23. Svetového dňa mládeže v našich stredoeurópskych
podmienkach, na stretnutí českej a slovenskej
mládeže s názvom ActIv8.
V sobotu slávil pražský gréckokatolícky exarcha Mons. Ladislav Hučko sv. liturgiu a mladým
sa v homílii prihovoril vladyka Peter Rusnák.
Vďaka časovému posunu sa pútnici na Velehrade prostredníctvom priameho prenosu
o 11.00 hod. spojili s pápežom Benediktom XVI.
v Sydney, kde bola práve modlitebná vigília.
Zostava prednášajúcich hostí na prezentáciách a workshopoch bola medzinárodná.
Pozvanie prijali odborníci zo Slovenska – dp.
Anton Solčiansky, dp. Ján Kušnír, Mário Tomášik
a Braňo Letko i z Čiech a Moravy – P. Jan Balík,

P. Vojtěch Kodet, Tomáš Řehák, MUDr. Marie
Fridrichová a ďalší, ktorí s mladými diskutovali
na témy o zmysle kresťanstva, hľadaní pravdy
a svojho miesta v živote i o rôznych formách
modlitby, nadväzujúc na hlavné motto stretnutia.
Až do záverečnej svätej omše o 04.00 hod.,
ktorú celebroval olomoucký arcibiskup Ján
Graubner, mali pútnici možnosť bdieť v modlitbe. Cez adorácie, chvály, Taizé modlitby,
čítanie Božieho slova, krížovú cestu či ruženec
sa mohli nechať preniknúť Svätým Duchom.
Súčasťou nočného bdenia bola divadelná
inscenácia v réžii Petra Weincillera Tajomstvo
prázdneho hrobu, ktorá dynamickým spôsobom spája Jánovo evanjelium a Vyznanie sv.
Augustína.
Marián Dej

Španielsko na vrchole európskeho rebríčka v počte potratov?

I

Každý rok o 10% viac mŕtvych detí

nštitút pre rodinné záležitosti varuje, že ak
bude schválený potratový zákon tak, ako ho
navrhuje vláda do roku 2015, bude Španielsko
zrejme krajinou s najvyšším počtom potratov
v Európskej únii. Podľa predsedu Inštitútu

pre rodinné záležitosti Eduarda Herfeldera sa
počet potratov v roku 2015 takto v Španielsku
vyšplhá ročne až na 230-tisíc. Za ostatných
desať rokov stúpli ročne asi o 10 %.

India slávi Svätopavlovský rok

A

Nové vydanie Svätého písma pre kresťanských Indov

ktivitou sprevádzajúcou slávenie Svätopavlovského roka v Indii je publikovanie
nového vydania Svätého písma, ktoré bude
distribuované do všetkých katolíckych farností
a spoločenstiev v Gudžaráte. Toto vydanie Bib-

lie je jedinečné, pretože obsahuje komentáre,
poznámky a vysvetlenia, zakorenené v kultúrnej a náboženskej tradícii Indie. Robia tak text
Písma zrozumiteľnejším a bližším pre čitateľov,
ktorí majú často iba základné vzdelanie.
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Tábor vo Vislanke

Duch svetových dní na slovenskom východe
(Vislanka, Ľuboslava Cupráková)
Motto svetových dní mladých
prežívali aj mladí z farností Ľubica,
Ihľany, Jakubany, Malcov, Ďačov,
Červená Voda, Sabinov, Ňagov,

Matiaška, Banské a Abranovce
10. – 18. júla 2008 v obci Vislanka.
Počas tohto týždňa sa hrali, tancovali, spievali a rôznymi spôsobmi
sa spoznávali. Tábor však nebol

len o zábave. V rámci spomínanej
témy absolvovali štyri prednášky
a práce v skupinách, kde mali
možnosť rozjímať nad Božím
slovom.

Zomrel gréckokatolícky kňaz Ján Dunda, titulárny arcidekan

Presne vykonával svoje kňazské povinnosti

V sobotu 19. júla 2008 zomrel
v 82. roku života a v 31. roku
kňazstva gréckokatolícky kňaz
Ján Dunda, titulárny arcidekan.
Pohrebné obrady vykonal vladyka Ján Babjak SJ v obci Bystré
nad Topľou v nedeľu 20. júla
2008. V homílii prešovský arcibiskup okrem iného povedal, že
otec Ján bol obetavým a dobrosrdečným kňazom, presným vo
vykonávaní svojich kňazských
povinností. Telo zomrelého bolo

pochované na miestnom cintoríne.
Večná mu pamiatka!
Otec Ján Dunda sa narodil
10. augusta 1926 v Topoľovke.
V roku 1949 nastúpil do gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Stačil ukončiť
iba druhý semester, lebo prišiel
rok likvidácie Gréckokatolíckej
cirkvi. Po vyšetrovacej väzbe
pracoval v rôznych závodoch.
V roku 1956 prišiel do Bystrého
a zamestnal sa v cementárni, kde
v rôznych profesiách pracoval až
do kňazskej vysviacky. 9. augusta
1959 prijal sviatosť manželstva
s Martou Kocúrkovou. Boh im
požehnal päť detí. V roku 1968,
po obnovení Gréckokatolíckej
cirkvi, pokračoval v štúdiu na
C-MBF v Bratislave. Na konzultácie chodil do Košíc. V roku 1971

bolo však toto štúdium zakázané.
Kňazskú vysviacku mohol prijať
až 11. júna 1978 v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
križevackého biskupa Joachima
Segedyho. V rokoch 1978 – 1981
pôsobil ako správca farnosti
Rokytov pri Humennom, kde
napr. bez stavebného povolenia,
ktoré nebolo možné získať, zrealizoval výstavbu novej farskej
budovy. V rokoch 1981 – 1993
bol správcom farnosti Šapinec.
Opäť bez úradného povolenia
vo farnosti zrekonštruoval dva
chrámy. V roku 1993 so značne
podlomeným zdravím odišiel
na dôchodok. Býval s rodinou
v obci Bystré.
(spracované podľa knihy Jána
Babjaka Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov, 8. časť)
Ľubomír Petrík

pred piatimi rokmi zomrel Mons. Ján Hric, asesor, titulárny kanonik

Celý život slúžil Cirkvi
úradu v Prešove a zároveň spovedníkom v katedrále. Veľa času
trávil nad prekladmi liturgických
textov. 4. januára 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za
svojho kaplána. 25. marca 1998
bol vymenovaný za titulárneho
kanonika Prešovskej eparchie.
22. augusta 1998 dostal pamätnú medailu ako prejav vďačnosti za vernosť Gréckokatolíckej
cirkvi v dobe prenasledovania. 4.
novembra 1998 bol vymenovaný
za člena eparchiálnej liturgickej
komisie.
Zomrel 22. augusta 2003
v Prešove. Pohrebné obrady
vykonal 26. augusta 2003 Mons.
Ján Hirka, terajší prešovský emeritný biskup. Mons. Ján Hric je
pochovaný na cintoríne v Nižnom Žipove.
Večná mu pamiatka!
František Čitbaj

Zmena riaditeľa LUX communication
Občianske združenie LUX
communication, zamerané na
evanjelizáciu v médiách, má od
30. júna 2008 nového výkonného riaditeľa. Stal sa ním Tomáš
Straka (1978). Predchádzajúci
štatutárny zástupca občianskeho združenia Marek Poláček sa
po troch rokoch vzdal funkcie,
keďže bol zvolený za riaditeľa
katolíckej televízie LUX. Tomáš
Straka študoval audiovizuálnu
komunikáciu v Paríži, v štúdiu
LUX pracuje od roku 2005. Intenzívne sa venuje tvorbe hudobnej
relácie Poltón a výrobe videoklipov z prostredia gospelovej
hudby. Pri rozbiehaní televízie
LUX bol zodpovedný za vzhľad
grafiky, zvučiek a relácií novej
televízie.
Cyrilo-metodská zbierka
Nadácia Prameň v rámci benefičného koncertu Večer ľudí dobrej
vôle, ktorý sa konal 4. júla 2008
v Nitre, vyhlásila na rok 2008
charitatívnu zbierku pre inštitúcie Domov pre osamelé matky
s deťmi v Nitre a Pastoračné
centrum Rómov v Čičave.
Z iniciatívy nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka bola
na tento účel určená aj zbierka
počas cyrilo-metodskej národnej
púte 5. júla 2008 v Nitre. Veriaci
počas svätej omše podporili
svojimi milodarmi tieto charitatívne centrá sumou 52 949,50 Sk
(vrátane 10 € a 530 Kč).
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Narodil sa 31. marca 1919 v Nižnom Žipove. V rokoch 1932
– 1940 študoval na gymnáziu
v Užhorode. Teologické štúdia
absolvoval v rokoch 1940 – 1945
na Teologickej akadémii v Prešove. V rokoch 1945 – 1949 študoval na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. 27. júla 1948 uzavrel
v Soboši manželstvo s Irenou,
rod. Huszárovou, s ktorou mali
dve deti. V rokoch 1944 – 1945
pôsobil ako učiteľ ruštiny, neskôr

(1946 – 1950) vyučoval ruský
jazyk aj na gymnáziu v Michalovciach. Jeho kolegom bol aj
ThDr. Ján Murín.
8. augusta 1948 prijal v Luhyni (okr. Trebišov) z rúk blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča,
prešovského biskupa, kňazskú
vysviacku a 15. augusta 1948
slávil primície v Nižnom Žipove.
Od roku 1951 bol vo vyhnanstve na Morave. V rokoch 1953
– 1963 pracoval ako ekonóm
Podnikového riaditeľstva Štátneho majetku vo Veľkej Lomnici,
v rokoch 1963 – 1969 v Štátnych
lesoch v Prešove. Od roku 1969
bol správcom farnosti Nižný
Žipov a v rokoch 1970 – 1989
archivárom gréckokatolíckeho
Biskupského úradu v Prešove.
Od roku 1992 bol výpomocným duchovným pre kanceláriu
gréckokatolíckeho Farského

Prepisovanie listov sv. Pavla
Gréckokatolícky mesačník
Cesta pozýva veriacich na celom
Slovensku, aby sa pri príležitosti Roku sv. Pavla zapojili do
prepisovania listov sv. Pavla.
Cieľom je dovoliť Božiemu slovu,
aby oslovilo každého človeka.
Záujemcovia si môžu na prepisovanie vyhradiť akékoľvek miesto,
na ktorom bude Biblia a zošit, do
ktorého môžu jednotlivé verše
prepisovať.
V prípade, že veriaci vedia o pripravovanej akcii v rámci Roka
sv. Pavla, môžu poslať e-mail na
konkrétnu adresu uvedenú na
webstránke www.roksvatehopavla.sk.
Andrea Čusová
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Zlaté kňazské jubileum
V týchto dňoch oslávil zlaté
kňazské jubileum pavlín, teológ,
knihovník, historik, filológ a hudobník otec Leander Tadeusz
Pietras OSPPE.
Otec Leander sa narodil 5.
januára 1936 v meste Piotrkúw
Trybunalski v Poľsku. Za kňaza
bol vysvätený 6. júla 1958. K Slovákom mal vzťah už omnoho
skôr, ako prišiel na Slovensko.
Pred 30 rokmi 6. augusta 1978
slúžil na Jasnej Hore v Poľsku
svoju prvú sv. omšu v slovenskom jazyku a celé nasledujúce
roky tam sprevádzal slovenských
pútnikov.
Po roku 1989 sa v našom štáte
vytvorila priaznivá situácia na
návrat otcov pavlínov na Slovensko. 31. augusta 1990 prichádza
do duchovnej služby na Slovensko, do Farnosti Narodenia
Panny Márie vo Vranove ako
prvý pavlín po 204 rokoch.
Jeho príchod bol prínosom aj
pre Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove, kde bol
jedným zo zakladajúcich členov

(Stakčín, Stanislav Černega) Na
stretnutí ActIv8 sa zúčastnili aj
mladí gréckokatolíci z farnosti
Stakčín – filiálky Stakčínska Roztoka.

Cesta autom trvala asi 8 hodín.
Sväté omše boli sprevádzané
krásnymi piesňami sestry Elišky
alebo speváckeho zboru Schola.
Kázeň Petra Rusnáka sa dotkla

mnohých sŕdc a mnohí sa neubránili slzám.
Ďakujeme otcovi Jurajovi Voroňákovi a jeho rodine za možnosž
zúčastniť sa tohto stretnutia.

Zomrela sestra Veronika Mária Zbihlejová SNPM

Všetko pre budovanie

V pondelok 16. júna 2008 zomrela vo veku 86 rokov v Ľutine
rehoľná sestra Veronika Mária
Zbihlejová z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie. Pohrebné obrady vykonal
vladyka Ján Babjak SJ vo štvrtok
19. júna 2008 o 10.30 hod. v Ka-

tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Pochovaná je na mestskom
cintoríne v Prešove.
Večná jej pamiatka!
Sr. Veronika sa narodila 28. októbra 1921 v Chmeľovej v okrese
Bardejov, v roľníckej rodine, ktorá
vychovala päť detí. Ako 17-ročná
sa prihlásila do kandidatúry
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove. 19.
augusta 1938 prijala rehoľné
rúcho.
V päťdesiatych rokoch musela odísť z Ľutiny a pracovať
v rôznych civilných zamestnaniach. V úrade viceprovinciálnej
predstavenej pôsobila v rokoch

1966 až 1971.
Bola horlivá a verná v povolaní, skromná, pevná, veľa sa modlila. Milovala Cirkev, kongregáciu,
byzantský obrad a staroslovienčinu. Všetko robila pre budovanie Božieho kráľovstva.
Od roku 1975 pracovala ako
vychovávateľka mentálne postihnutých detí v Jabloni a v Kalinove. V roku 1985 odišla do
dôchodku. Pôsobila v rehoľných
domoch v Petrikovciach, v Ľutine
a v Prešove. Bola členkou provinciálnej rady. Posledné roky svojho života prežívala sr. Veronika
v ľutinskej komunite.
sr. Ivana Jana Sojková SNPM

UTOROK
19. august

STREDA
20. august

ŠT VRTOK
21. august

Mučeníci Flórus a Laurus

Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.

Prorok Samuel

Apoštol Tadeáš

Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207;
Mk 6, 7 – 13, zač. 23

Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208;
Mk 6, 30 – 45, zač. 25

Oni šli a hlásali, že treba
robiť pokánie. (Mk 6, 12)

On im odpovedal: „Vy im
dajte jesť!“ (Mk 6, 37)

Gedeon si vzal do boja 32 000
mužov. Boh potreboval len 300.
On sa nestará, koľkých možno
napočítať. Zaujíma ho, s koľkými možno rátať. Nepotrebuje
zástupy. Potrebuje jedného,
ktorý počúva a poslúcha. Hľadá
prosté a ochotné srdce.
Počúvaj: „Nie vy ste si vybrali
mňa, ale ja som si vybral vás.“
(porov. Jn 15, 16) Boh má plán
pre teba. Dôvod, prečo ťa vedie
cez toľké udalosti, je, že má
vyšší plán. Vstúp dnes do jeho
prítomnosti a spýtaj sa ho na
to.

Sme svedkami zázračného nasýtenia davu. Apoštoli pripomínajú Ježišovi, aby ho rozpustil.
On povie: „Vy im dajte jesť!“
Kristus v Eucharistii čaká. Na
každého z nás. Nie je odmenou
za našu dobrotu. Je posilou
v slabosti, prameňom svetla
a nádeje. Božie dary, ktoré získavame pri prijímaní, môžeme
získať iba tak, ako sa úprimne
otvoríme pre ich prijatie.
Viera a láska sú najväčším
darom, ktorý môžeme ďalej
rozdávať v dnešnom svete.
Nenechávajme si ich len pre
seba. Nebuďme ľahostajní voči
potrebám okolia. Skutky sú viditeľným znakom, že viera nás
kresťanov nie je mŕtva.

... a dotkla sa jeho šiat.
(Mk 5, 27)
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Stakčín – Velehrad

PONDELOK
18. august
Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202;
Mk 5, 24 – 34, zač. 21
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Mladí gréckokatolíci zo Stakčína na Velehrade

Nepoznáme meno tejto ženy.
Vieme, koľko trpela na krvotok.
Minula všetko, čo mala, ale
bolo to stále horšie. Z duchovného hľadiska nemohla vstúpiť
do chrámu. Fyzicky vyčerpaná
a spoločensky odsúdená si pomyslela: Len sa dotknem Ježiša,
ozdraviem. Najprv musela prejsť davom. Musela sa pretlačiť
pomedzi tých, ktorí hovoria nie.
Zákony, ktoré ju obmedzovali,
a ľudí, ktorí tieto zákony hlásali. A čo sa stalo? Ježišov život
sa vlial do každej časti jej tela
a bola uzdravená. Urobí to isté
pre teba, ak sa dnes k nemu
pretlačíš sa a dotkneš sa ho.
Vystri ruky a buď uzdravený!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo sviatku
Zosnutia – s. 410 (299)

Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204;
Mk 6, 1 – 7, zač. 22

Vari to nie je tesár...
(Mk 6, 3)

Niekedy ťa ľudia zaradia do
rámčeka. Keď sa odtiaľ dostaneš, sú nespokojní. Keď ťa nekontrolujú, budú ťa kritizovať.
Tvoje rozhodnutie nasledovať
Ježiša môže urobiť čiaru cez rozpočet. Vlastná rodina môže byť
prvé miesto, kde to pocítiš.
Keď vykročíš a pôjdeš za ním,
možno tí, ktorí ťa poznali najdlhšie a najlepšie, budú urazení
a asi ti to aj povedia. Prečo dokážeme byť takí otvorení k neznámym, a zároveň uzavretí, ba
až nahnevaní voči blízkym?
Boh ťa dnes môže chcieť
požehnať alebo hovoriť k tebe
skrze niekoho, koho poznáš. Si
pripravený prijať to?
Liturgia: Menlivé časti ako 18.
augusta – s. 410 (299)

Liturgia: Menlivé časti ako 18.
augusta – s. 410 (299)

Liturgia: Menlivé časti ako 18.
augusta – s. 410 (299)

Plnomocné odpustky pre jubilujúci chrám v Slovinkách

Dary milosti
(Slovinky, -vv) V nedeľu 20. mája
v Chráme svätého veľkomučeníka
Juraja v Slovinkách pred slávením
svätej liturgie slávnostne odovzdal
kancelár Košického gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu o. Cyril
Jančišin miestnemu farárovi o.
Vladimírovi Vargovi dekrét Svätej
stolice o udelení plnomocných
odpustkov pre farský chrám.
Apoštolská penitenciária na
základe právomocí jej udelenými
špeciálnym spôsobom Svätým Otcom Benediktom XVI. dekrétom č.
386/08/I udelila gréckokatolíckemu Chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách plnomocné odpustky. Tieto možno získať
za obvyklých podmienok. Úplné
odpustky môžu veriaci obetovať
za seba alebo za duše v očistci:
a) 5. júla 2008 a 23. apríla 2009
b) kedykoľvek by prišli sem na
púť, ktorá sa koná za väčšieho
množstva ľudí;
c) kedykoľvek by jednotlivo
alebo v skupine tento jubilejný
chrám zbožne navštívili.

Toto platí v jubilejnom roku posvätenia chrámu od 5. júla 2008
do 23. apríla 2009.
Gréckokatolícky Chrám svätého
veľkomučeníka Juraja v Slovinkách, ktorý slávi dvesté výročie
posvätenia, sa tak stáva pútnickým miestom, na ktorom možno
získať každý deň dary z veľkého
pokladu Cirkvi.
Ako ohlásil vo svojej homílii pri
slávení sv. liturgie o. Milan Mojžiš,
farár v Rakovci n. O., Boh nás skrze
dary Cirkvi pozýva budovať vzťa-

hy s ním aj so svojimi blížnymi.
Gréckokatolícki veriaci zo Sloviniek naplnení veľkou radosťou
a vďačnosťou Bohu a svätej Cirkvi
poslali Apoštolskej penitenciárii
ďakovný list, v ktorom ju ubezpečujú, že podľa svojich ľudských
schopností urobia všetko pre to,
aby tieto dary milosti boli v čo najväčšej miere rozmnožené v prospech ich samých, ich blížnych
i celej Cirkvi. Bližšie informácie
a program bohoslužieb môžete
nájsť na www.slovinky.sk.

PIATOK
22. august

SOBOTA
23. august

NEDEĽA
24. august

Mučeník Agatonik a spol.

Mučeník Lupus

Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk
6, 45 – 53, zač. 26

Čítania: 1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač 132;
Mt 24, 1 – 13, zač. 97

15. nedeľa po Päťdesiatnici.
Hieromučeník Eutychés

... a zľakli sa. (Mk 6, 50)

Ale kto vytrvá do konca,
bude spasený. (Mt 24, 13)

Liturgia: Menlivé časti ako 18.
augusta – s. 410 (299)

Čo sme urobili pre Boha počas
života?
Boh nás zhodnotí a odmení
podľa toho, ako obstojíme
v skúškach. Boh odmeňuje
taký život, v ktorom máme
s ním vzťah. Ak nezostávame
v Ježišovi a neposlúchame jeho
prikázania, nebudeme prinášať ovocie. Naše najzbožnejšie
skutky sú bezcenné, ak nás
vedie túžba zdôrazniť svoje ja
a získať dobrú povesť. Keď ide
o dobré skutky, Boha vždy zaujíma viac dôvod ako obsah.
Modlím sa, Pane, nech je moje
srdce spravodlivé a moje motívy
čisté.
Liturgia: Menlivé časti ako 18.
augusta – s. 410 (299)

On mu povedal: „Milovať
budeš Pána svojho Boha
celým svojím srdcom,
celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je
najväčšie a prvé prikázanie.“ (Mt 22, 37 – 38)
V našom živote prídu chvíle,
keď budeš stáť pred otázkou:
prečo slúžiš Pánovi? Slúžiš mu
preto, lebo ho miluješ a túžiš
s ním prežívať blízke spoločenstvo? Alebo mu slúžiš len preto,
lebo chceš, aby ťa požehnával?
Boh má veľa služobníkov, ale
nie veľa priateľov. Boh nechcel,
aby Abrahám usmrtil svojho
syna Izáka na hore Moria.
Chcel len poznať odpoveď na
otázku: Je niečo, čo miluješ viac
ako mňa? Mám prvé miesto

katedry dogmatickej a morálnej
teológie.
V rokoch 1991 – 2003 nielen
vyučoval teológiu v odbore morálna teológia, ale bol zároveň
vedúcim katedry dogmatickej
a morálnej teológie. Prešovský biskup Ján Hirka ho poctil
titulom titulárneho kanonika
Prešovskej eparchie.
Beáta Ocilková
16. ročník festivalu kresťanského divadla
V piatok 25. júla 2008 sa vo
farnosti Močenok uskutočnilo slávnostné otvorenie 16.
ročníka celonárodného festivalu
kresťanského divadla Gorazdov
Močenok. Návštevníci festivalu,
ktorý slávnostne otvoril ordinár
OS a OZ SR Mons. František
Rábek, mali možnosť navštíviť
5 súťažných a 6 nesúťažných
divadelných predstavení.
Program tohtoročného festivalu obohatili tvorivé dielne,
vystúpenia speváckych zborov,
filatelistická výstava Odkaz
solúnskych bratov a ich žiakov či

v tvojom živote? O to vždy ide.
Áno. Boh ťa bude požehnávať
a ochraňovať. Mohol by si dnes
povedať: Viac, než všetko, čo mi
dáš, chcem teba. Tvoja odpoveď
rozhodne o tvojej budúcnosti.
Liturgia: Hlas šiesty. Evanjelium
na utierni štvrté. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo 6. hlasu
– s. 148 (187)

V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.
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Máš strach? Počúvaj tieto slová
Boha, ktorý ťa miluje viac, ako
možno vyjadriť.
Keď sa ti zdá, že niet východiska, hovorí k tebe. „Nebojte sa!
Len vytrvajte a uvidíte Pánovu
záchranu...“ (Ex 14, 13a)
Keď máš problém, hovorí ti:
„Buď rozhodný a udatný. Neboj
sa a nemaj z nich strach ...“
(porov. Dt 31, 6)
Keď túžiš po pokoji mysle, hovorí ti: „Netráp sa. V každej modlitbe a prosbe ďakuj a predkladaj
svoje žiadosti Bohu. A Boží
pokoj ... bude strážiť tvoje srdce
i myseľ...“ (porov. Flp 4, 7)
Ešte stále máš strach? Znova
čítaj tieto slová, a potom si
zapamätaj: Boh má všetko pod
kontrolou.

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;
Mt 22, 35 – 46, zač. 92

zkrátko z domova
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výstavy divadelných fotografií
Filipa Lašuta.
Médiá a rodina – ohrozenie
alebo prínos?
Dôsledkami vplyvu médií na
rodinu a spôsobmi jej mediálnej
prezentácie sa bude zaoberať
celosvetový kongres Rodina
a médiá v septembri v Ružomberku. Pôjde o 23. ročník
svetových kongresov rodiny,
na Slovensku sa uskutoční po
prvýkrát. Približne päťsto účastníkov z Európy, USA i Austrálie
sa zíde na vedeckej konferencii
na pôde Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU). Fakulta organizuje
kongres na požiadanie World
Organisation for the Family (WOF
– Washington, DC) a nadácie
Familie de Demain (FdD – Brusel,
Belgicko), dvoch hlavných organizátorov svetových kongresov
rodiny.

(Petkovce, Pavol Hybala) Slávnostná posviacka obecných symbolov,
ktorá sa konala pri príležitosti 645.
výročia prvej písomnej zmienky
o obci, sa v Petkovciach uskutočnila na sviatok našich vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda 5. júla.
Podujatie sa začalo sprievodom
od obecného úradu s obecnými
symbolmi do miestneho gréckokatolíckeho chrámu, kde sa slávila
slávnostná svätá liturgia. Na jej
začiatku privítal správca farnosti
otec Vladimír Pančák svätiteľa

prof. Petra Šturáka, ako aj všetkých
prítomných veriacich.
Bezprostredne po skončení
svätej liturgie sa ujal slova starosta
obce Pavol Hybala, ktorý v mene
obecného zastupiteľstva v Petkovciach i vo svojom mene privítal
svätiteľa, pozvaných hostí, starostky, starostov z obcí hanušovského
miniregiónu i občanov obce.
Vo svojom príhovore v krátkosti
oboznámil prítomných s históriou
obce a zdôvodnil význam novotvaru obecného erbu. V závere

príhovoru požiadal svätiteľa o posvätenie obecných symbolov. Posvätené obecné symboly boli opäť
v sprievode prenesené na obecný
úrad a dané do užívania obce. Pre
pozvaných hostí bol pripravený
slávnostný obed. V druhej časti
podujatia nasledoval kultúrny
program v športovom areáli, kde
sa striedal spev i tanec s hovoreným slovom. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zdarnému
priebehu tejto slávnosti.

Púť na Malú Skalku pri Trenčíne

Prvá gréckokatolícka svätá liturgia

Pomoc obetiam záplav
SKCH vyhlásila verejnú zbierku určenú na rýchlu a účinnú

V nedeľu slávil na tomto mieste svätú liturgiu v rámci celej
púte generálny vikár Bratislavskej
eparchie Vladimír Skyba spolu
s Igorom Cingeľom, správcom
trenčianskej farnosti, Patrikom
Székelym z Červenej Vody, Františkom Murínom zo Žakoviec a Radovanom Andrejkom z Dubnice
nad Váhom. Svätá liturgia bola

sprevádzaná zborom seminaristov z Prešova.
Celebrant vo svojej homílii pozval všetkých, aby sa snažili prežívať svoj život v prítomnosti
Svätého Ducha, ktorý nám nebol
daný len na jednorazové použitie. Svätá liturgia bola ukončená
požehnaním s relikviami a mnoholitstvijem.

PONDELOK
25. august

UTOROK
26. august

STREDA
27. august

ŠT VRTOK
28. august

Hieromučeník bl. Metod
Dominik Trčka

Mučeníci Adrián a Natália

Prepodobný Pimen

Prepodobný Mojžiš Etiópsky

Čítania: Gal 5, 11 – 21, zač. 212;
Mk 7, 5 – 16, zač. 28

Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk
7, 14 – 24a, zač. 29

Čítania: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk
7, 24 – 30, zač. 30

Tento ľud ma uctieva
perami, ale ich srdce je
ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)

Lebo zvnútra, z ľudského
srdca... (Mk 7, 21)

Pre tieto slová choď...

Kto chce ísť za mnou...
(Mk 8, 34)
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Posviacka obecných symbolov

(Skalka, Radovan Andrejko) 19. –
20. júla 2008 sa konala hlavná púť
k najstaršiemu pútnickému miestu na Slovensku, na Skalku, k patrónom Nitrianskeho biskupstva sv.
Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi.
Ich uctievanie je rozšírené aj na
Morave, v Čechách a v Poľsku. Po
celý svoj život sa riadili heslom
Modli sa a pracuj.

Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211;
Mk 6, 54 – 7, 8, zač. 27 (radové); 2
Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34 –
9, 1, zač. 37 (hieromuč.)
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Slávnosť v Petkovciach

Otázku odovzdanosti Bohu
alebo sebe si vyjasni skôr, ako
sa objaví zaťažkávajúca skúška,
lebo prežiješ veľký otras. Keď Jozef stretol Putifarovu ženu, mal
už jasno o svojich hodnotách.
A čo ty? Traja hebrejskí mládenci skôr, ako sa postavili pred
kráľa, vedeli, čo urobia, nech
by prišlo čokoľvek. Vraveli: „...
Ak náš Boh... nás bude chcieť
vyslobodiť ..., vyslobodí nás.“
(porov. Dan 3, 16 – 17)
Nemôžeš urobiť veľké odovzdania, kým neurobíš malé. Všetko,
čo urobíš, má dôsledky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti hieromučeníkovi
Metodovi – s. 414 (191)

Konáme na základe toho,
čo prijímame. Stávame sa
tým, o čom premýšľame. Ako
zmýšľaš v duši, taký si (porov.
Prís 23, 7). Dávaj si pozor na
svoje myšlienky. Tvoja myseľ
bola územím, ktoré ovládal
nepriateľ, kým nezažiarilo Božie
svetlo. Nepriateľ bol zvrhnutý
z trónu a zbavený vlády. Ale on
sa tak ľahko nevzdáva.
Boh chce, aby si bol slobodný.
Nástroj, ktorý používa, je jeho
slovo. Považuješ za ťažké čítať,
hovoriť a žiť Božie slovo. Je to
preto, lebo cieľom nepriateľa je
oddeliť ťa od neho.
Nikdy na to nezabudni!
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

Naša myseľ sa podobá počítaču:
dá von údaje, ktorými sme ju
nakŕmili. Víťazi vynakladajú
veľkú námahu, aby do svojho
vnútra vkladali správny „materiál“. Keď nás ovládne nejaká
myšlienka, podľa nej aj konáme. Prečo sa tak veľa znásilnení
dopúšťajú muži, ktorí noc čo
noc pozerajú porno? Čím viac
násilia ľudia videli, tým menšie
boli ich schopnosti rozmýšľať, učiť sa, logicky uvažovať
a znížená bola aj ich emocionálna inteligencia. Svätý Pavol
píše: „Lebo kto seje pre svoje
telo, z tela bude žať porušenie.
Ale kto seje pre ducha, z ducha
bude žať večný život.“ (Gal 6, 8)
Kontroluj svoju myseľ!
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

(Mk 7, 29)

Boh nás ubezpečuje: „Veď ja
poznám zámer, ktorý mám
s vami. Sú to myšlienky pokoja.
Dám vám budúcnosť a nádej.“
(porov. Jer 29, 11) Ak s ním budeš spolupracovať a dôverovať
mu, Pán vezme negatívnu vec,
ktorá sa ti stala, a premení ju
na niečo pozitívne.
Môžeš urobiť všetko, nech by
ťa požiadal o čokoľvek. Čítaj
v Božom slove: „Slaboch nech
povie – som hrdina.“ Zmeň slová tvojich úst. Aj keď si slabý,
začni s vierou hovoriť o svojej
sile. Pán bude v tebe silný. Aj
sv. Pavol to praktizoval: „Všetko
môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)
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FestRom 2008 v Čaklove

V rómskom národe rastie túžba po Bohu
(Čaklov, -neu) Vyše 600 návštevníkov tretieho ročníka rómskeho
gospelového festivalu FestRom
v Čaklove zažilo počas piesní,
svedectiev, divadelných vystúpení a ohlasovania Božieho slova,

cieľ. Bohatý program festivalu
bol rozčlenený do dvoch dní,
v ktorých sa predstavili rómske
a nerómske skupiny z viacerých
obcí a cirkví – Romaňi star z Rakús,
Agat Angel zo Slavkoviec, Jekh

ako Boh miluje rómsky národ.
Tohtoročný FestRom sa niesol
v znamení hesla S jasným cieľom
a pieseň Ča jekh drom o Ježiš
(Jediná cesta Ježiš), ktorá sa stala
hitom festivalu, ukazovala, koho
chcú mať Rómovia za svoj jasný

Drom z Krížovej Vsi, Maranatha
z Prešova, Chváliaci tím z Hlinného, Imar Avel z cirkvi bratskej
v Hlinnom, Manna z apoštolskej
cirkvi v Sabinove a divadelný klub
Dik a skupina F6 z Čičavy.
Vzácnym hosťom na FestRome

bol eurokomisár Ján Figeľ, ktorý
počas konferencie Umenie a rómska duša, ktorá bežala súbežne
s festivalom, povzbudil Rómov,
aby boli prínosom pre svoje obce,
krajinu a Európu. Milou udalosťou
konferencie bolo odovzdanie
zbierky, ktorou nadácia Prameň
podporila prácu Pastoračného
centra Rómov v Čičave. Tieto financie boli vyzbierané počas cyrilo-metodských slávností v Nitre na
koncerte ľudí dobrej vôle. Svetozár
Martinický z nadácie Prameň ich
odovzdal otcovi Martinovi Mekelovi s poďakovaním za prácu, ktorú
robí medzi Rómami.
FestRom prebiehal 24. – 27. júla
2008. Organizovali ho Pastoračné centrum Rómov a občianske
združenie Horúci tím so sídlom
v obci Čičava v okrese Vranov nad
Topľou. FestRom 2008 mohol byť
realizovaný vďaka obetavej práci
mnohých, najmä rómskych, dobrovoľníkov a finančnej podpore
Ministerstva kultúry SR a NEFO
fondu PSK.

PIATOK
29. august

SOBOTA
30 august

NEDEĽA
31. august

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

Patriarchovia Alexander, Ján
a Pavol Nový

16. nedeľa po Päťdesiatnici.
Uloženie pásu Presvätej
Bohorodičky

Čítanie: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33;
Mk 6, 14 – 30, zač. 24

A Ján Herodesovi hovoril... (Mk 6, 18)

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti o Sťatí – s. 415 (301)

...moje slová sa nepominú. (Mt 24, 35)
Ako nás robí Duch podobnými
Božiemu Synovi? Skrze Božie
slovo. Ono má moc budovať
a dať nám všetko, čo potrebujeme (porov. Sk 20, 32). Pochopil
si to? Ježiš povedal: „Slová,
ktoré som vám povedal, sú
život.“ (porov. Jn 6, 63) Keď
počúvame Boha v našom živote,
zrazu sa začnú diať veci. Bez
jeho slova nemôžeš duchovne
prežiť. Je pre tvoj život rovnako
podstatné ako jedlo. Je duchovnou potravou, ktorú potrebuješ
na splnenie svojho životného
cieľa, ktorá ti dáva duchovnú
silu a rast. Zmeň svoje priority,
urob rozhodnutie a každý deň
čítaj Božie slovo.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menl. časti zo soboty – s. 160 (196)

Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181;
Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (radové);
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden. (Mt 25, 15a)
V Ježišovom podobenstve prví
dvaja sluhovia išli a obchodovali. Premýšľali o možnostiach,
počítali, vykročili vpred a nebáli
sa neúspechu. Pán im povedal:
„Veľmi dobre, dobrý a verný sluha.“ A čo sa stalo s tretím sluhom? „Bál som sa, preto som
šiel a schoval som svoj talent
v zemi.“ Prví dvaja sluhovia investovali svoje talenty. On však
svoj talent pochoval. Spravil tú
najväčšiu chybu v spravovaní
svojich darov. Nepriniesol svojmu Pánovi úžitok.
Niektorí investujú svoje talenty

Neoznačené správy: servis TK KBS

a dávajú Bohu úroky. Iní svoje
talenty nepoužívajú a prinášajú
Bohu iba zármutok. Niektorí
ho oslavujú prinášaním ovocia,
iní ho zasa urážajú tým, že sa
neustále ospravedlňujú.
Neužitočného sluhu vyhoďte
von! (porov. Mt 25, 30)
Strach je protiklad viery. A bez
viery sa nemožno zapáčiť Bohu
(porov. Hebr 11, 6). Preto začni
dnes investovať svoje talenty vo
viere. Boh ťa nenechá samotného. Nenechá ťa spadnúť. Boh ťa
pozýva, aby si rozmýšľal o dni,
keď z jeho úst budeš môcť počuť
slová: „Veľmi dobre, dobrý
a verný sluha: bol si verný nad
málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho
pána.“ (porov. Mt 25, 21)
Liturgia: Hlas siedmy. Evanjelium
na utierni piate. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 7. hlasu
a z Uloženia. Sláva: kondák z hlasu,
I teraz: z Uloženia. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a z Uloženia
– s. 150, 417 (189, 192)
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Ľudia bez presvedčenia idú
za zástupom, chcú sa zapáčiť.
Pavol nám píše: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu!“ (Rim
12, 2a) Možno si s tým začal
dávno. Aj Peter s tým zápasil.
Raz v noci sa ho dievča spýtalo,
či je Ježišov priateľ. Odpovedal:
„Nepoznám toho človeka.“ (Mt
26, 72b) Pavol hovorí: „Keby
som sa chcel páčiť ľuďom, nebol
by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 10) Boh nepripúšťa, aby tebou kývala túžba páčiť
sa ľuďom. Nedal nám ducha
bojazlivosti, ale sily, lásky a rozvahy (porov. 2 Tim 1, 7). Ak sa
poddáš strachu z ostatných,
dovoľuješ, aby ťa ovládali.

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146;
Mt 24, 34 – 44, zač. 101

pomoc ľuďom v regiónoch
východného Slovenska, ktoré
boli doposiaľ najviac postihnuté záplavami. Číslo účtu
je: 10006-55615010/4900
v Istrobanke, variabilný symbol
159. Názov účtu je Slovenská
katolícka charita, pričom treba
uviesť pridelený variabilný
symbol pre lepšiu identifikovateľnosť. Pomôcť možno aj inými
formami, ako napríklad vkladom
finančných prostriedkov do
pokladnice na sekretariáte SKCH
alebo poukázanými poštovými
poukážkami. Zbierka bude trvať
do 31. októbra 2008 a je do nej
zapojená aj Gréckokatolícka
arcidiecézna charita v Prešove.
SKCH vyzýva organizácie, firmy,
združenia i jednotlivcov, aby sa
zapojili do zapožičania zariadení
na odsávanie vody a vysušovanie miestností. Charita privíta
pri zabezpečovaní trvanlivých
potravín, ako aj pitnej vody
a dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov každú pomoc.

Ján Karas
11

Reportáž zo stretnutia českej a slovenskej mládeže s názvom ActIv8, ktoré sa uskutočnilo na Velehrade 18. –
20. júla 2008. Stretnutie sa konalo pri príležitosti 23. svetových dní mládeže, ktoré v tom čase zjednotili mladých zo všetkých kútov sveta v austrálskom Sydney.

ActIv8 – Velehrad
2008
Svetový deň mládeže trocha ináč
Snímka: Juraj Voroňák

Dominika Komišaková
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J

12

e to tu. Vo štvrtok ráno o 5.00 hod. zvoní
telefón. Z Humenného už vyrazili. Máme
ešte dve hodiny. Z Prešova vyrážal špeciálny
vlak do Velehradu o 7.00 hod. Spoločne s manželom sme v Prešove nasadli na vlak, kde nás už
čakali naši spolucestovatelia. Cesta bola dlhá, no
doviedla nás na konečnú stanicu – Staré mesto.
Odtiaľ sme išli asi 5 km pešo, čo nás dosť vyčerpalo. Keď sme dorazili do stanového mestečka,
hneď nás zaradili na časť poľa, kde boli „ubytovaní“ manželia a súrodenecké páry.
Už od nášho príchodu sa začal light program,
kde vystupovali rôzne hudobné produkcie, ako
napr. Eliška Bielková (SK), kapely Run(a)way
(CZ), Kerygma (SK), Adorare (CZ). Medzitým
bola rôzna ponuka svätých omší. Išli sme sa rozhliadnuť po okolí a zisťovať, čo sa kde nachádza.
Počasie nám neprialo. Rozlialo sa tak veľmi, že
nám nestačili ani pršiplášte. Museli sme sa vrátiť
späť k stanom a zaliezť dnu. Aspoň sme si mohli
po namáhavom dni oddýchnuť.
Ráno nás zobudili hluční susedia, ktorí niečo
hľadali. Niektorí mali zase problém s namoknutým stanom po prudkom daždi. Po rannej
hygiene v provizórnej kúpeľni (v poli natiahnuté
rúry a odkvap) sme sa išli pozrieť na to, čo nás
čaká. Pestrý program sa začal hneď zrána, takže
si každý mohol vybrať zo širokej ponuky. My
sme sa vybrali raňajkovať. Oslovila nás Rehoľná

kaviareň, kde sme si mohli zakúpiť kávu a iné
drobnosti za naozaj kresťanské ceny, a potom si
vychutnať pohodu v rehoľnej záhrade. Obedy
boli veľmi zaujímavé – teplá polievka s pečivom, koľko sa nám len zažiadalo. Po obede azda

každý vyrazil k stánkom, kde sa vo veľkom nakupovalo: kresťanské suveníry rôzneho druhu,
cédečka, knihy, no najviac išli na dračku tričká
s logom ActIv8.
V piatok paralelne prebiehali rôzne krížové cesty. Každá mala svoju tému. Štyri boli
vonku v teréne. Po nich prišli mladí poriadne
unavení.
Po obede sme sa my, mladí gréckokatolíci,
stretli pri nacvičovaní piesní na svätú liturgiu,
ktorá mala byť hneď v sobotu ráno. Bolo to
veľmi milé a príjemné stretnutie. Cítili sme sa
ako jedna veľká rodina. Večer bol na programe
benefičný koncert pre Ukrajinu, konkrétne
pre oblasť, v ktorej pôsobí gréckokatolícky
kňaz o. Peter Krenický. Otec Peter sa mladým
prihovoril a priblížil im situáciu na Ukrajine.
Na benefičnom koncerte vystúpila slovenská
skupina Tretí deň, po nej prišla na rad skupina
SONICFLOOD z USA, ktorá mladých poriadne
zohriala. Musím sa však priznať, že som jej decibely nezvládla, a tak sme sa pobrali spať.
V sobotu bola gréckokatolícka svätá liturgia
už o 7.30 hod., tak sme si museli privstať. Sme
vďační organizátorom, že sme ju na tomto mieste mohli sláviť. Trocha sme sa obávali, či mladí
ráno na našu liturgiu vstanú , keďže mnohí ju
zažili po prvýkrát. No bolo ich naozaj hojne.
Mnohí možno prišli zo zvedavosti, no určite

u Anketa
Čo ťa priviedlo na stretnutie na Velehrade? Čo očakávaš od tohto
stretnutia?
Emil, 24 – Verím, že sa konečne rozprúdi spolupráca medzi Čechmi a Slovákmi. Ďakujem Bohu za toto stretnutie, lebo to bolo prvé stretnutie slovenskej
a českej mládeže.
Veronika, 22 – Očakávam svoju zmenu, naplnenie Svätým Duchom.
Peter, 24 – Priviedla ma sem moja manželka. Očakávam príjemnú atmosféru
bez stresu s možnosťou uvoľnenia ducha, mysle a naplnenia srdca Svätým
Duchom.
Andrea, 17 – Priviedla ma sem túžba stretnúť sa s mladými. Ináč prežiť stretnutie s Bohom.
Čo ťa na stretnutí najviac oslovilo? Čo si zo stretnutia odnášaš?
Majka, 25 – Veľmi sa mi páčil koncert skupiny SONICFLOOD, kde sme sa
mohli uvoľniť, a tak prežiť Božiu prítomnosť.
Martina, 27 – Najviac sa mi páčila naša sv. liturgia a kázeň vladyku Petra.
Peter, 24 – Veľmi sa mi páčila kázeň vladyku Petra, koncert skupiny Tretí deň
a workshop Okultizmus a ezoterika. Mali to tu veľmi dobre usporiadané. Bolo
to nielen vidieť, ale aj cítiť, bol tam jednoducho citeľný pokoj.

rozhovor na 5 minút
s koordinátorom stretnutia českej a slovenskej mládeže na Velehrade ActIv8 za slovenskú stranu o. Branislavom Kožuchom

Snímka: Peter Komišak

Čo vás motivovalo urobiť ActIv8 na Velehrade?
Koľko ľudí sa zúčastnilo
na tomto stretnutí?
Motivácia bola výslovne
praktická: priblížiť atmosféru svetových dní tým,
ktorí nepôjdu do Sydney,
ale tak, aby ju mohli nielen
vnímať na obrazovke
v priamom prenose, ale aby ju mohli aspoň
trocha zažiť – jednak cez spoločenstvo
mladých ľudí, jednak cez „svetovosť“ aspoň
v malom. Spätné väzby nám ukazujú, že
túto príležitosť využili mnohí mladí, ktorí na
podobnom stretnutí ešte nikdy neboli.
Dnes vieme, že registrovaných účastníkov
bolo 6 000, no bolo veľa iných, ktorí prišli
napr. iba na benefičný koncert alebo vigíliu.
V sobotu večer sa nás stretlo na modlitebnej vigílii okolo 7 200 Čechov a Slovákov.

Snímka: Juraj Voroňák

Čo bolo najväčšou prekážkou pri organizovaní stretnutia?
Prekážkou? To je ťažko zhodnotiť, no
vnímal som, že nám Slovákom chýba konkrétna skúsenosť z organizovania takýchto
spoločných stretnutí, ale na druhej strane
bolo úžasným povzbudením, ako sa každá
prekážka stáva výzvou na prekonávanie.
Pripraviť výdaj stravy? To zvládneme. Zariadiť, aby mali účastníci aj čaj? To by šlo. K pódiu budú potrebovať prívod elektrického
prúdu? Pre účastníkov sprchy? Zariadime.
Asi tak nejako sa veci posúvali stále
dopredu a výsledný efekt mohli vnímať tí,
ktorí na Velehrade boli. Jasné, že nebolo
všetko ideálne a dokonalé, a tak nám nedostatky hádam účastníci odpustia.

Zo soboty na nedeľu bol celonočný program
– slávenie vigílie, ktorú sme mohli prežívať
spolu s mladými v Sydney prostredníctvom
telemostu. Na hlavnom pódiu nám ponúkli
divadelné predstavenie Tajomstvo prázdneho
hrobu, potom nasledovalo nočné bdenie, počas
ktorého sme si opäť mohli vybrať z rozličných
duchovných ponúk.
O 3.00 hod. sme si dali budíček, aby sme
sa dostatočne stihli pripraviť na rannú svätú
omšu, ktorá bežala súčasne s tou v Sydney. Pri
rozosielaní účastníkov sme telemostom počuli
priamo Svätého Otca.
Pravdupovediac, nikomu sa nechcelo ísť
domov, no čakal nás špeciálny vlak, ktorý nás
prinútil zbaliť sa a vyraziť. Samozrejme, bol ešte
čas na oddych a zotrvanie v atmosfére, ktorá
pokračovala aj vo vlaku. n

Odkaz pre čitateľov Slova?
Ducha, ktorého sme prijali, sme nedostali na to, aby sme si ho nechali pre seba
a vytešovali sa z neho, ale na to, aby sme šli,
hlásali a svojimi skutkami dosvedčovali, že
sa ku každému človeku priblížilo Božie kráľovstvo. Veď nám prisľúbil, že v jeho mene
budeme robiť „ešte väčšie veci“.
Dominika Komišaková
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neodchádzali prázdni. Všetkým sa páčila kázeň
vladyku Petra. Mladým sa prihovoril trefnými
slovami. Doteraz si pamätám, ako povedal, že
Boh nás nechce mať ako „trojtýždňové brojlery“,
ale že máme rásť radšej pomaly, ale isto.
Doobeda bol športový program a bdenie
s pápežom vysielané cez telemost. Dostali sme
aj konkrétny pozdrav zo Sydney pre mladých
na Velehrade. Poobede boli najprv prezentácie
reholí, komunít a hnutí, potom workshopy
rôzneho charakteru. Vybrali sme si seminár
Okultizmus a ezoterika pod vedením p. Vojtecha Kodeta. Bolo naozaj z čoho vyberať, len
škoda, že všetky prebiehali súbežne.
Počas celého stretnutia bolo možno využiť
rôzne služby, napr. službu ucha, sviatosť zmierenia, psychologickú a gynekologickú poradňa
a ďalšie.

Čo si odnášaš zo stretnutia?
Pre mňa osobne bolo stretnutie Božím
zázrakom. Božiu blízkosť a požehnanie
bolo cítiť všade a vo všetkom – od prípravy
cez program až po vzťahy, ktoré sa tam vybudovali. A verím, že nielen na túto jednu
príležitosť. O Duchu sa tu nielen hovorilo,
ale Duchom sa tu aj žilo, sila Ducha bola
nielen slovným mottom alebo niečím, na
čo čakáme, ale na tomto stretnutí bola
živou realitou, ktorú sme už žili.

13

slovo na tému

„Keď zostúpi na vás
Svätý Duch,dostanete silu
a budete mi svedkami.“

(Sk 1, 8)

Drahomíra KOLESÁROVÁ
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„Žalmista sa takto modlí: ,Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené
a obnovuješ tvárnosť zeme’ (Ž 104, 30). Som pevne presvedčený,
že mladí sú povolaní k tomu, aby sa stali nástrojmi tejto obnovy ...”
(z Posolstva pápeža Benedikta XVI. k 23. svetovým dňom mládeže,
4. júl 2008)

14

12. júl

14. júl

V sobotu o 10.00 hod. Svätý Otec odlieta
z rímskeho letiska Fiumicino na svoju 9. zahraničnú apoštolskú cestu do Austrálie. Na
palube lietadla sa uskutoční krátka tlačová
konferencia. Svätý Otec odpovedá na otázky
novinárov, týkajúce sa samotného stretnutia,
budúcnosti Cirkvi v Austrálii, sexuálneho
zneužívania zo strany kléru, životného
prostredia a Lambethskej konferencie anglikánskej cirkvi.

Počas nedele a pondelka sa slovenskí pútnici
po skupinách presúvajú autobusmi, vlakom
i lietadlami z Melbourne do Sydney. V Sydney sa stáva ich domovom Kostol sv. Cyrila
a Metoda. Nedostatky technického a organizačného rázu sa snažia pomáhať odstraňovať
austrálski Slováci, z ktorých viacerí prijali
pútnikov do svojich domovov.

13. júl

V utorok večer sa v prístave Barangaroo
stretnutie oficiálne otvára. Po hymne stretnutia nasleduje sprievod vlajok 168 národov
a po ňom príchod symbolov stretnutia – putovného kríža a ikony Panny Márie. Následne
vítajú pútnikov pôvodní obyvatelia Austrálie
– aborigeni.
Účastníkom sa prihovára austrálsky premiér Kevin Rudd: „Som šťastný, že Austrália
a mesto Sydney môžu hostiť oslavu viery,
oslavu života a oslavu nádeje!“ Svätú omšu
celebruje arcibiskup Sydney kardinál George
Pell. V príhovore pripomína nádej, ktorá
pramení z podobenstva o stratenej ovečke:
„Kristus nás neustále volá. Aj keď sme v hlbinách vlastného hriechu. Kristus nás volá
domov... Ak vezmeme Boha za ruku, on
vykoná ostatné. Dôvera je kľúčom. Boh nás
nesklame,“ povzbudil kardinál asi 150-tisíc
mladých pútnikov, 4 000 kňazov, 418 biskupov, 26 kardinálov.

Benedikt XVI. v noci pristáva v Austrálii po
lete, ktorý trval 19 hodín a 45 minút a bol
dlhý 16 418 kilometrov.
Na austrálskej pôde ho víta premiér Rudd,
arcibiskup Sydney kardinál Pell, ako aj predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Rylko.
Benedikt XVI. sa potom vydáva do Richmondu, kde si niekoľko dní oddýchne.
V tom čase sa už mladí z celého sveta pripravujú na stretnutie so svojím veľkým priateľom. Sydney sa začína napĺňať pútnikmi zo
všetkých kútov sveta. O stretnutí mládeže píše
vo veľkej miere aj austrálska tlač.
Bývalý austrálsky veľvyslanec pri Svätej stolici a bývalý katolícky senátor John Herron sa
v rozhovore pre austrálsky denník The Sydney
Morning Herald nevyhne kritike austrálskych
katolíkov. V článku pod názvom Ukazujú
strach z výsmechu hovorí o spoločnosti,
ktorá je podľa neho úplne ponorená do materializmu. Takáto spoločnosť odsúva nabok
duchovno a duchovný život človeka.
V novinách sa objavujú informácie o tom,
že pútnici prinášajú radosť aj chaos a že
mnohí mladí spali dokonca pod holým nebom v priestoroch Olympijského štadióna
v Sydney.

15. júl

16. júl
V tento deň je oficiálne zaregistrovaných
viac ako 250-tisíc mladých. Každý deň prichádza do Sydney asi 8-tisíc mladých pútnikov.
Súčasťou programu pre pútnikov sú katechézy. Vedú ich biskupi krajín, odkiaľ pútnici

prichádzajú. Ako prvý sa pre Slovákov ujal
úlohy biskup Tomáš Galis. Témou katechézy je Svätý Duch a jeho pôsobenie v živote
človeka. O. biskup sa zameral na konkrétne
a praktické aspekty života s treťou božskou
osobou. „Treba vyjsť zo seba a dávať ovocie
Ducha Svätého. Mať vietor v plachtách.
Spolieham sa na vašu vynaliezavosť a nápaditosť. Zapálený človek nečaká, aby mu
stále ukazovali, čo treba robiť. Vidí a robí.
Buďte aj vy zapálení mocou Ducha Svätého!“
poznamenal biskup a dodal: „Nie sme poslaní
do sveta moralizovať, ale zapaľovať!“
Večer sa Svätý Otec premiestňuje z Richmondu do katedrálneho domu v Sydney, kde
pobudne až do skončenia návštevy.

17. júl
Benedikt XVI. slávi vo štvrtok ráno súkromnú svätú omšu v katedrále v Sydney
a stretáva sa s rehoľnými sestrami sv. Jozefa
od kríža, medzi ktoré patrila aj spolupatrónka
WYD2008 Mary MacKillop. Neskôr sa stretne
s guvernérom Austrálie Michaelom Jefferym
a premiérom Kevinom Ruddom.
Aj v tento deň doobeda pokračujú katechézy
v národných jazykoch. Slovenskú katechézu
pripravil košický eparcha Milan Chautur.
Témou katechézy je Svätý Duch ako duša
Cirkvi. „Ak hovoríme o Svätom Duchu ako
o duši Cirkvi, zdá sa nám to väčšinou teoretické. Ak však povieme, že niekto je dušou
spoločenstva, hneď sa nám vynorí niekto,
kto je pozitívnym vzorom. Ten, kto všetkým
hýbe a je aktívny. Svätý Duch je pôvodcom
akejkoľvek dynamiky a aktivity v Cirkvi,“
povedal vladyka Milan.
V popoludňajších hodinách sa už prístav
Barangaroo a nábrežie oceánu zapĺňa pútnikmi i obyvateľmi Sydney. Na veľkej lodi
prichádza Benedikt XVI. Sprevádza ho 16
mladých ľudí, ktorí Svätému Otcovi približujú
výhľad počas plavby.
V samotnom prístave Barangaroo čaká na
Svätého Otca viac ako 200-tisíc mladých ľudí.
Vzácneho hosťa najskôr vítajú starí pôvodní

obyvatelia, ktorí ho následne predstavujú
mladej generácii ako priateľa a duchovného
otca. Nasleduje veľkolepé prijatie v podobe
kultúrneho i duchovného programu. Zaznievajú piesne z opery Tu es Petrus. Počas ich
tónov prechádza Petrov nástupca po prístave
Barangaroo v papamobile. Potom vystupuje
na tribúnu a prihovára sa mladým: „Viem, že
tu sú nielen tí, ktorí aktívne prežívajú svoju
vieru, ale aj mnohí hľadajúci a tí, ktorí sú dokonca na okraji farností či spoločnosti. Chcem
vám povedať, že farnosti sa môžu stať vaším
domovom. Nikto nie je nútený stáť mimo.“
Zároveň mladých varuje pred falošnými
prorokmi, ktorí sú nositeľmi myšlienok relativizmu a sekularizmu. Svet je podľa pápeža
unavený egoizmom, nezáujmom a neúctou
k životu. „Je potrebné vaše svedectvo o úcte
k životu, budovanie spoločenstiev a solidárnosť. To je ovocie Svätého Ducha, ktorého ste
svedkami,“ povedal na záver svojho úvodného príhovoru.

18. júl

19. júl
Od ranných hodín sa mladí pútnici vydávajú
na dostihovú dráhu Randwick, kde program
vyvrcholí večernou vigíliou so Svätým Otcom
a nedeľnou svätou omšou.
Ráno celebruje Benedikt XVI. v katedrále
v Sydney svätú omšu, na ktorej sa zúčastňujú austrálski biskupi, seminaristi, novici
a novicky reholí. Počas nej požehnáva nový
oltár, ktorý zobrazuje telo Ježiša Krista po
sňatí z kríža. Oltár je inšpirovaný Turínskym
plátnom.
Večer slávi Benedikt XVI. spolu s mladými
pútnikmi vigíliu. Podľa prvých odhadov ich
je v okamihu začiatku asi 300-tisíc. Vigília sa
začína liturgickým programom plným symbolov. Po svedectve mladých ľudí o pôsobení
Svätého Ducha v ich živote sa prihovára Svätý
Otec. Pripomína, že ani apoštoli neočakávali
zoslanie Svätého Ducha sami, ale zhromaždení v spoločenstve. „Dnes večer robíme to
isté. Zhromaždení pod krížom, pri ktorom je
obraz Panny Márie, pod žiarou Južného kríža
sa modlíme.“ Vyzýva mladých pútnikov, aby
sa nechali inšpirovať príkladom patrónov
WYD2008 a aby do svojich sŕdc prijali dary
Svätého Ducha. „Uznajte a uverte v moc Svätého Ducha vo vašom živote!“ znova vyzýva.
„Tým, že prijmete silu Svätého Ducha, aj vy
budete môcť meniť vaše rodiny, spoločenstvá
a národy!“ zakončí svoj príhovor a pozýva
mladých pútnikov k adorácii Najsvätejšej
Eucharistie slovami blahoslavenej Mary
MacKillop: „Ver tomu, čo Boh šepká v tvojom
srdci. Uver mu! Uverte sile Ducha lásky!“
Po ukončení vigílie nasleduje hudobný
program a bdenie pred nedeľnou liturgickou
slávnosťou.

20. júl
O deviatej hodine prelieta pápež v helikoptére niekoľkokrát nad celým priestranstvom.
Potom nasadá do papamobilu a hodinu krúži
priamo medzi pútnikmi. K mladým pútnikom,
ktorí strávili noc na dráhe, medzitým pribudli
ďalšie desaťtisíce domácich.
Vo svojej homílii Svätý Otec otvára tému
darov Svätého Ducha: „Nie je to niečo, čo si
môžeme zaslúžiť alebo získať. Je to dar. Božia
láska môže vyliať svoju moc iba vtedy, ak jej
dovolíte, aby nás vnútorne menila.“ Benedikt
XVI. sa poďakoval za dar viery, ktorý táto
generácia ľudí má a zároveň položil otázku:
„Čo zanecháte budúcim generáciám vy?
Budujete niečo, čo pretrvá?“ Nová generácia
kresťanov je povolaná za pomoci Svätého Ducha žiť život, ktorý rešpektuje hodnoty života
a pre ktorý láska nie je sebecká a chtivá, ale
čistá, verná a slobodná. „Drahí mladí, Pán
od vás žiada, aby ste sa stali prorokmi tejto
novej éry!“ vyzýva a dodáva, že takúto obnovu potrebuje tak spoločnosť, ako aj Cirkev.
V rámci sv. omše potom vysluhuje aj sviatosť
birmovania 24 mladým ľuďom pochádzajúcim
z celého sveta.
Podľa odhadov sa na tejto záverečnej slávnosti zúčastnilo asi 500-tisíc veriacich. Po
modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI. oznamuje
termín a miesto konania nasledujúcich 24.
svetových dní mládeže. Uskutočnia sa v roku
2011 v španielskom Madride.
O 18.00 hod. miestneho času sa Svätý Otec
v Katedrálnom dome v Sydney ešte stretáva
s dobrodincami a organizátormi, aby sa im
poďakoval za to, že prispeli k úspechu tohto
podujatia.

21. júl
Program Svätého Otca sa začína o 7.00 hod.
sv. omšou v kaplnke Katedrálneho domu
v Sydney. Na nej sa stretáva so štyrmi obeťami
zneužívania zo strany kléru.
Nasleduje rozlúčka.
Kroky Svätého Otca smerujú do verejného
parku Domain v blízkosti Kráľovských botanických záhrad v centre mesta, kde sa po
úvodnom pozdrave kardinála Pella prihovorí
asi dvanástim tisícom dobrovoľníkov Svetových dní mládeže 2008. O 9.30 sa na medzinárodnom letisku v Sydney začne rozlúčková
ceremónia za prítomnosti občianskych a cirkevných predstaviteľov Austrálie.
O 10.00 hod. lietadlo stúpa do Darwinu a odtiaľ po krátkej prestávke odletí do
Ríma.
Aj keď sa Katolícka cirkev v Austrálii nevyhla kritike nielen zvonku, ale aj z vlastných
radov, predsa má aj vďaka tomuto stretnutiu
nádej, že obnovená Kristom vytrvá až do
konca. n
spracované podľa TK KBS
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Predpoludním Svätý Otec celebruje súkromnú svätú omšu v katedrále. Následne sa
stretáva s guvernérkou a premiérom Nového
Južného Walesu a primátorom mesta Sydney. V katedrále sa zúčastňuje na ekumenickom a medzináboženskom stretnutí. Po
stretnutí sa prihovára predstaviteľom iných
náboženstiev, medzi ktorými nechýbajú ani
židovský rabín Jeremy Lawrence a moslimský šejk Mohamad Saleem. Ako uvádza
nástupca svätého Petra, harmonický vzťah
medzi náboženstvom a verejným životom
je veľmi dôležitý predovšetkým v čase, keď
niektorí ľudia začali pokladať náboženstvo
za príčinu rozdelenia namiesto toho, aby ho
považovali za silu zjednocovania. Vo svete
ohrozovanom násilím jednotný hlas veriacich
ľudí povzbudzuje krajiny a spoločenstvá, aby
riešili konflikty pokojným spôsobom a s plným ohľadom na ľudskú dôstojnosť. „Cirkev
horlivo hľadá príležitosti načúvať duchovnej
skúsenosti ostatných náboženstiev. Mohli by
sme povedať, že cieľom všetkých vierovyznaní
je preniknúť hlboký zmysel ľudskej existencie
jej prepojením na pôvod alebo princíp, ktorý
ju presahuje. Náboženstvá ponúkajú snahu
pochopiť kozmos ako vychádzajúci a vracajúci sa k svojmu pôvodu alebo princípu.
Kresťania veria, že Boh zjavil tento pôvod
a princíp v Ježišovi, o ktorom Biblia píše ako
o Alfe a Omege.“ (porov. Zj 1, 8)
Slovenskí pútnici sa v piatok doobeda
sústreďujú na poslednú katechézu, ktorú
vedie biskup Tomáš Galis. Venuje sa téme
svedectva. „Svedčiť je neraz ťažké. Odmietnuť svedčiť je vážna vec a svedčiť krivo je
hrozné.“ A to podľa biskupa Galisa nielen pri
havárii alebo zločine, ale aj v osobnom živote
viery. To, že apoštoli Ježiša zapreli, nie je celá

pravda o nich. Dokázali to oľutovať a stali sa
svedkami až po vyliatie krvi. My sme najčastejšie povolaní k svedectvu slova, vlastného
príkladu. No niektorí sú pozvaní aj k svedectvu utrpenia a vyliatia vlastnej krvi.
Súčasťou katechézy je okrem práce v skupinkách a svätej omše aj umelecké video-tanečné
predstavenie Pavla Danka s názvom XXL.
Popoludní sa presúvajú do ulíc mesta, kde sa
pripravuje inscenovaná krížová cesta. Bude
trvať 3 hodiny. Na prvom zastavení je osobne
prítomný aj Benedikt XVI. Ďalší priebeh sleduje už v televízii v krypte katedrály. Jednotlivé
zastavenia sú inšpirované textami Nového
zákona. Tento text krížovej cesty bol použitý
pápežom Pavlom VI. počas Jubilejného roka
1975 a dvakrát pápežom Jánom Pavlom II.
Texty pochádzajú z prekladu Jeruzalemskej
biblie. Meditácie a modlitby pripravil prof. Peter Steele SJ.
V podvečer o 18.45 pokračuje program
Svätého Otca stretnutím s neprispôsobivými
mladými z Centra pre starostlivosť Univerzity
Notre Dame v Sydney.

15
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Vzdialení,
a predsa blízki

16

u Austrália (z lat. terra australis = južná zem)
– najmenší svetadiel nachádzajúci sa medzi
Tichým a Indickým oceánom.
Hlavné mesto: Canberra
Počet obyvateľov: 20 264 082 (2006)
Úradný jazyk: angličtina
Mena: austrálsky dolár
Obyvatelia: Necelé dve percentá sú pôvodní
obyvatelia – domorodci, zvyšok tvoria prisťahovalci. Najväčšiu časť tvoria obyvatelia z európskych krajín, najmä Briti.
Katolíkov je takmer 6 miliónov (asi 27 %),
farností takmer 1 400, na jedno pastoračné
centrum pripadá 4-tisíc katolíkov, na jedného
kňaza pripadá 1 825 veriacich. Austrália má
64 biskupov.
1970 – návšteva pápeža Pavla VI.
1986 a 1995 – návštevy pápeža Jána Pavla II.
2008 – návšteva Svätého Otca Benedikta XVI.

N

a celosvetovom stretnutí mladých v Austrálii sa zúčastnila
aj skupina gréckokatolíkov,
ktorú viedol košický eparcha vladyka
Milan Chautur CSsR. Opýtali sme sa ho
na dojmy z tejto neobyčajnej a pre nás
takej vzdialenej krajiny a zo samotného
stretnutia mladých so Svätým Otcom.

Ako na vás, vladyka Milan, zapôsobila Austrália? Čím je iná?
Aj keď som bol na tomto kontinente
po prvýkrát, materiálne mi na ňom nič
nové nepripadalo. Rovnaká uponáhľanosť, rovnaké autá, trocha zmenená
architektúra, rovnaké obchodné centrá.
A predsa je tu obrovská rozdielnosť
v chápaní života, ľudia z rozličných
kontinentov a zmenená atmosféra
spoločenskej klímy. Samozrejme, že aj
poveternostná klíma je iná ako u nás,
lebo sme tu prišli v zime a očakávanie

teplého kontinentu nás zmrazilo hneď po
vystúpení z letiskovej haly v Melbourne.
Nebol tu sneh, ale ostrý južný vietor od
Antarktídy a studený dážď nám pripomínal dušičkové obdobie novembra u nás
na Slovensku.

Na celosvetové stretnutie mladých
ste cestovali s niekoľkodňovým
predstihom. Prečo?
K svetovým dňom mládeže patrí aj
program prijatia vo farnostiach daného
štátu, a to preto, aby mládež vnikla do
atmosféry života veriacich v danom
teritóriu, lebo len tak správne pochopí
pojem inkulturácie. Hlásanie evanjelia
totiž vstupuje do života rozličných kultúr
a podmienok miestnych veriacich, čo treba správne pochopiť, aby nedochádzalo
k odsudzovaniu toho, čo je síce iné ako
doma, ale to neznamená, že je to zlé.

Ktorá farnosť vás prijala a ako ste trávili
tento prípravný čas?
Slovenská mládež bola prijatá v melbournskej
farnosti, ktorú spravuje kňaz zo Slovenska o.
Peter Vojtko. Mňa ako redemptoristu pozval
k sebe na ubytovanie miestny biskup redemptorista vladyka Peter Stasiuk, ktorý je biskupom Austrálie a Indonézie pre gréckokatolíkov
Ukrajinskej eparchie. Takže čas pred hlavnou
prípravou na Sydney som mal možnosť v hlavnom programe venovať slovenskej mládeži,
s ktorou som sobotnou a nedeľnou sv. omšou
otvoril našu mládežnícku púť. Zároveň som
v tú istú nedeľu kázal pre gréckokatolícku
mládež z Ukrajiny, Kanady, Ameriky, Austrálie
v katedrálnom sobore Melbournu. Potom som
už len delil dni podľa dohodnutého programu
v rímskokatolíckom kostolíku sv. Augustína
a v gréckokatolíckej katedrále. Samozrejme,
že k programu patrili aj návštevy rozličných
zaujímavostí kontinentu.
Kedy ste prišli do Sydney a ako vyzerala
bezprostredná príprava na stretnutie so
Svätým Otcom?
Nedeľou 13. júla sa nám skončil pobyt vo farnostiach a všetky skupiny mladých z celého sveta sa z jednotlivých austrálskych miest a Nového
Zélandu vydali na cestu do Sydney, kde v utorok
15. júla kardinál Pell slávnostnou sv. omšou
otvoril dni katechéz s vopred určenou tematikou zameranou na pôsobenie Svätého Ducha.
Tieto katechézy sme si rozdelili s o. biskupom
Galisom, s ktorým sme spolu sprevádzali našu
mládež, pričom jeden z nás viedol katechézu
a dialóg a druhý celebroval sv. omšu a prihovoril
sa v homílii. Tieto dni v Sydney boli sprevádzané
bohatým poobedňajším programom, z ktorého si
mladí mohli vybrať to, čo im najviac vyhovovalo.
Samozrejme, všetci sa snažili privítať Svätého
Otca, ktorý loďou priplával k brehu, kde sa mu
prihovoril austrálsky premiér a kde naňho čakali
tisíce mladých z celého sveta. Slová Svätého
Otca boli pozvaním pre mladých k otvoreniu
sa pre pôsobenie Svätého Ducha a zároveň
upozornením na rozličné nástrahy, ktoré dnes
číhajú na mladého človeka.

Čo vnímate ako najdôležitejší odkaz svetových dní mládeže?
Samotná téma Až zostúpi na vás Svätý Duch,
… budete mi svedkami je zároveň aj výzvou pre
všetkých mladých. To, čo sme prijali z Božej milosti, sme povinní niesť do celého sveta. A stať
sa svedkom evanjelia dnes vyžaduje nielen
námahu, ale aj odvahu, ktorú potrebujeme mať
každý vo svojej farnosti a na svojom mieste,
aby svedectvo evanjeliovej náuky prekvasilo
tento svet.
Ako by ste zhodnotili tieto dni?
Všetky denníky sa zhodli na tom, že pre
Austráliu to boli výnimočné dni. Státisíce mladých, a žiadne problémy, žiadne drogy, žiadne
policajné zásahy. To sa tu nevidí, lebo stačí niekoľko stoviek mladých pri iných príležitostiach,
a sú veľké problémy. Táto kresťanská mládež
nepotrebovala ani alkohol, ani drogy, dokázal
ju zaujať 80-ročný muž. Všetci reagovali na
jeho slová, vedeli v momente stíchnuť, keď sa
ozval, a odmeniť potleskom, keď im prehovoril do srdca. Neuspeli žiadne protiakcie tých,
ktorí provokačne ponúkali na ulici ochranné
prostriedky. Televízia či denníky mohli ukázať,
ako kresťanská mládež nereflektuje na nemorálne ponuky sveta.
Aj po stretnutí ste ešte niekoľko dní strávili
na austrálskej pôde. Určite ste aj vďaka
tomu mali možnosť bližšie spoznať Austráliu.
Naša gréckokatolícka skupinka sa hneď v nedeľu večer pobrala na faru do Brisbane, ktorú
spravuje náš kňaz z Prešova o. Jaroslav Pasok.
Ten nám poukazoval zaujímavosti Austrálie:
prales, kde sme v korunách stromov prechádzali
rebríkmi a lanovými chodníkmi, či nádhernú
plavbu lodnou mestskou dopravou. Vidieť koralové útesy sa nám nepodarilo, lebo cely čas
bolo daždivo a chladno, no pokus z našej strany
bol. Cez sobotu a nedeľu som sa pastoračne venoval miestnej farnosti, kde som sa prihováral
ľuďom na duchovnej obnove. A tak celý tento čas
v Austrálii bol naplnený mnohými aktivitami,
pri ktorých som vstúpil do škôl, do nemocníc
i do rozličných ustanovizní, kde som mohol
jasne poznať, že človek na každom kontinente
je hľadajúcou bytosťou. Má svoje radosti i bolesti, hľadania i rozhodovania. Je len na každom
z nás, ako dokážeme uprostred toho všetkého
vidieť závan Svätého Ducha, ktorý nielen v začiatkoch sveta sa vznášal nad vodami, ale aj
dnes uvádza do poriadku dianie u tých, ktorí ho
prijímajú a otvárajú sa jeho pôsobeniu.
za rozhovor ďakuje Michal Hospodár

Vážený čitateľ,

na vašu otázku by existovala krátka
odpoveď. Ja sa však pokúsim odpovedať
tak, aby som vysvetlil celú situáciu. Články
zo života farností sa nazývajú spravodajstvo. Nejde teda o klasické duchovné
povzbudenia, ale o informácie. A ako také
podliehajú istej forme úpravy. Najčastejšou
formou rozširovania informácie je správa.
Správa môže byť krátka alebo rozvinutá.
Má odpovedať na základné otázky „kto,
čo, kedy, kde, ako a prečo“, na ktoré treba
odpovedať v úvode správy.
Ďalšia zo základných úprav správy sa
volá spravodajská pyramída. Ide o spôsob
písania správy podľa dôležitosti informácií.
Teda to, čo je najdôležitejšie, je podané
v prvých riadkoch správy a to najmenej
dôležité zasa v jej závere. Ak budete pri
písaní správy postupovať takto, pri krátení
nevynecháme to, čo vy považujete za
najdôležitejšie.
Okrem toho existujú pri zobrazovaní
správ isté pravidlá. Redakcia časopisu
Slovo (podobne ako väčšina redakcií) rozlišuje správy podľa troch kritérií: dôležitosť,
aktuálnosť a fotografia. Dôležitosť správy
predurčuje jej zaradenie do spravodajského bloku. Top správa je zaradená ako
udalosť čísla. Hlavné správy sú zaradené
ako samostatné bloky a ostatné správy sú
v rubrike Krátko z domova. Správy v tejto
rubrike sú však označované ako riporty,
teda krátke správy, a majú sa obmedzovať
na zodpovedanie základných novinárskych
otázok.
Aktuálnosť správ je veľmi dôležitá.
Neaktuálne správy sa napríklad neuverejňujú a dátum určuje aj poradie správy.
V rubrike Krátko z domova to platí absolútne, pričom pri ostatných správach môže
dôjsť k ich posunu na základe dĺžky správy
v súvislosti s jej umiestnením na stránkach
časopisu. Práve priestor na umiestnenie
správy môže ešte vplývať na jej prípadné
skrátenie. Maximálna dĺžka správy s uverejnením fotografie je 1 600 znakov, vrátane
medzier.
Fotografia je pomocné kritérium, ktoré
v prípade rovnako či podobne dôležitých
správ určuje jej zaradenie, resp. nezaradenie do rubriky Krátko z domova. Ak to
priestor v časopise dovolí, chceme aspoň
na každej dvojstrane uverejniť jednu
fotografiu. Fotografie by mali mať v digitálnej podobe aspoň 1 600 pixelov na šírku
a môžu byť už upravené do čiernobielej
podoby kvôli nižšiemu nároku na ich prenos po internete.
o. Juraj Gradoš
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Akým dojmom na vás zapôsobila krížová
cesta v uliciach Sydney?
Piatkovú krížovú cestu pripravili mladí Austrálčania v dramatickom podaní a prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek ju mohlo
sledovať celé mesto. Nás biskupov umiestnili
v prístave, kde boli zastavenia od Šimonovej
pomoci pri nesení kríža. Dovtedy sme boli pred
vnútornými veľkoplošnými obrazovkami za
zastretými veľkými oknami, takže sme nemali
priamy kontakt s ulicami, kde sa jednotlivé
zastavenia konali. No zrazu sa rozdelili závesy
na veľkých oknách smerujúcich do prístavu
a pred nami sa ukázalo živé javisko s davom,
ktorý sprevádzal ulicami Sydney celú dramatickosť deja krížovej cesty. Bolo veľmi dojímavé

sledovať státisícový dav vážne uvažujúcich ľudí,
a pritom sa vhlbovať do myšlienok krížovej
cesty. Myslím, že toto „živé divadlo” na ulici
v mnohých kresťanoch i nekresťanoch vzbudilo
veľký záujem.

listáreň
Otec šéfredaktor,
prečo redakcia skrátila článok zo života
farnosti, ktorý som vám zaslal?
čitateľ
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spoločnosť

Ešte žije
človek?
Juraj GRADOŠ

M

ožno ste počuli o príbehu zo Spojených štátov amerických o tom,
že istý kňaz už nevedel, ako má
prebrať ľudí z letargie, a tak ich v nedeľu
pozval na pohreb. Prišli. No keď sa nahli
nad rakvu, aby sa cez presklené okienko
pozreli, kto tam vlastne leží, zbadali iba
svoj vlastný obraz v zrkadle.

pri príchode na omšu. „Poslaním Cirkvi je
naplniť potreby ľudí, a preto sme si mysleli, že toto by mohol byť aspoň symbolický
spôsob rozdelenia sa s blížnymi,“ uviedol
miestny farár.

Zaujímavý experiment

Nájsť dnes chamtivého človeka nie je problém. Nájsť poctivého, to dá poriadne zabrať.
Vysokoškolská študentka v meste Taj-čung
na Taiwane našla na zemi ležať 100-tisíc
taiwanských dolárov (skoro 570-tisíc korún). Na mieste počkala asi desať minút,
či sa po nich náhodou nevráti ich majiteľ.
Nakoniec ich vzala a odišla. No nie domov,
ale na políciu.
Len čo policajti oznámili túto skutočnosť,
telefóny im vyzváňali bez prestania. Bezprostredne po zverejnení sa prihlásilo 50
zaručene „pravých majiteľov“ tejto sumy.
Ak sa ich však policajti pýtali, z ktorej
banky si vybrali tieto peniaze, všetci zavesili slúchadlo. Ak sa do šiestich mesiacov
nenájde pravý majiteľ, študentka si peniaze
bude môcť nechať. A to bez akejkoľvek výčitky svedomia.

To, akí sme kresťania, a hlavne kam siaha
naša kresťanská láska, chcel zistiť metodistický kňaz Derek Rigby. Tento 51-ročný
duchovný sa prezliekol za tuláka a v nedeľu
si sadol pred svoj kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici vo waleskom meste Prestatyn.
Na hlave mal parochňu a bol oblečený do
otrhaných šiat.
Ľudia postupne prichádzali do kostola.
Neskôr sa ta pobral aj on. Sadol si na lavicu, pil pivo z plechovky a z handier, čo mal
na sebe, mu vypadlo aj zopár striekačiek.
Nikto mu nepomohol. Nikto mu neponúkol
pomoc. Nikto sa mu ani neprihovoril.
Keď odkryl svoju identitu, hovoril veriacim v kostole o zlyhaní apoštolov, ktorí
nespoznali Ježiša Krista na ceste do Emauz.
„Bolo zaujímavé vidieť reakcie ľudí, úplne
ma ignorovali,“ povedal o svojom pokuse.
„Ukazuje to, že nespoznávame Boha v práci
a jeden v druhom.“
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K Bohu aj po benzín
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Ceny benzínov všade vo svete rastú. Jeden
z najvyšších nárastov však zaznamenávajú Američania, hoci aj teraz je ich benzín
lacnejší než u nás. Tento nárast sa snažia
využiť obchodníci, aby prilákali zákazníkov. Hitom číslo jedna sa stali poukážky
na benzín.
Podobná situácia, iný dôvod. Aj takto by
sa dalo nazvať konanie farára Edwarda
McDonagha v americkom mestečku West
Bridgewater v štáte Massachussetts, ktorý
sa rozhodol jednému zo svojich farníkov
v nedeľu po omši darovať poukážku na
nákup pohonných hmôt v hodnote 50
dolárov (asi tisíc korún). Na konci liturgie
sa totiž losujú žreby, ktoré dostanú veriaci

Poctivosť nevymrela, chamtivosť
rovnako

Obetoval život pre kaplnku
Rímskokatolícky kňaz Adelir Antonio de
Carli v Sao Cristovao sa rozhodol postaviť
kaplnku ako duchovné odpočinkové miesto
pre vodičov kamiónov v Paranague, ktoré
je druhým najväčším brazílskym prístavom
pre poľnohospodárske produkty.
Na vyzbieranie peňazí si však vybral netradičný spôsob. V nedeľu 20. apríla ho tisícky héliom naplnených farebných balónov
sediaceho na špeciálnej sedačke vynieslo
z prístavného mesta Paranagua do neba.
Oblečený bol do termokombinézy a helmy,
so sebou mal padák, navigačný prístroj GPS
a satelitný telefón. Zhruba o osem hodín od
štartu stratil s pevninou kontakt.
Hospodárka jeho farnosti Denise Gallasová uviedla, že kňaz chcel prekonať 19-hodinový rekord v lete s héliovými balónikmi
a tak získať peniaze na kaplnku.
Kňazovým dávnejším predchodcom bol

Američan Larry Walters, ktorý v roku 1982
preletel päť kilometrov ponad Los Angeles
na záhradnej stoličke letiacej za pomoci
balónikov.
Videozábery pred štartom zachytili usmievajúceho sa 41-ročného kňaza, ako si
oblieka leteckú kombinézu. O chvíľu neskôr
ho zelené, červené, biele a žlté balóniky
za povzbudzovania zástupu ľudí prudko
vyniesli do vzduchu.
Podľa Gallasovej sa kňaz dostal do nadmorskej výšky 6000 metrov, potom klesol
na zhruba 2500 metrov. Cieľom jeho letu
bolo mesto Dourados, ležiace 750 kilometrov severozápadne od Carliho farnosti.
Silný vietor ho však zaniesol približne 50
kilometrov od pobrežia, kde sa posledný
raz spojil s pevninou. Ešte pred stratou
spojenia povedal, že pre stratu vztlaku musí
pristáť na mori.
„Sme absolútne presvedčení, že sa nájde
živý a v poriadku, plávajúci niekde v oceáne,“ povedala. „Vedel, čo robí, a bol plne
pripravený na akýkoľvek druh nehody,“
dodala s tým, že Carli je skúseným parašutistom. Hneď sa začali záchranné operácie,
no bezvýsledne.
Časti balónov sa na druhý deň našli
v oceáne. Začiatkom júla objavila posádka
remorkéra pri meste Macaé v štáte Rio de
Janeiro telo neznámeho muža. „Boli sme
si takmer istí, že to bol kňaz vzhľadom na
rozličné faktory, ako šaty a materiál použitý
na cestu balónmi. Testy DNA len potvrdili
naše podozrenia,“ uviedol policajný šéf
mesta Macaé Daniel Bandeira.
Stála obeta života 41-ročného Adelira
Antonia de Carliho za to? Každý z nás má
iste na to svoj názor. Isté je, že nesedel so
založenými rukami, ale chcel urobiť niečo
pre druhých. No nevyšlo mu to. Možno sa
mohol riadiť tým naším slovenským príslovím: „Kto nič nerobí, nič nepokazí.“
Keď som hľadal na internete ďalšie podobné príbehy, našiel som množstvo príbehov
o hocičom, od tehotných mužov až po dieťa
s dvoma tvárami. Asi sme rovnakí. Ľudia,
ktorých krátke príbehy som opísal, ukazujú skutkami i slovami, že pravá ľudskosť
ešte nevymrela. Ak človek prestane byť
človekom, začne byť zvieraťom či vecou.
Keď z nás vymažeme Boží obraz, ktorý nás
pozýva byť čestnými, súcitnými, ohľaduplnými, poctivými, srdečnými, zostane v nás
len inteligencia a telo.
Aj u nás žijú ľudia, ktorí sú čestní. Ľudia,
ktorí v sebe odkryli časť obrazu Boha a neboja sa ju ukázať svetu. Ak ich poznáte, ak
poznáte ich príbehy, hovorte o nich, napíšte
ich a uverejnite. Keď ľuďom zmiznú z očí
praví ľudia, zmizne im z očí Boh. Hovorme
o Bohu. Hovorme o sebe. n

svedectvo

Boh je naozaj živý
Oľga

V

šetky svoje problémy som začala
riešiť s Bohom. V rodine sa za nás
začali modliť, veľmi mi pomohla moja
švagriná, ktorá sa začala modliť za náš sobáš
s manželom. Keď som manželovi oznámila,
že by som chcela mať sobáš v chráme, vôbec
to nechcel prijať. No Pán urobil aj na príhovor rodiny zázrak a v roku 1987 sme sa
s manželom cirkevne zosobášili. Vtedy som
zároveň prvýkrát prijala Ježiša Krista do
svojho života, prijala som sviatosť zmierenia
i Eucharistie. Zrazu som pocítila veľkú radosť
a pokoj. Ježiš vošiel nanovo do môjho srdca,
spasil ma!
Začala som každú nedeľu navštevovať
chrám, pristupovať k sviatostiam. Pán ma začal formovať, meniť. Kúpila som si Sväté písmo. Každý večer som ho čítala, kým manžel

Katarína Kiseľová

Zapálené srdcia

(pri príležitosti Stretnutia mladých so
Svätým Otcom v Sydney 2008)
Dym z kadidla
vznáša sa k nebesám,
tóny piesní stúpajú
až k trónu Pánovmu
a v jednom okamihu
tisíce sŕdc zaplesá
velebiac slávu Boha Otca,
Syna jeho

sedel pri televízii. Veľmi som sa zamilovala do
Pána Ježiša. Naučila som sa modliť ruženec.
Tešila som sa každej modlitbe, keď som mohla počúvať Pána Ježiša. Veľmi som túžila, aby
ma vytiahol z pozemských trápení. Chcela
som, aby si ma už povolal k sebe.
Pán mal ale so mnou iný plán. Práve v čase
choroby som zistila, že začínam inak prijímať
veci. Keď som bola pri Ježišovi, prestala som
intenzívne vnímať bolesť. Všetko, čo ma bolelo, zrazu nebolelo až tak veľmi. Nestále som
pozývala na pomoc aj Pannu Máriu.
V roku 1995 ma jedna rodina pozvala na
modlitbové stretnutie Komunity Ján Krstiteľ.
Ani som poriadne nevedela, o čo ide. Čo
môžem s istotou povedať, je, že som zažila
úžasný čas. Pán mi dal zažiť veľkú radosť
i plač, čas očistenia. Tiekli mi slzy očistenia
i pokoja. Na tomto modlitbovom stretnutí
bolo veľa chorých ľudí. Veľa z nich plakalo aj
sa radovalo. Na modlitby som prišla s celou
lekárničkou. Za celé tie tri dni som neužila
ani jednu tabletku. Bolo mi celý čas dobre,
aj keď lieky musím nevyhnutne užívať. Dala
som si aj prísny pôst na očistenie duše i tela.
Pila som len vodu a jedla sucháre. Vôbec ma
nebolela hlava, aj keď za normálnych okolností by som pôst nevydržala.
Počas jednej modlitby otec Ricardo vyhlásil,
že Pán uzdravuje ľudí od rôznych chorôb. Veľmi som prosila za seba aj za ľudí okolo mňa.
Prosila som Pána, aby mi uzdravil dušu i telo.
Zriekla som sa v mene Ježiša všetkého, okultizmu, horoskopov, veštenia, psychotronikov,
kávy, alkoholu, čítania zlej literatúry, vyhodila som z bytu všetky pochybné predmety.
Všetky tieto veci som vymenila za nový život
s Ježišom Kristom. Teraz každý deň čítam pol
hodiny Sväté písmo a radujem sa, že v tento

čas môžem byť s Ježišom a on so mnou. Pán
ma vnútorne uzdravil, dal mi očistenie, dary
Svätého Ducha, naučil ma milovať, odpúšťať
a rozlišovať dobré od zlého.
Pán ma uzdravil aj zo všetkých spomínaných chorôb. V roku 1995 som prestala
užívať akékoľvek lieky. Som Bohu a nebeskej
Matke nesmierne vďačná. V roku 1997 som
dostala dar písať duchovné piesne a k týmto
piesňam mi Pán dáva aj melódiu. V roku
1999 som založila Dom modlitby na slávu
Pánovi a jeho mena.
Pán učinil aj veľký zázrak na mojom mužovi. Daroval mu veľké obrátenie a uzdravenie.
Teraz spolu chválime Pána a modlíme sa
nielen doma, ale aj v Dome modlitby. Manžel
pravidelne číta Sväté písmo a modlí sa so
mnou tri ružence denne.
V roku 2002 lekár zistil, že mám cystu na
hlasivkách. Mala som nevyhnutne podstúpiť
operáciu, ale ja som to vzhľadom na iné
zdravotné problémy neriskovala a operáciu
som odmietla.
V roku 2004 som bola na modlitbách komunity v Humennom. Tam sa za mňa modlili
a povedali mi, že som uzdravená. Neskôr som
bola prechladená, preto som išla k lekárovi,
ktorý ma poslal aj ku krčnému lekárovi
a gynekológovi. Po vyšetreniach mi lekári
povedali, že som úplne zdravá a nemám
žiaden nález.
V roku 2005 som bola opäť v Humennom na
modlitbách, tam som bola pri modlitbe uzdravená z problémov s dýchaním a s chrbticou.
Mala som veľké bolesti chrbtice, nemohla
som dlho stáť ani sedieť, no teraz ma už
nebolí vôbec nič.
Ďakujem dobrotivému Bohu, lebo je verný,
mocný a vo všetkom stopercentný. A s radosťou vyhlasujem, že Kristus naozaj vstal
z mŕtvych a my žijeme s ním! n
(dokončenie z minulého čísla)

i Ducha Svätého.
Pod šírym nebom
farby rôznych pletí,
no srdcia jedného Ducha
a jeden Pastier,
jedno stádo,
hľa, hŕstka Božích detí.
Povetrím nesie sa vôňa tymiánu,
do celého sveta zaznieva
pieseň túžbou zapálených sŕdc
a výzva všetkým mladým:
„Nech vaša viera dozrieva ...“

Je pravda, že zamestnanie čašníka
bolo v staroveku dôležitým úradom?

Á

no, je to pravda.
V starovekom Oriente bol úrad
čašníka jedným z najvznešenejších.
Čašník (hebr. mašqeh = ten, kto dáva napiť).
Čašník, s ktorým sa stretol Jozef v Egypte,
zastával funkciu kráľovského čašníka.
Egyptským čašníkom sa často hovorilo
„čisté ruky“. V 13. stor. pred Kristom istého
čašníka pomenovali „ten, ktorý ochutnáva
víno“. Títo úradníci (často cudzinci) sa stali
v mnohých prípadoch dôverníkmi a obľúbencami kráľa, mali veľký politický vplyv. Kráľ

musel mať k nemu úplnú dôveru, musel si
byť istý, že sa nedá podplatiť a nezamieša mu
do nápojov jed. To, že Nehemiáš bol vybraný
(napriek tomu, že bol cudzinec) za najvyššieho čašníka na perzskom dvore, nesporne
svedčilo o jeho charaktere. Čašníci vysokých
egyptských hodnostárov sú niekedy znázornení na maľbách v hroboch, ako podávajú
víno. Čašníci nechýbali ani na slávnom
Šalamúnovom dvore a okúzlili kráľovnú zo
Sáby (1 Kr 10,5; 2 Krn 9, 4). n
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biblické otázniky marice kipikašovej
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Ilustračná snímka: D. Kolesárová

slovo v rodine

Problém: alkohol
Žime počestne, nie v hýrení a opilstve (Rim 13, 13).

Jozef VOSKÁR

N

ajprv si však musíme povedať o „víne
a ostatných opojných nápojoch“, ako
ich aj Sväte písmo najčastejšie spomína, z ontologického hľadiska ako o látkach
svojou prirodzenosťou dobrých, nakoľko
patria k stvoreným bytiam. Všetko, čo Boh
stvoril, je dobré!
Morálny problém sa teda výlučne vytvára
iba vzťahom človeka k týmto látkam. Môže
ich celkom vylúčiť z užívania – vtedy je jednoducho abstinentom; môže ich v spoločensky
únosnej miere užívať ako súčasť stravovania
alebo v stanovenej miere zo zdravotných
dôvodov – vtedy je konzumentom; ale môže
ich užívať s cieľom opíjať sa tak často a v takých množstvách, že sa stane od nich závislý
a privodí si tým celoživotnú diagnózu – alkoholik, v biblických textoch nazývaný pijan
alebo opilec.
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Starý zákon
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Teraz nás iste zaujmú aj konkrétne biblické
texty o víne a iných opojných nápojoch, o pijatike a opilcoch, ktoré nám pomôžu poznať
Božiu pravdu o tomto probléme. Víno v deji-

Pozývam vás k uvažovaniu o jednom z najstarších spoločenských
problémov ľudstva, o alkoholizme, ktorý svojimi negatívnymi
dôsledkami vážne ovplyvňuje aj kresťanov v súčasnej dobe. Nechceme analyzovať vzťah ľudských spoločenstiev k alkoholu v jednotlivých kultúrach a civilizáciách v historickom slede ich dejín, ale
všimneme si to, čo hovoria o tomto fenoméne biblické pramene
židovsko-kresťanskej tradície.
nách ľudstva predstavuje jeden z najstarších
alkoholických nápojov a zmienka o ňom
a o jeho užívaní a zneužívaní sa vo Svätom
písme vyskytuje 147-krát.
Už v Knihe Genezis sa spomína prípad, ako
Noe po prežití potopy vysadil vinicu a obrábal
ju. Pil víno, opil sa a ostal ležať nahý (porov.
Gen 9, 21). Exegeticky to naznačuje, že toto
pitie bolo hriešne, pretože strhlo z neho šaty
ľudskej dôstojnosti, ktorú dostal od Boha.
Ďalšie zmienky o víne sa týkajú prípadov
úplnej abstinencie, napr. u Samsona v Knihe
Sudcov, kde sa píše: „Nech nepije víno ani iný
opojný nápoj!“ (Sdc 14, 14) alebo podobne
u Jána Krstiteľa: „Lebo on bude veľký pred
Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude.“ (Lk

1, 15) Na inom mieste sa odporúča použiť ho
ako liek. Svätý Pavol píše Timotejovi: „Nepi
už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté
choroby užívaj trocha vína.“ (Tim 5, 23)
V podobenstve s milosrdnom Samaritánovi
nachádzame text: „Pristúpil k nemu, nalial
mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich.“
(Lk 10, 34)
Na odsúdenie pijanstva ako nezriadeného
užívania opojných nápojov nachádzame v celom Svätom písme mnoho textov tak v Starom, ako aj Novom zákone. V Knihe Prísloví
nájdeme: „Posmievač je víno a nezbedník je
nápoj opojný, lenže nik z tých, čo po ňom
bažia, múdry nebýva.“ (Prís 20, 1) „Smilstvo, víno a mušt rozum odberá.“ (Oz 4, 11)

u Stupeň alkoholizácie populácie rastie s rastom spotreby alkoholu. Za produkciu alkoholu je

zodpovedná spoločnosť, a preto by sa mala primerane postaviť k prevencii. Súčasťou verejného
zdravotníctva by mala byť „alkoholová politika“, ktorá by riešila reguláciu dostupnosti alkoholu,
jeho výroby, ceny, spôsobu predaja a podobne. Samozrejme, vrátane represívnych opatrení.
Z výskumu Štatistického úradu SR možno sledovať tendenciu mierneho nárastu tolerancie voči
alkoholu. V roku 1966 si 22 % ľudí myslelo, že alkohol spôsobuje väčšie škody ako iné drogy.
V roku 2004 tento názor deklarovalo iba 17 % ľudí. Alkohol možno v dôsledku jeho zhubných
následkov zaradiť do skupiny tvrdých drog, ale spoločnosť je o tom málo informovaná.
„Nesluší kráľom víno piť a panovníkom túžiť
za nápojom opojným. Veď ináč po popíjaní
by mohli zabudnúť na zákon a poprekrúcať
právo všetkých bedárov.“ (Prís 31, 4) Prorok
Izaiáš tiež píše: „Beda hrdinom v pití vína
a silákom v miešaní liehovín, ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od
spravodlivých.“ (Iz 5, 22) A prorok Daniel to
aplikuje na kráľa Baltazára, ktorý skončil svoj
život pri pití vína a oslave pohanských bohov,
keď píše: „Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, železných, drevených a kamenných
bohov“ (Dan 5, 4).
Z posledného citátu vyplýva poznatok, že
alkoholik sa najprv dostáva do krízy svojej
viery, až do jej úplnej straty. Stráca kontakt
s Bohom a dostáva sa pod vplyv alkoholu,
ktorý sa stáva jeho bôžikom, jeho otrokárom,
ktorému slúži, ktorému sa klania a v ktorého
dúfa, že mu vyrieši jeho životný problém, pre
ktorý sa rozhodol piť. Nie Boh je jeho spoločníkom a pomocníkom, ale alkohol, ktorý ho
nakoniec úplne zruinuje. Dvom pánom sa.
predsa slúžiť nedá! Lenže potom na každého
alkoholika, ktorý nezačne zavčasu poctivo abstinovať, platia tajomné slová: „Mene, Tekel,
Ufarsin“, ktoré si dal kráľ Baltazár vysvetliť
prorokovi Danielovi (porov. Dan 5, 25 – 28).

Nový zákon
Viaceré novozákonné citáty nás preto výrazne varujú, vyzývajú a povzbudzujú k životu
v múdrosti. „Žime počestne ako vo dne; nie
v hýrení a opilstve, ale oblečte si Pána Ježiša
Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žia-

dostí.“ (Rim 13, 13) „Neopíjajte sa vínom,
veď v ňom. je samopaš, ale buďte naplnení
Duchom.“ (Ef 5, 18) „Dosť bolo času, čo ste
predtým strávili podľa žiadostí pohanov, žili
ste vo výstrednostiach, v náruživostiach,
v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve.“ (1 Pt 4, 3) „Nemýľte
sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani
cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani
utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho
kráľovstva.“ (1 Kor 6, 9 – 10)
Nakoniec si ešte všimnime biblické texty,
ktoré charakterizujú správny ľudský vzťah
k vínu ako k Božiemu daru, ktorého používanie má slúžiť pre dobro človeka a na Božiu
slávu. Svätý Pavol píše: „Či teda jete, či pijete,
či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu
slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani
Grékom, ani Božej cirkvi.“ (1 Kor 10, 31 – 32)
Veď v 104. žalme sa píše: „Víno obveseľuje
srdce človeka“ (Ž 104, 15), a preto Pán Ježiš
na svadbe v Káne Galilejskej naplnil pravou
radosťou srdcia mladomanželom, starejšiemu
a všetkým svadobným hosťom – tým najlepším vínom, aké sa kedy na svadbe pilo. A sám
Pán Ježiš iste pripil na zdravie novomanželom
tým vínom, ktoré im ako svadobný dar v takom hojnom množstve zázračným spôsobom
daroval. Aj keď evanjeliová správa o tom
explicitne nehovorí, Pán Ježiš nám určite dal
zároveň aj príklad spoločensky únosnej miery
požitia vína pre radosť srdca a zdravie tela.
Veď predsa jeho božská prirodzenosť nevylučovala v ňom konanie normálnej ľudskej
prirodzenosti, ktorú tiež mal.

otázka pre vás

Akú najsilnejšiu návykovú látku ste už vyskúšali?
marihuana 11 %

cigarety 3 %
Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

Vrcholnou biblickou chválou vína je skutočnosť, že práve tento nápoj Pán. Ježiš použil
ako matériu na premenenie na svoju krv,
ktorá má vykupujúcu hodnotu pre človeka
a jej pitie s čistým srdcom je zárukou spásy
a večného života. „Kto je moje telo a pije moju
krv, ten má život večný a ja ho vzkriesim
v posledný deň.“ (Jn 6, 54)
Objavenie a prijatie tohto modelu vzťahu
človeka k vínu ako k prirodzenému i nadprirodzenému nápoju dáva záruku zdravého
a normálneho života tu na zemi a nepredstaviteľne krásneho a blaženého života vo
večnosti. n

uAlkohol

Názov pochádza zo slova al-kahal (z arab.)
a znamená „jemná substancia“. Zvyčajne sa
konzumuje formou piva, vína alebo destilátov – označuje sa ako etanol. Alkohol vzniká
pri kvasení cukru. Kvasenie môže prebiehať
až do 14% koncentrácie alkoholu.
Vo všetkých kultúrach sa chápe ako
prostriedok relaxácie. Je to však droga, ktorá
vyvoláva rozporuplné účinky: pocity lásky,
ktoré sa však veľmi ľahko menia na agresivitu a zúrivosť. Navyše odstraňuje zábrany,
a preto vyvoláva rozličné problémy.
Alkohol pôsobí na organizmus podobne
ako kokaín a amfetamíny. Vyvoláva pocity
vzrušenia a súčasne pocity, ktoré vznikajú
používaním upokojujúcich liekov. Tým sa
odstraňujú zábrany a pocity úzkosti. Napodobňuje anestetiká (napr. éter), a tým
narušuje spojenie medzi telom a mysľou. Je
to zrada – človek sa cíti sebaisto, ale pritom
je neschopný konať.
podľa www.alkoholismus.wz.cz
Znaky alkoholizmu
Dr. Jellinek definoval 40 znakov alkoholizmu, z ktorých vyberáme:
• Okná – výpadky pamäte na dobu opitosti
s postupnou narastajúcou frekvenciou
• Tajné pitie
• Trvalé myšlienky na alkohol
• Pocity viny
• Vyhýbanie sa narážkam na alkohol
• Vysvetľovanie dôvodov na pitie
• Velikášske správanie ako kompenzácia
straty sebaúcty
• Agresívne správanie
• Trvalý pocit skrúšenosti
• Zmeny spôsobov pitia (predchádzanie
nepríjemnostiam)
• Strata priateľov
• Zmena zamestnania
• Strata záujmu o vonkajší svet
• Nápadná sebaľútosť
• Odcudzenie v rodine
• Vytváranie tajných zásob (doma, v práci)
• Zanedbávanie primeranej výživy
• Alkoholická žiarlivosť
• Pravidelné ranné dúšky
• Postihnutie mentálnych schopností
• Nedefinovateľné úzkosti atď.
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alkohol 52 %

káva 34 %

Vrchol
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ozefovi sa jedného dňa prisnil neobyčajný
sen. „Prosím vás, vypočujte ma!“ utekal
hneď za bratmi, aby im vyrozprával, akú
cestu mu pripravil všemohúci Boh. Myslel
si, že ak sa bratia dozvedia o jeho vyvolení,
zmenia svoje postoje. „Videl som, ako sme
spolu viazali na poli snopy. Tu zrazu sa všetky
vaše snopy zhromaždili okolo môjho a klaňali
sa mu.“ Sen bol skutočne prorocký. Počas
úrodných rokov to bude Jozef, kto pozbiera
úrodu, aby pripravil zásoby na roky hladu.
Vtedy jeho bratia prídu a budú sa mu klaňať,
aby sa nasýtili z práce jeho rúk. Prejde však
skutočne ešte niekoľko rokov.
V tej chvíli bratia spustili smiech. „Naozaj
si myslíš, že jedného dňa budeš nad nami
vládnuť?“ Jozefovi sa čoskoro prisnil ďalší sen
a opäť ho bez meškania vyrozprával bratom
i otcovi: „Snívalo sa mi, ako sa mi slnko,
mesiac a hviezdy prišli pokloniť.“ Jakub v synových slovách videl prorocký význam. Veď
jedným z jeho mien, ktoré mu dal Pán, bolo
práve Slnko. Ale ako sa to mohol Jozef dozvedieť?! Ide o to, že takto pomenovali Jakuba
anjeli, keď vystúpil na horu Morja. Zvolali
vtedy: „Slnko vyšlo!“ Preto sa Jakub rozhodol,
že presne zaznamená dátum a miesto tohto
sna, aby si mohol neskôr overiť, či sa naozaj
uskutoční. Napriek tomu však navonok nedal
najavo svoje vzrušenie a Jozefa kvôli jeho
bratom tvrdo zahriakol, aby ho neznenávideli
ešte viac: „Ako by sa niečo také mohlo stať,
aby sa slnko a mesiac, ktoré symbolizujú
tvojho otca a matku, mohli pokloniť tebe?
Okrem toho, Ráchel už nežije!“ Ale aj napriek
Jakubovej tvrdosti bratia nenávideli Jozefa
čoraz viac, lebo tušili, že tieto sny predsa len
prorocké sú.
O niekoľko dní sa vybrali Jozefovi bratia do
Sichemu pásť ovce. Prešiel deň, dva, týždeň ...

Jakub čakal na správy, ako sa
im darí, ale tie neprichádzali.
Zavolal Jozefa a vraví mu:
„Minulo sa už niekoľko dní a ja
neviem nič o mojich synoch.
Choď a pozri sa, či je všetko
v poriadku s nimi aj so stádom,
o ktoré sa starajú.“ „Som pripravený, otec, pôjdem,“ odpovedal odhodlane Jozef.
Prejdú roky, Jozef už dávno
nebude v ich dome, keď bude
Jakub s bolesťou spomínať, ako
sa jeho milovaný syn aj napriek
tomu, že vedel o nenávisti bratov, odvážne a poslušne vybral
na túto cestu. Nepochopiteľným
však ostáva, ako ho mohol
Jakub poveriť takou úlohou,
keď vedel o bratskej nenávisti.
Všetko sa však udialo presne
tak, ako to Boh pripravil. Ak
by sa Jozef neocitol v Egypte,
Jakub by nikdy neopustil „svätú zem“. Ale takto sa vybral za
milovaným synom a usadil sa v cudzej zemi,
aby ich odtiaľ Boh slávne a s mocou vyviedol
v noc Paschy.
Keď otec vyprevadil svojho syna za bratmi
na pastviny, Boh poslal Jozefovi troch anjelov:
prvého – aby ho chránil a on nezomrel rukami
bratov; druhého – aby ho ochraňoval, keď sa
ocitne v jame a tretieho – aby ho sprevádzal
na ceste do Egypta.
Ako prvý sa Jozefovi zjavil anjel Gabriel.
Spýtal sa ho: „Kam si sa vybral?“ „Hľadám
svojich bratov. Nevidel si náhodou, kde
sú?“
„Odišli odtiaľ. Počul som, ako sa chystali
do Dotanu.“ Anjel sa snažil upozorniť Jozefa

ZRKADLENIA alexandra NEMCa
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Holuby

red domovom dôchodcov na Wolkerovej ulici v Bardejove sa každodenne
bezstarostne prechádzajú holuby. Sú
milé, pokojné, mierumilovné. V dávnej minulosti sa holuby považovali za posvätné vtáky
a naši predkovia sa domnievali, že holuby
„nemajú žlč“, a preto medzi nimi panuje
večná zhoda a mier.
Mýlili sa, pretože stačí, aby sa v niektorom
okne domova objavila štedrá ruka s kúskom
chleba, a z týchto pokojných vtákov sa stanú
sebeckí bojovníci, ktorí nemilosrdne bojujú
medzi sebou o každý kúsok poskytnutého

pokrmu.
V takejto chvíli ťažko pochopiť, že práve
tento vták s olivovou ratolesťou v zobáku
sa stal vďaka maliarovi Pablovi Picassovi
symbolom mieru.
Ale len čo sa štedrá ruka stratí a holuby
prehltnú posledné odrobinky, opäť sa stávajú pokojnými, milými a mierumilovnými
vtákmi.
Je to neuveriteľné, ale tie holuby sa správajú
presne tak, ako v podobnej situácii niektorí
ľudia. No holuby na rozdiel od ľudí nemajú
rozum. n

Jozefov sen.

Nebezpečné snívanie
J

Snímka: www.nac-usa.org

legenda / midraš

na hroziace nebezpečenstvo, keďže názov
Dotan znamená „sprisahanie“, ale on to
nepochopil. Bratia sa skutočne presne v tom
čase dohadovali, ako sa zbaviť nenávideného
brata. Takmer všetci sa zhodli, že si zaslúži
smrť. Dôvodom bola skutočnosť, že falošným
donášaním otcovi ohrozil ich životy, keďže
podľa zákona im za jedenie mäsa zo živého
zvieraťa hrozila smrť. Žiadali spravodlivosť,
ale mýlili sa a neskôr boli za toto konanie
náležite potrestaní.
Ruben si pozorne vypočul ostatných. „Som
najstarší,“ pomyslel si, „ak sa raz bratia budú
kajať za to, čo vykonajú, vyhovoria sa na
mňa a všetka vina bude na mojich pleciach.
Okrem toho, môžem byť vďačný Jozefovi, že
ma zahrnul do počtu bratov, hoci sa ma Jakub kvôli udalosti so stanom zriekol.“ Ruben
pochopil, že ak teraz Jozefa zabijú, už nebude
cesty späť. Nechcel nechať rozhodnutie na
Šimona a Léviho, veď mal ešte v čerstvej pamäti, ako sa pomstili za Dinu. Ak ho zabijú,
ani otec ho nebude môcť pochovať. Vymyslel
teda, že bude lepšie, ak ho „iba“ hodia do
jamy. Azda dúfal, že ho nejakým spôsobom
bude môcť tajne vyslobodiť a vrátiť otcovi.
Bratia si vypočuli Rubenove argumenty so
záujmom a rozhodli sa pristúpiť na ne. Jozef
v hrôze počúval, ako sa bratia radili, ako
naložiť s jeho životom. Prosil o zmilovanie.
Márne. Zobliekli mu rúcho, ktorým sa od nich
odlišoval, a hodili ho do tmy.
spracovala Valéria Juríčková

Snímka: img.forministry.com

Cez oheň alebo

slová súdu

Valéria Juríčková

K

špekulovať o tom, čo hovorí, až príliš a veľmi
skoro skĺzne do istého pokrytectva. Spôsob,
ako nájsť rovnováhu, som zbadala v známom evanjeliovom verši o tom, že máme byť
opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Hadia opatrnosť nás učí šikovne sa vyhnúť
prekážkam, ak sa im vyhnúť dá (mlčaním,
diplomaciou). Ale to, čo je podstatné, je jednoduchosť holubice – jednoduchosť života
podľa Božieho slova: jasne, čisto, priamo,
pravdivo a dôsledne bez kompromisov. Ak
je človek plný Božieho slova a nie „svojich
rečí“ ako Elihu, potom sa slovo živého Boha
bude prelievať aj do okolia. Mnohovravnosť
pramení v pýche a egocentrizme a vedie
k hriechu. Naplnenie Božím slovom vedie
k požehnaniu. Ba viac. Jakub vo svojom liste
hovorí: „Ak si niekto myslí, že je nábožný,
a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba,
toho nábožnosť je márna.“ (Jak 1, 26)
Druhou skutočnosťou v dnešnom zamyslení
je ľudská závisť. Neraz môžeme počuť otázky
typu: Prečo sa neveriacim darí oveľa viac ako
kresťanom? Prečo hrešia, a Boh nereaguje,
mlčí, dovoľuje im to? Úprimne – práve to,
že nereaguje, ma desí! Nevychováva ich.
Nestoja oňho a on sa nevnucuje. Smerujú
k smrti a v tom je tragédia. Osobne si myslím, že Boh to s človekom nevzdá nikdy, lebo
„chce, aby všetci ľudia boli spasení“. A teraz
ruku na srdce – praješ týmto ľuďom zo srdca
pokánie a spásu? Alebo podobne ako Elihu
im za ich hriechy praješ „spravodlivý trest“,
teda zatratenie? (Trocha to preženiem, ale
praješ spásu aj veľkým tyranom, vrahom,
násilníkom?) A predsa Boh chce, aby všetci
boli spasení a spoznali pravdu. Ježiš zomrel
za každého. Žiaľ, vo vzťahu k sebe si uplatňujeme „Božiu milosť“, zatiaľ čo v prípade
iných túžime často po „Božej spravodlivosti“.
Elihu nechcel Jóbovi pomôcť, nepreukázal
mu službu, súcit. Súdil ho, uznal vinným
a odsúdil na smrť. Boh nás povolal, aby sme
boli služobníkmi lásky a nie sudcami. „Súd
bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo
sa vyvyšuje nad súdom,“ hovorí opäť Jakub.
Kým si častejšie ty – milujúcim bratom (sestrou) alebo nemilosrdným sudcom? n

Svätý mučeník Andrej
Stratopedarcha a spoločníci

A

ndrej Stratopedarcha žil v Rímskej
ríši za vlády cisára Maximiána, teda
začiatkom 4. storočia. Z hľadiska vierovyznania bol kresťanom, ale ešte nepokrsteným, z hľadiska povolania bol vojakom,
a to mimoriadne známym pre svoje
úspechy na bojovom poli. Vďaka tomu ho
rímske úrady povýšili na tisícnika.
Raz sa stalo, že celkom znenazdania
zaútočili na Rímsku ríšu Peržania, keď
vtrhli do provincie Sýria. Keďže útok bol
prekvapujúci a počet ich vojakov obrovský, s rímskou sebaobranou to vyzeralo
zle. V tejto kritickej situácii si správca Sýrie
spomenul na Andreja Stratopedarchu,
predvolal ho a zveril mu všetky légie,
ktorými disponoval.
Vtedy Andrej urobil niečo, čo mnohých
zaskočilo. Do boja nezobral všetky légie,
ba dokonca ani niekoľko z nich. Z nesmierneho množstva vojakov, ktorými
disponoval, si vybral iba niekoľkých
jednotlivcov, relatívne malú skupinku:
tých, ktorých považoval za najlepších. Za
najlepších však nepovažoval tých, čo mali
najväčšie svaly alebo najviac bojových
skúseností, ale tých, o ktorých mu Boh
zjavil, že majú statočné srdce.
Keďže nik z týchto vojakov nebol pokrstený, Andrej im zvestoval Krista a presvedčil
ich, aby sa dali do boja proti Peržanom
v tomto mene. Vojaci poslúchli a výsledok bol šokujúci: získali skvelé víťazstvo
a zvyšok perzského vojska sa dal na útek.
Vtedy 2 593 mužov prijalo krst.
Tento príbeh nám ukazuje nielen to, že
dôležitejšia ako kvantita je kvalita, ale tiež
to, v čom kvalita spočíva.
Marcel Gajdoš
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eď čítate pozorne jeho slová, zdajú sa
celkom správne. Ale v momente, keď
zbadáte závery, ku ktorým dospel,
názor zmeníte. Pretože ak vás cesta privedie
do nesprávneho cieľa, nebola správnou.
„Nech je Jób až do úplného konca skúšaný,
pretože odpovedá ako ničomníci, k svojmu
hriechu pridáva vzburu, dvíha dlane na obranu a množí slová proti Bohu.“ (Jób 34, 36
n – ekumen. preklad)
Elihu nielenže nič nepochopil a nezbadal
koreň Jóbovho utrpenia, nielenže namiesto
pomoci ponúka len slová súdu, ale preukazuje nepochopiteľný „sadizmus“. Žiada,
aby bol Jób „do úplného konca skúšaný ...
podľa svojich hriechov“. Vieme, že trestom
za hriech je smrť. Večná smrť. Teda inými
slovami, Elihu želá Jóbovi večné zatratenie.
Lebo Božia spravodlivosť žiada za hriech
smrť. Vo svojej mladíckej horlivosti si Elihu
neuvedomil, že ak by Boh postupoval podľa
spravodlivosti, nevyhol by sa trestu ani on.
Lebo „všetci zhrešili“. Želá Jóbovi to, čo sám
nechce v žiadnom prípade.
Keď sa nás utrpenie netýka a nachádzame
sa v relatívnom bezpečí, veľmi ľahko súdime
iných, že sa nezachovali správne. Jób na jeho
obvinenia nereaguje. Možno mu Elihuovo
nezdravé sebavedomie a pýcha ani nestoja za to. Jóbovo mlčanie na margo týchto
obvinení je celkom logické. Hrozivo však
pôsobí mlčanie Boha. Nehovorí na Elihuovu adresu celkom nič. Nenapomína ho. „Ja
karhám a trescem tých, ktorých milujem.“
(Zjv 3, 19) Lenže Boh Elihua netrestá a nekarhá. Zlovestné ticho napovedá o Božom
postoji viac, ako všetky slová. Načrtli sme
tu niekoľko problémov. Prvým je ľudská
„mnohovravnosť“, teda zodpovednosť za
každé slovo.
Mne osobne Boh daroval v minulom roku
v tejto oblasti výbornú lekciu. V práci som
neraz zažívala, že ak niečo, čo som povedala,
mohlo byť použité proti mne, takmer s istotou to aj proti mne použité bolo. Iste, človek
sa najprv bráni, vysvetľuje, hnevá sa, ale potom pochopí, že je to výborná možnosť, ako
sa naučiť najprv rozmýšľať, potom hovoriť.
Hrozí však nebezpečenstvo, že človek bude

Rímski vojaci sa stali často mučeníkmi.

„Chcem dať aj ja za seba už odpoveď, vedomosti svoje taktiež oznámim,
pretože som celkom preplnený slovami, duch môjho vnútra tlačí ma
takisto.“ (Jób 32, 17 n) Elihu je „preplnený slovami“. Nemusí to ani hovoriť,
vidieť to hneď. Veď jeho reč zaberá v knihe celých šesť kapitol. Možno
práve táto „uvravenosť“ je koreňom toho, prečo nemal úspech. V Knihe
Prísloví čítame: „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto
drží svoje pery na uzde, je rozumný.“ (Prís 10, 19)
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oznamy a inzercia
zspolok sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
V septembri si okrúhle životné jubileum pripomínajú
títo naši členovia:
50 rokov: Anna Dimunová z Kysty, Anna Mizeráková
z Košíc-Furče
60 rokov: Mária Dudová z Tichého Potoka, Anton Džavan
z Lesného, Michal Fedič z Nižnej Rybnice, Mária Kačmárová zo Svitu, Mária Strýčková z Košíc, Margita Škovranová
z Drienice, Marta Ujlakyová z Košíc, Tomáš Varga z Nižnej
Rybnice, o. Mgr. Ján Zavacký zo Šumiaca
70 rokov: Alžbeta Červeňaková z Dvorianok, Oľga Ďurišinová z Trebišova, Mária Hrehová zo Stakčína, Marta
Ivaňová z Trebišova, Anna Mergeščiková zo Svidníka,
Mária Storinská z Beloveže
75 rokov: Mária Fejková zo Sačurova, Mária Galajdová
z Čertižného, Leonard Kočerha zo Strážskeho, MUDr. Andrej Molnár, CSc., z Košíc
80 rokov: Mária Buksarová z Hlivíšť, Mária Čekľovská
z Moravian, Mária Dobošová z Novosadu, Mária Frajkorová zo Zbehňova, Mária Frigová zo Svidníka, Mária
Kopečková z Vojčíc, Berta Kráľová z Pozdišoviec, Mária
Pečeňáková z Hlivíšť, Ing. Miron Repko z Trebišova
85 rokov: Mária Baratová zo Sačurova, Štefan Čičvak
z Baján
90 rokov: Ján Zalom z Priekopy
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Dary na spolok
Mária Lukáčová zo Sečoviec 50 Sk; Ľudmila Rosenbergerová z Janovej Lehoty 200 Sk; Mgr. Andrej Škoviera
z Bratislavy 200 Sk
zkoinonia ján krstiteľ, realita prešov

Pán Boh zaplať všetkým kňazom, farníkom, príbuzným
a známym, ktorí svojou prítomnosťou prejavili účasť na
našom žiali nad stratou milovaného človeka.
Zvlášť ďakujeme za vykonanie obradov Mons. Jánovi
Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi, biskupovi Jánovi Eugenovi Kočišovi a všetkým
prítomným kňazom a diakonom.
Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať! Nech vašu
ďalšiu prácu a pôsobenie požehnáva Pán Boh.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostane navždy.
smútiaca rodina
zzoznámenie
Slobodný 32/180 veriaci chalan z východného Slovenska,
nefajčiar, nealkoholik by sa rád zoznámil s veriacou,
obyčajnou a nenáročnou slečnou bez záväzkov od 25
do 30 rokov, ktorá podobne ako ja rozmýšľa o živote vo
dvojici. Tel.: 0904 296 093.

zna slovo darovali

Ján Andrejco, Jovsa – 30 Sk; Peter Čačko, Ľubotice, pre
sociálne slabších predplatiteľov – 2000 Sk; bohuznámi,
Michalovce – 60 Sk; Marta Štofková, Kráľovce – 100 Sk;
Mária Fedorová – 200 Sk; Juraj Ihnat, Jastrabie – 500 Sk;
bohuznámy, Vydraň – 20 Sk; Margita Šimlová, Kaluža
– 30 Sk.
Na biskupské rúcha darovala Anna Hiňďošová, Michaloviec – 200 Sk; Anna a Mária Smolejové, Spišské
Vlachy – 1000 Sk.
Srdečne ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie!
zCENNÍK občianskej inzercie
Slovo (dátum) 3 Sk a fotografia alebo rámček 50 Sk.
Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu je
za dobrovoľný príspevok.
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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“.
Bližšie informácie: 0905 382 260,
koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk
zPOĎAKOVANIE

LP

PU

slovo – 17/2008

Veriaci Farnosti sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove
sa chcú poďakovať, chváliť a velebiť Trojjediného Boha
a Božiu Matku za dar v osobe o. dekana Jozefa Zorvana.
Už po svojom príchode do Bardejova začal vyučovať
a pokračuje v biblickej škole, zaviedol modlitby fatimských sobôt a prvých piatkov s celodennou adoráciou
pred Najsvätejšou Eucharistiou, liturgiou zmierenia
a sv. spoveďou. V rámci Roka sv. Pavla sa s nami modlí
pred sv. liturgiou Vyznanie viery a modlitby na úmysel
Svätého Otca. Zároveň bol náš chrám zaradený medzi
tie, v ktorých počas tohto roka možno získať plnomocné
odpustky. Otec Zorvan nám svojimi príhovormi a katechézami predstavuje živú Cirkev a Boha.
Bohu vďaka za tento dar!
M. K.
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19. júla 2008 dotĺklo srdce nášho drahého manžela,
otecka a dedka Jána Dundu, titulárneho arcidekana,
ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 82 rokov.
Sklonený v pokore pred Božou vôľou vyslovujeme srdečné
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z t v LU X – d o m a j e d o m a

TV LUX družica Thor III; 0,8˚ západne; 12 169 MHz; horizontálna, lineárna polarizácia; FEC 7/8; 28,0 Msp. Ideálny
na príjem je digitálny satelit DVB-S a parabolická anténa s priemerom minimálne 80 cm.

z R á d io l u m e n

Pondelok – Piatok: 00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Lumenáda
08.30 Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie
(Po – TOP 15, Ut – Vykopávky RL, St – Piesne na želanie, Št – Gospelparáda,
Pi – Staré, ale dobré) 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 – 1. v mesiaci – Hudobné
návraty, 2.a 4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub) 23.00
Čítanie na pokrač. 23.30 Infolumen I. R
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 Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 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
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
16.08. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka sv. liturgia z púte pri príležitosti
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
17.08. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Bošian
23.08. (sobota) 18.00 Svätá omša z celoslovenského stretnutia Lumenrodín
v Širokom
30.08. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac s pápežom Benediktom
XVI.
31.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Magnifikat (narodenie sv. Jána
Krstiteľa)

z S l ov e nsk á t e l e v í z ia

JEDNOTKA:
15.08. (piatok) 18.25 Sviatočné slovo – príhovor k sviatku Nanebovzatia
Panny Márie
17.08. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia pri príležitosti 20.výročia baziliky
minor v Ľutine. Slávnostnú homíliu prednesie apoštolský nuncius
na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana.

zTV NOE

18. 08. (pondelok) 16.55 Otvorte nám dvere milosrdenstva – relácia o otcovi
Nikolajovi, ktorý je známy po celom Rusku; 18.45 Po stopách apoštola Pavla
(6) – Odvolávam sa k cisárovi (Sk 25, 12). Z Korintu do Cézarey.
19. 08. (utorok) 14.40 Modli sa a pracuj – rád sv. Benedikta je najstaršou
rehoľou v západnej Európe; 20.05 Bez habitu – Fraternita malých sestier
Ježišových; 21.40 Po stopách apoštola Pavla (7) – Beh som dokončil (2 Tim
4, 7). Z Malty do Ríma – premiéra
20. 08. (streda) 14.30 Desať dní v Izraeli – filmový zápisník; 18.45 Modlitba
so spevmi z Taizé; 20.30 Quasimodo – Kristov kovboj
21. 08. (štvrtok) 17.40 Ako rómska duša hľadá Boha – o evanjelizácii rómskeho etnika na Slovensku; 18.25 Dobrofest 2008 – medzinárodný hudobný
festival v Trnave P

z S l ov e nsk ý ro z h l as
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; St 19.20 Ekuména –
spravodajstvo zo sveta ekumény; Št 19.20 Rádio Vatikán; Pi 03.45 Rádio Vatikán R;
So 03.45 Rádio Vatikán R; Ne 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St 21.00 Cesty R; So 20.00 Cesty; Ne 07.55 Z duše (nedeľná úvaha);
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.10 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo
pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 07.50 Rádio Vatikán R; 18.45
Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
Kresťanská nedeľa (Ne 09.30 – Rádio Slovensko, Rádio Regina)
17.08. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
24.08. Evanjelické bohoslužby z Poltára
31.08. Bohoslužby Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
Z duše (Ne 07.55 – Rádio Regina)
17.08. Marián Šidlík: To najbytostnejšie v nás
24.08. P. Gabriš: Netradičná oslava
31.08. Daniel Šovc: Železná košeľa je ťažká
Cesty (Ne 21.05 – Rádio Slovensko; St 21.00, So 20.00 – Rádio Regina)
16.08. Nábož. spektrum (Ľ. Malík) 23.08. Náboženské spektrum (P. Gabriš)
30.08. Náboženské spektrum
Slovo pre veriacich i neveriacich (Ne 15.30 – Rádio Devín)
31.08. Bremeno ustarostenosti (P. Gabriš/D. Horínková)

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
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18.08. (pondelok) 07.30 Ranná káva 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 09.55 Gospel párty 10.55 Večerná
univerzita 11.40 Poézia – výber z poézie Michala Chudu 12.00 Anjel Pána 12.25 Generálna audiencia 13.50 Ranná
káva 14.50 Arunachal Pradesa – saleziáni v Indii 15.20 Hrdinovia viery – František Xaverský 16.00 Katechéza 16.30
Kráľovstvo bez hraníc (16) 17.00 Doma v rodine 18.00 UPéCé live 19.00 Moja misia – Mátuška (Kazachstan) 19.25
12 20.00 Vlastná cesta – duchovné povolanie 20.30 U Pavla 21.30 Na misijných
Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia 
cestách s kardinálom Tomkom (2) 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre
19.08. (utorok) 07.30 Ranná káva 08.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (2) 09.00 Doma v rodine 10.00
U Pavla 11.00 Gospel párty 12.00 Anjel Pána 12.30 Maryknoll. Brazília – Joao Pessoa 13.00 Tajomná prítomnosť (1)
14.00 Poézia – výber z poézie Michala Chudu 14.15 Ranná káva 15.10 Lumen 2000 15.40 UPéCé live 16.40 Kráľovstvo
bez hraníc (16) 17.05 Doma v zamestnaní 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Mátuška (Kazachstan)
12 20.00 Arunachal Pradesa 20.25 Medzi nebom a zemou P 21.15
19.25 Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia 
Luxáreň P 21.45 Poltón magazín 22.15 Ranná káva 23.10 Doma na dôchodku
20.08. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (16) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Luxáreň 10.20
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Večerná univerzita 13.10 Stretko 14.05 Ranná káva 15.00 Starý zákon
(16) 15.30 U Pavla 16.30 Arunachal Pradesa 17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Poltón magazín 18.30 UPéCé live 19.30 Octava
dies 20.00 Maryknoll. Tanzánia – Shinyanga P 20.30 Poltón klub P 21.25 Na misijných cestách s kard.Tomkom (2)
21.55 Poézia – výber z poézie Michala Chudu 22.10 Ranná káva 23.10 Doma v rodine
21.08. (štvrtok) 07.30 Ranná káva 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom a zemou 10.45
Poézia – výber poézie Michala Chudu 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.30 Moja misia – Mátuška (Kazachstan)
12 13.25 Octava dies 14.00 Ranná káva 14.55 Tajomná prítomnosť (1)
12.55 Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia 
15.50 Večerná univerzita 16.35 Maryknoll. Tanzánia – Shinyanga 17.00 Doma v kultúre 18.00 Na misijných cestách
s kard. Tomkom (2) 18.30 Retro blok 19.00 U Pavla 20.00 Gospel párty P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00
Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní
22.08. (piatok) 07.30 Ranná káva 08.30 Tandem kvíz (15) 09.15 Doma v kultúre 10.10 UPéCé live 11.05 Poltón klub
12.00 Anjel Pána 12.30 Luxáreň 12.55 Hrdinovia viery – František Xaverský 13.35 Ranná káva 14.30 Generálna
audiencia 15.50 Medzi nebom a zemou 16.35 Maryknoll. Tanzánia – Shinyanga 17.00 Doma na dôchodku 18.00
Kráľovstvo bez hraníc (16) 18.30 Deti z Nyumbani P 19.00 Stretko 20.00 Štúdio AHA! 20.30 Chvály 21.30 Večerná
univerzita P 22.10 Ranná káva 23.05 Doma v Cirkvi
23.08. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (16) 08.15 Chvály 09.10 Večerná univerzita
09.50 Štúdio AHA! 10.20 Stretko 11.15 U Pavla 12.10 Anjel Pána 12.45 Gospel párty 13.50 Generálna audiencia
15.10 Starý zákon (16) 15.40 Katechéza 16.10 Deti z Nyumbani 16.40 Maryknoll. Tanzánia – Shinyanga 17.05 Tandem
kvíz (15) 17.45 UPéCé live 18.45 Poltón klub 19.35 Luxáreň 20.00 Moja misia – Mátuška (Kazachstan) 20.30 Bioetika
12 21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retroblok 22.00 Deti z Nyumbani 22.30 Na misijných
(8) – Bioetika a komunikácia 
cestách s kard. Tomkom (2) 23.00 Tajomná prítomnosť (1)
24.08. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (17) P 08.25 Starý zákon (17) P 08.55 Hrdinovia viery
– František Xaverský 09.30 Luxáreň 10.00 Sv. omša 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána P 12.25 Poézia – výber
poézie sv. Faustíny Kowalskej 12.45 Na misijných cestách s kard. Tomkom (2) 13.15 Chvály 14.15 Maryknoll. Tanzánia
– Shinyanga 14.40 Lumen 2000 15.10 Retro blok 15.40 Hrdinovia viery – František Xaverský 16.20 Starý zákon (17)
16.45 Kráľovstvo bez hraníc (17) 17.15 Deti z Nyumbani 17.50 Medzi nebom a zemou 18.30 Poltón magazín P 19.00
Tandem kvíz (15) 19.35 Katechéza 20.00 Gospel párty 21.00 U Pavla 22.00 Na misijných cestách s kard. Tomkom (3)
P 22.30 Octava dies 23.00 Večerná univerzita 23.40 Deti z Nyumbani
25.08. (pondelok) 07.30 Ranná káva 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná
univerzita 11.40 Poézia – výber poézie sv. sestry Faustíny Kowalskej 12.00 Anjel Pána 12.25 Gen. audiencia 13.55 Ranná
káva 14.55 Na misijných cestách s kard. Tomkom (3) 15.25 Starý zákon (17) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc
(17) 17.00 Doma v rodine 18.00 Poltón klub 19.00 Moja misia – Misionár na Pangalane P 19.25 Bioetika (1) – Pôvod
12 20.00 Luxáreň 20.30 U Nikodéma 21.30 Deti z Nyumbani 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre
bioetiky 
26.08. (utorok) 07.30 Ranná káva 08.30 Deti z Nyumbani 09.00 Doma v rodine 10.00 U Nikodéma 11.00 Gospel párty
12.00 Anjel Pána 12.25 Maryknoll. Tanzánia – Shinyanga 12.50 Chvály 13.45 Poézia – výber poézie sv. sestry Faustíny
Kowalskej 14.05 Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (17) 17.00 Doma
v zamestnaní 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar) 19.25
12 20.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (3) 20.30 Medzi nebom a zemou P
Bioetika (1) – Pôvod bioetiky 
21.15 Vlastná cesta 21.40 Poltón magazín 22.05 Ranná káva 23.00 Doma na dôchodku
27.08. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (17) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Vlastná cesta 10.20
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.00 Stretko 14.00 Ranná káva 15.00 Hrdinovia
viery – Fatima 15.35 U Nikodéma 16.35 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (3) 17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Poltón
magazín 18.30 Poltón klub 19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.20 Prehľad katolíckych periodík P 20.25 UPécé live 21.20
Deti z Nyumbani 21.45 Poézia – výber poézie sv. sestry Faustíny Kowalskej 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v rodine
28.08. (štvrtok) 07.30 Ranná káva 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom a zemou 10.45 Poézia
– výber poézie sv. sestry Faustíny Kowalskej 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Misionár na Pangalane
12 13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.55 Chvály 15.55 Večerná univerzita
12.50 Bioetika (1) – Pôvod bioetiky 
16.35 Správy 16.55 Prehľad kat. periodík 17.00 Doma v kultúre 18.05 Deti z Nyumbani 18.30 Retro blok 19.00 U Nikodéma 20.00 Gospel párty P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní
29.08. (piatok) 07.30 Ranná káva 08.30 Tandem kvíz (14) 09.05 Doma v kultúre 10.05 UPéCé live 11.05 Poltón klub
12.00 Anjel Pána P 12.25 Vlastná cesta 12.55 Starý zákon (17) 13.25 Ranná káva 14.25 Generálna audiencia 15.50
Medzi nebom a zemou 16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma na dôchodku 18.00 Kráľovstvo
bez hraníc (17) 18.30 Kamenné variácie P 18.55 Stretko 20.00 Štúdio AHA! 20.30 Tajomná prítomnosť (2) 21.30
Večerná univerzita P 22.20 Ranná káva 23.15 Doma v Cirkvi
30.08. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (17) 08.15 Tajomná prítomnosť (2) 09.10
Večerná univerzita 10.00 Štúdio AHA! 10.25 Stretko 11.25 U Nikodéma 12.25 Anjel Pána 12.50 Gospel párty 13.45
Gen. audiencia 15.05 Starý zákon (17) 15.35 Katechéza 16.00 Na misijných cestách s kard. Tomkom (3) 16.35 Správy
16.55 Prehľad kat. periodík 17.00 Octava dies 17.30 Tandem kvíz (16) P 18.15 Poltón klub 18.45 UPéCé live 19.45
12 21.15 LuVlastná cesta 20.15 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar) 20.40 Bioetika (1) – Pôvod bioetiky 
men 2000 21.45 Retro blok P 22.15 Na misijných cestách s kard. Tomkom (3) 22.50 Kamenné variácie 23.10 Chvály
31.08. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (18) P 08.25 Starý zákon (18) 08.55 Hrdinovia viery – František
z Assisi P 09.30 Vlastná cesta 10.00 Svätá omša 11.00 UPéCé live 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia – výber z poézie
Gorazda Zvonického 12.45 Na misijných cestách s kard. Tomkom (3) 13.15 Tajomná prítomnosť (2) 14.15 Správy 14.35
Prehľad kat. periodík 14.45 Lumen 2000 15.10 Retro blok 15.40 Hrdinovia viery – František z Assisi 16.15 Starý zákon
(18) 16.45 Kráľovstvo bez hraníc (18) 17.15 Kamenné variácie 17.40 Medzi nebom a zemou 18.25 Poltón magazín P
18.55 Tandem kvíz (16) 19.40 Katechéza 20.10 Gospel párty 21.10 U Nikodéma 22.05 Na misijných cestách s kard.
Tomkom (4) P 22.40 Octava dies 23.10 Večerná univerzita
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relax

osemsmerovka

Svätý Ján Zlatoústy povedal,
že ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Omino, Ana,
RTA, Sitar,
Keaka, An

Ubral

3. časť
tajničky

Mravouka

Žrď na voze

Autor:
Chemická
Rieka,
V. Komanický, po španielsky
značka
Humenné
hliníka

Drahokam

A P R U K Y R CH N V M E O N R Z T
Prihovorí sa Postavila sa

Napínať

Potešenie

S E S T Ô L V T Z D N Š S V Č I A

Írska bohyňa
blahobytu

D T E E A K I A A U T I Ž Á E D M
V Ý R K C K H Z R S L O V R L N S

Puntičkár

T I R I Á E Á T E O Ž O Á E Y V H

Moslimský
boh
Indický hudob
ný nástroj

Španielska
rieka

S A E N H K N R T U K I D U L B E

Tér

Splašene
behá

K Ľ A R O D T E L I S T O T A I A

Spojovací
uzol, skr.

E A U N A B L A P Ľ D D U M L A T

Sejávať,
zastarale

I

Nerúca sa
Potrební

Abvolt,
značka

2 . časť
tajničky

Požieranie rast
lín hmyzom

Zimná športová potreba

slovo

Natália,
po domácky

Chemická
značka astátu

Nová scéna,
skr.

Odoberať

Koval

Slonovina

Zelenina

Grécka po
hrebná obeť

Kamerunský
kmeň

Slovan,
zastarale

I N Š N D Á A B O E V E Ž A E Ó L
M A A S T R O M Z CH E I R H N M V
LEGENDA: ADAM, ANJEL, ATÓM, BLUD, CESTA, CIEĽ,
DEKAN, DUŠA, EFEZ, ELIZEUS, FAKULTA, HNEV, HRIECH,
ISTOTA, KALICH, KOVÁČ, KRST, LIST, MAMONA, MIER, MISÁL, MISIE, MOST, NAIM, NAZARET, NINIVE, OBED, OBVOD,
OMŠA, OSUD, PILÁT, RUKY, RYBA, SĽUB, SĽUDA, STÔL,
STRIH, STROM, TALMUD, TREST, VATIKÁN, VEŽA, VIERA,
VLAK, ZÁKON, ZRNO, ŽIAĽ, ŽULA.

Kmotra

Nečiň

Trep

Sumerský
boh nebies

Patriaci
rebelovi
Predložka
Rímske číslo
501
Rieka pri
Omsku

Patriaca
do druhu
tapírov
1 . časť
tajničky

Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Ruský
poloostrov

Ad acta, skr.

Nech,
po česky

Zo správnych riešení krížovky alebo osemsmerovky
vylosujeme držiteľa knihy o bl. Vasiľ ovi Hopkovi.

Dusíkatá
zlúčenina

Firma PROMONT – výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931;
0918 623 064; www.promontca.sk
INZERCIA
najekonomickejšie VYKUROVANIE
pre KOSTOLY

Výherca za júl: Ján Nemtušiak, Nitra

Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
obrazov, sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží.
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku. Tel.: 035/ 659 31 39,
0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA

slovo – 17/2008

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. Tech
nické posúdenie, zameranie a optimálny
návrh riešenia ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522

s úsmevom
n Pani učiteľka sa pýta žiaka:
„Auto ide z dediny A do dediny B rýchlosťou 180km/h.
Druhé ide z dediny B do dediny A rýchlosťou 140km/h.
Kde sa stretnú?“
Žiak:
„Na dopravnom inšpektoráte.“
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INZERCIA

TEPLOMETY – okamžité teplo
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú
tepelné žiarenie najviac podobné slnečnému.
Nezohrievajú m3 vzduchu, ale zohrievajú m2 plochy.
Nie je treba temperovať.
Za málo peňazí teplo ihneď, keď ho potrebujete.
Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.

Práce vo výškach, maľovanie a nátery
striech a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel./fax:
056 6432 778. Mobil: 0905 467 937. Mail:
zakmichalovce@stonline.sk

QH CONTROL s.r.o. divízia vykurovanie
0910 77 66 77

Chcete mať v Slove inzerciu?
Píšte na sefredaktor@grkatpo.sk
Volajte 0911 711 263

INZERCIA

I D B O E E I U O T E M A D A K

S Ž U M J M L D V S F A K U L T A

sudoku

Rozhlasová
spoločnosť
Albánska
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očatie dieťaťa i deväťmesačný rast v matkinom lone sa
zavŕši v túžobne očakávaný
deň narodenia. Ináč to iste nebolo
ani v rodine Joachima a Anny. Tajný, zvláštny, plný nádeje a Bohom
požehnaný deň nastal i v ich rodine,
ktorá pred niekoľkými mesiacmi
nemala, ľudsky povedané, nijakú

Jedinečnosť narodenia Panny
podčiarkuje aj typický starozákonný
motív: Anna bola stará žena, ktorú
považovali za neplodnú. Aby Mária
prišla na svet, bol potrebný zásah
Boha. Bola to akoby vzdialená predpoveď budúceho narodenia Krista
z Panny a Svätého Ducha.
Aj scéna umývania dieťaťa, ktorá
nemôže chýbať na
obrazoch predstavujúcich narodenie
človeka, nadobúda
zvláštny význam.
Na niektorých ikonách novorodená
stojí pri nádobe
s vodou, je celá
prežiarená a zdá
sa, že nechce,
aby ju umývali.
Ukrajinskí katolíci takto vyznávali
vieru v nepoškvrnené počatie.
Na ikone sú zobrazené aj ženy,
ktoré prinášajú
dary. Tento motív
možno pochádza
z ceremónií cisárskeho dvora. MôIkona Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Snímka: www.campus.belmont.edu
žeme v tom vidieť
nádej. Obidvaja boli v pokročilom analógiu s narodením Krista, ktoveku a nad Annou, ako to v ta- rému pastieri priniesli dary. Každý
komto prípade v Izraeli bývalo, človek, ktorý prichádza na svet, je
visel biľag – neplodná. Boh však má stvorený na Boží obraz (porov. Gn 1,
svoje plány i zvrchovanú moc nad 26), čiže na obraz Krista. Narodenie
životom a dávaním života.
Márie má preto účasť na narodení
Ľudia sa rodia v rodinách a tvo- Krista. Dary však neprinášajú priaria celú reťaz generácií. Napriek mo novonarodenej, ale jej matke,
tomu v Božích očiach každá osoba čo nám ponúka iné vysvetlenie: zo
jednotlivo tvorí jedinečnú a neopa- strany žien, ktoré priniesli dary, ide
kovateľnú skutočnosť. Narodenie o uznanie, že dievča patrí ich rodu,
každého človeka je Bohom od ich národu, má právo, aby ju všetvečnosti predurčené. Určitým spô- ky podporovali, a vyjadruje nádej
sobom tak každý človek prichádza všetkých. Narodenie znamená nána svet nie z vôle muža ani z vôle dej a čo sa týka potomstva, matky
krvi, ale z Boha (porov. Jn 1, 13). vždy dokážu byť trocha jasnovidkaZ toho dôvodu sa narodenie člo- mi. Anna, sediac na lôžku, sa díva
veka na ikonách zobrazuje veľmi do diaľky, akoby chcela prorokovať,
slávnostne, ako odhalenie Božích ale cíti, že ešte nesmie hovoriť. Toto
plánov.
ticho je plné očakávania budúcich
Výnimočne to môžeme vidieť pri veľkých vecí. n
narodení Márie. Celá scéna sa odohráva v posvätnom prostredí, akoby
v chráme. Symbolický význam je
zrejmý: Mária sa má stať príbytkom Krista a on sám bude novým
chrámom.

Medzilaborce
Snímka: Peter Barna

Narodenie Bohorodičky

Prvé sväté prijímanie
v našich farnostiach

Sabinov

Košice-Západ

Sobrance
Snímka: Miroslav Serenča

zamyslenie jozefa gaču

Vitráže

pre krásu chrámov

JAK DUP – Agáta Kmiťová, Pri rybníku 1851/11, 091 01 Stropkov
Tel. 054 74 22 111, 054 71 81 485 – 6; mob. 0903 628 938, 0902 109 499;
e-mail: jakdup@jakdup.sk; web: www.jakdup.sk
Plastové okna REHAU – imitácia dreva, oblúk od priemeru 40 cm. Mob. 0903 609 843.

