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Boh ma nikdy neopustil
Rozhovor s prešovským emeritným
biskupom Jánom Hirkom
Otvorené brány neba
Sväté misie

čas simeona a anny

Ako prežiť jeseň života

naše nové chrámy

Porúbka

Chrám sv. Cyrila a Metoda
Ľuboslav Tóth

O

bec Porúbka je filiálkou
farnosti Koromľa a súčasťou Sobraneckého
protopresbyterátu v Košickej
eparchii. Myšlienka postaviť
gréckokatolícky chrám vznikla
pred niekoľkými desaťročiami, ale
druhá svetová vojna a totalitný
režim znemožnili jej realizáciu.
Stavba sa začala plánovať v novembri 1989 a už koncom toho
istého roka nadviazal spoluprácu vtedajší správca farnosti o.
Pavol Dancák ml. s Ing. arch.
Petrom Gibalom. Ten v priebehu
niekoľkých mesiacov zhotovil
projekt chrámu. Hlavnou víziou
bolo vytvoriť chrám, ktorý by
architektúrou reprezentoval príslušnosť k východnému obradu.
Vízia sa naplnila predovšetkým
cibuľovitou vežou a ikonostasom
v interiéri. S výstavbou chrámu

sa začalo na jar v roku 1992. Základný kameň posvätil 10. mája
1992 vladyka Milan Chautur
CSsR. Práce prebiehali s nadšením veriacich. Svedectvom toho
je, že už o rok bola hotová hrubá
stavba, takže posviacka zvonov
bola už v chráme. Na výstavbu
podstatnými finančnými darmi
prispeli samotní veriaci, pomohli
aj veriaci z okolitých obcí. Značnou pomocou boli finančné dary
z Kirche in Not a dar Ing. Timka
z USA. Práce realizovali remeselníci a veriaci všetkých vekových
kategórií bez nároku na odmenu.
Brigádu organizovali aj OÚ a poľovnícke združenie. Stavba bola
ukončená a posvätená v roku
1994 vladykom Milanom Chauturom CSsR. Povzbudením pre
veriacich bola aj týždeň po posviacke duchovná obnova.
Chrám má krížový pôdorys.
Je jednoloďový s predsieňou,
sakristiou a presklenou miest-

nosťou pre mamičky s deťmi. Pôvodný interiér s ikonostasom od
Ing. Jána Zajaca bol v roku 2004
doplnený štyrmi veľkými ikonami
Narodenia Pána, Premenenia,
Nanebovstúpenia na stenách
svätyne chrámu a Najsvätejšej
Trojice na strope svätyne od Bla-

ženy Dzurjanikovej. Patrocínium
sv. Cyrila a Metoda pripomínajú
ikony nad hlavným vchodom na
fasáde, doplnené v roku 2006.
Loď chrámu je bez stenopisu, ale
víziou veriacich je aj túto časť
chrámu doplniť ikonami. n

vranov nad topľou-lomnica
Chrám Matky ustavičnej pomoci
Michal VASIĽ ml.
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omnica je mestská časť
Vranova nad Topľou. Je
však filiálkou farnosti Sačurov v protopresbyteráte VranovČemerné. Sačurov je starobylá
gréckokatolícka farnosť datovaná
od roku 1708. Po vzniku farnosti
Dlhé Klčovo (2002) zostala Lomnica jej jedinou filiálnou obcou.
Gréckokatolíci v Lomnici nemali
do roku 1991 svoj chrám, a tak
slúžievali v rímskokatolíckom
kostole. Keďže spoluužívanie
chrámu veriacich plne neuspokojovalo, rozhodli sa spolu s duchovným otcom kanonikom
Jánom Krličkom postaviť vlastný
chrám. Miestny architekt Ing. Ján
Zajac zhotovil projekt. Stavba
bola umiestnená na začiatok
mestskej časti v smere od centra.
Aj napriek tomu, že je na okraji,

poloha chrámu je výhodná, lebo
je na križovatke cesty do Kamennej Poruby a stavba dominuje pri
vstupe do Lomnice.
Stavba je riešená jednoducho,
ale vkusne a prakticky. Striedajú
sa hranaté tvary a poloblúky.

Aj keď nemá klasickú vežu s cibuľkou alebo kopulou, na prvý
pohľad vidno, že ide o gréckokatolícku cerkev, čo prezrádza drevený kríž nad hlavným vchodom.
Sakristia, sociálne zariadenie
a pastoračná miestnosť sa na-

chádzajú za svätyňou, čím stavba
vytvára kompaktný celok. Chrám
je zasvätený Matke ustavičnej
pomoci, ktorej ikonu za oltárom,
ako aj ostatné obrazy (základný
rad ikonostasu a obraz pri žertveníku) namaľoval tiež Ing. Ján
Zajac. Minulý rok venoval tejto
cerkvi aj kríž pred chrámom. Vnútorný priestor je riešený klasicky.
Je tu priestranný chór a ikonostas
zatiaľ so základným radom obrazov. Otec biskup Ján Hirka,
vtedajší ordinár, posvätil chrám
28. júla 1991 za účasti veriacich
zo širokého okolia. Tento chrám
postavili veriaci svojpomocne
a je prvou „novodobou“ cerkvou
na Slovensku. Touto stavbou je
inšpirovaný aj gréckokatolícky
chrám v Bajanoch.
V súčasnosti sa plánuje vytvoriť bezbariérový bočný vstup do
chrámu a oprava okien. n
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rganizácia spojených národov zverejnila 18. februára 2008 vo Viedni svoje
rozhodnutie vyhlásiť Medzinárodný
deň boja za odstraňovanie chudoby a určila
na to 17. október 2008. Snaha odstrániť
chudobu zo sveta je len humanistickou
utópiou, ale odstraňovanie ľahostajnosti
bohatých k chudobným je stále reálna výzva
Kristovho evanjelia, ktorá prináša radosť
a pokoj do sveta.
Ľudská spoločnosť bola odnepamäti, azda
až na malé výnimky, výrazne rozdelená na
chudobných a bohatých. Ideálne sociálne
vyrovnaná spoločnosť sa prakticky nikdy
a nikde na svete nenaplnila. Jednu sociálnu
nespravodlivosť vystriedala druhá. Aj Sväté
písmo dokumentuje tento sociálny stav v dejinách vyvoleného národa v knihách Starého
zákona, ale aj v dejinách novozákonného
Božieho ľudu. Dôkazom je aj skutočnosť, že
slová bohatstvo a bohatý sa v ňom vyskytujú
dokopy 79-krát, slová chudoba a chudobný
až 108-krát. Význam týchto slov však môže
byť rôzny, ak sa myslí napr. bohatstvo ako
prejav Božej priazne alebo boháčovo bohatstvo, z ktorého chudobný Lazár nedostal
ani odrobinku. Podobne aj slovo chudoba
a chudobný môže znamenať materiálnu chudobu, aká bola u chudobnej vdovy, ktorá do
chrámovej pokladnice vhodila posledné dva
haliere, alebo chudoba v duchu, ktorú Ježiš
blahoslaví, lebo takým sa ohlasuje a zjavuje
Božie kráľovstvo.
Ježiš neprišiel odstrániť ani bohatstvo, ani
chudobu, ale prišiel ohlásiť radostnú zvesť
v prejavoch vzájomnej lásky, milosrdenstva
a solidarity medzi všetkými. Chce, aby tí,
ktorých požehnal bohatstvom, slúžili tým,
ktorí sú v biede a chudobe, aby sa ľudia
zjednocovali vzájomnou službou –hodnotami
materiálnymi aj duchovnými podľa jeho slov:
„Robte si priateľov z márnej mamony“ (Lk 16,
9). Ani Ježiš neprišiel vybudovať na tomto
svete ideálnu spoločnosť bez bohatých a chudobných, ale spoločnosť, v ktorej je základným vzťahom medzi všetkými láska, v ktorej
sa napĺňa zákon lásky k Bohu a k blížnemu.
A v týchto vzťahoch potom nikomu na tomto
svete nebude nič chýbať a raz všetci dôjdu
k spáse vo večnom živote

RNDr. Jozef Voskár
člen redakčnej rady

V Betánii v dome Šimona Malomocného
žena pomazala Ježiša vzácnym nardovým
olejom. To vyvolalo nevôľu u niektorých
prítomných s poznámkou, že olej sa mohol
radšej predať za viac ako tristo de-nárov,
a tie rozdať chudobným. Na to Ježiš povedal:
„Veď chudobných máte vždy medzi sebou
a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre.
Ona urobila, čo mohla.“ Slová sú aktuálnym
odkazom aj pre súčasnosť, keď sa bohatí
stále viac podobajú boháčovi z podobenstva
o boháčovi a Lazárovi.
Preto sa Cirkev dnes podľa príkladov charitatívnej činnosti prvotnej Cirkvi usiluje naplniť
odkaz evanjelia v službe najbiednejším. Podľa
Jakubovho listu si Boh vyvolil chudobných,
aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva,
ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú. Sv. Pavol po
rozhovore s Petrom, Jakubom a Jánom, ktorí
ho prosili, aby pamätal na chudobných, už
v Liste Rimanom hovorí, že sa zberá do Jeruzalema so zbierkou pre chudobných, ktorú
urobili v Macedónsku a Achájsku.
Starosť o chudobných v Cirkvi má teda svoj
nepopierateľný základ v Kristovej radostnej
zvesti – v evanjeliu. Sám to v nazaretskej synagóge povedal na začiatku svojho verejného
účinkovania: „Duch Pána je nado mnou, aby
som hlásal evanjelium chudobným.“ Ježišova
solidarita s chudobnými a najbiednejšími
bola zjavná v celom jeho konaní najmä tým,
že sám bol chudobný. Obhajoval ich, súcitil
s nimi, pomáhal im a sám sa s nimi stotožňoval. Vyjadril to slovami: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste to urobili.“ Tento odkaz poznačil celé
dejiny Cirkvi, kresťanstva a prirodzenému
humanizmu zo súcitu dal kresťanský rozmer
lásky, ktorú má človek k Bohu, ale ktorá sa
dá realizovať službou k blížnemu cez rôzne
služby v Cirkvi i v sociálnej oblasti. n
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Tlač a distribúcia
AlfaPRINT, Martin

Chudobných máte
vždy medzi sebou

3

slovo svätého otca

Počas generálnej audiencie 10. septembra 2008 Benedikt XVI. v príhovore nadviazal na obrátenie apoštola Pavla
počas cesty do Damasku.
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na zakladateľa cirkví. To urobil Boh s tým,
ktorý z evanjeliového uhla pohľadu mohol
byť považovaný za nepodarok!

sa ním jeho stav nehodnosti zmení, to isté
hovorí sv. Pavol vo vzťahu k vlastnému
apoštolskému pôsobeniu: v ňom sa totiž
prejavuje plodnosť Božej milosti, ktorá
dokáže zmeniť nepodareného človeka na
vynikajúceho apoštola, prenasledovateľa

Čo to teda je, čo podľa sv. Pavla z neho
a z ostatných robí apoštolov? V jeho listoch
sa objavujú tri hlavné charakteristiky, ktoré
vytvárajú apoštola.
Prvou je, že „videl Pána“ (porov. 1 Kor
9, 1) a stretnutie s ním bolo pre jeho život

Snímka: joanbarnes-wc.com

k Bohu“ (9, 2). To, čo antiochijský biskup
hovorí v súvislosti so svojím nadchádzajúcim mučeníctvom, keď predpovedá, že

Ikona apoštola Pavla.

Drahí bratia a sestry!
minulú stredu som hovoril o veľkej premene, ktorá sa udiala v živote sv. Pavla po
stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom. Ježiš
vstúpil do jeho života a zmenil ho z prenasledovateľa na apoštola. Toto stretnutie
poznačilo začiatok jeho poslania: Pavol
už nemohol naďalej žiť tak ako predtým,
lebo teraz sa cítil Pánom poverený ohlasovať jeho evanjelium ako apoštol. A práve
o tomto jeho novom životnom stave, totiž
o poslaní byť Kristovým apoštolom, chcem
dnes hovoriť.
Podľa vzoru evanjelií stotožňujeme s titulom apoštol zvyčajne Dvanástich, čím
naznačujeme, že ide o tých, ktorí počas
života sprevádzali Ježiša a počúvali jeho
učenie. Pavol však seba tiež považuje za
pravého apoštola, z čoho je zrejmé, že Pavlova predstava apoštolátu sa neobmedzuje
len na skupinu Dvanástich. Pavol, pravdaže, dobre rozlišuje medzi svojím prípadom
a tými, „čo boli apoštolmi prv“ ako on
(Gal 1, 17): im prisudzuje úplne špecifické
miesto v živote Cirkvi. Hoci všetci dobre
vedia, že aj sv. Pavol považuje sám seba
za apoštola v úzkom zmysle slova. Isté je,
že v začiatkoch kresťanstva nikto neprešiel
toľko kilometrov po súši i po mori ako on
len preto, aby ohlasoval evanjelium.
Teda jeho predstava o apoštoláte bola
širšia a neviazala sa len na skupinu Dvanástich, ako to uvádza predovšetkým sv.
Lukáš v Skutkoch apoštolov (porov. Sk
1, 2. 26; 6, 2). Skutočne, v Prvom liste
Korinťanom Pavol jasne rozlišuje medzi
„Dvanástimi“ a „všetkými apoštolmi“,
keď ich spomína ako dve rozličné skupiny
(porov. 15, 5. 7). V tom istom texte potom
seba pokorne nazýva „najmenším z apoštolov“, porovnávajúc sa s nedonoseným
dieťaťom, a doslova hovorí: „Ba nie som
hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. Ale z Božej milosti
som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo
mne márna. Veď som pracoval viac ako oni
všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť
so mnou“ (1 Kor 15, 9 – 10).
Porovnanie s nedonoseným dieťaťom
vyjadruje nesmiernu pokoru. Takú nachádzame aj v Liste Rimanom od sv.
Ignáca Antiochijského: „Som posledný zo
všetkých, som nedochôdčaťom; ale bude
mi umožnené stať sa niečím, ak dôjdem

udalosti
stvom“ (porov. 1 Kor 1, 23), na ktoré mnohí
reagujú nepochopením a odmietaním. Stávalo sa to vtedy a nesmie nás prekvapovať,
že sa deje rovnako i dnes.
Apoštol sa teda podieľa na tomto údele
vyzerať ako „pohoršenie a bláznovstvo“,
a Pavol to dobre vie: je to jeho životná
skúsenosť. Korinťanom, nie bez náznaku
irónie, píše: „Zdá sa mi, že nám apoštolom
Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom
pre svet, anjelov i ľudí. My sme blázni pre
Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme
slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smädní
a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova,
ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás
preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my
sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami
sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.“
(1 Kor 4, 9 – 13) Je to autoportrét apoštolského života sv. Pavla: vo všetkých týchto
utrpeniach prevláda radosť z toho, že je
nositeľom Božieho požehnania a evanjeliovej milosti.
Okrem toho Pavol podobne ako vtedajšia
stoická filozofia vyznáva myšlienku húževnatej vytrvalosti vo všetkých ťažkostiach,
ktoré prichádzajú. Prekračuje v tom však
čisto humanistickú perspektívu, keď sa odvoláva na Božiu a Kristovu lásku: „Kto nás
odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie,
úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako
je napísané: ,Pre teba nás usmrcujú deň
čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.’
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze
toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani
smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá,
ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné
stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi“ (Rim 8, 35 – 39). To je tá istota
a hlboká radosť, ktorá vedie apoštola Pavla
vo všetkých životných okolnostiach: nič nás
nemôže odlúčiť od Božej lásky. A táto láska
je pravým bohatstvom ľudského života.
Ako vidieť, sv. Pavol oddal evanjeliu
celý svoj život. Mohli by sme povedať, že
dvadsaťštyri hodín denne! A svoju službu
konal verne a s radosťou, „aby zachránil
aspoň niektorých“ (1 Kor 9, 22). A vo
vzťahu k cirkvám, ku ktorým – ako dobre
vieme – mal otcovský (porov. 1 Kor 4, 15),
ak nie priam materský vzťah (porov. Gal
4, 19), zaujímal služobný postoj a vyhlasoval slovami hodnými obdivu: „Nie že by
sme chceli panovať nad vašou vierou, ale
prispieť k vašej radosti“ (2 Kor 1, 24). To
ostáva poslaním všetkých Kristových apoštolov všetkých čias: byť spolupracovníkmi
pravej radosti. n

z krátko z vatikánu
preložila Mária Spišiaková

Vatikánska polícia v Interpole
Vatikánske policajné zložky sa stanú 187.
členom medzinárodných bezpečnostných
síl Interpol. Generálne zhromaždenie Interpolu potvrdí členstvo pri svojom najbližšom stretnutí v Rusku.

V uniformách vo Vatikáne
28. septembra – 3. októbra 2008 sa uskutočnila III. národná púť Ordinariátu OS
a OZ SR do Ríma a Vatikánu. Na púti sa pod
vedením ordinára Mons. Františka Rábeka
zúčastnilo 100 profesionálnych vojakov
Ozbrojených síl SR, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného
zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
a ich rodinných príslušníkov.

List moskovskému patriarchovi
Svätá stolica zverejnila 6. októbra 2008 list
pápeža Benedikta XVI., ktorý osobne napísal moskovskému patriarchovi Alexejovi II.
List odovzdal moskovskému patriarchovi
neapolský arcibiskup kardinál Crescenzio
Sepe spolu s relikviou sv. Januára počas
návštevy Kremľa 2. októbra.

Dokument o pastorácii Rómov
Vatikán vyzýva k sústavnej pastoračnej
starostlivosti o mladých Rómov. Agentúra
Zenit publikovala v plnom znení záverečný
dokument VI. svetového kongresu o pastoračnej starostlivosti o Rómov.

Biskupská synoda
Pápež Benedikt XVI. predsedal 5. októbra
v Bazilike sv. Pavla za hradbami sláveniu
Eucharistie pri príležitosti otvorenia 12.
riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody, ktorej témou je Božie slovo
v živote a poslaní Cirkvi.
z top knihy predajne petra

Dostálová
1 Růžena
Byzantská vzdělanost
Smith
2 Allyne
Filokalia
Grün
3 Anselm
Anjeli pre život
L. Balling
4 Adalbert
Želám ti anjela
Pavlovský
5 František
Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov
Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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rozhodujúce. Podobne v Liste Galaťanom
(porov. 1, 15 – 16) hovorí, že keď sa mu
v jeho videní zjavil Boží Syn, bol Božou
milosťou povolaný, ba vybraný, aby ohlasoval radostnú zvesť pohanom. Konečne
je to Pán, kto ho ustanovuje do funkcie
apoštola, nie vlastná domýšľavosť. Apoštolom sa nemožno stať na základe vlastného
úsilia, apoštolov ustanovuje Pán. Apoštol
preto musí mať nepretržitý vzťah k Pánovi.
Nie nadarmo Pavol hovorí, že je „povolaný
za apoštola“ (Rim 1, 1), no „nie ľuďmi
ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom
Kristom a Bohom Otcom“ (Gal 1, 1). To
je prvá charakteristika: uvidel Pána a bol
ním povolaný.
Druhá charakteristika je „byť vyslaný“.
Samotný grécky termín apóstolos značí
poslaný, vyslaný, teda vyslanec a nositeľ
posolstva. Musí teda konať ako poverenec
a reprezentant vysielajúceho. Preto sa Pavol
označuje za „apoštola Krista Ježiša“ (1 Kor
1, 1; 2 Kor 1, 1), teda jeho vyslanca, ktorý
je úplne v jeho službách, takže sa môže
nazývať aj „služobník Krista Ježiša“ (Rim 1,
1). Ešte raz sa v popredí objavuje myšlienka
iniciatívy niekoho iného, totiž Boha v Ježišovi Kristovi, ktorému je plne zaviazaný.
Predovšetkým sa však zdôrazňuje skutočnosť, že od neho prijal poslanie, ktoré má
plniť v jeho mene, pričom vlastné záujmy
majú byť až na druhom mieste.
Treťou požiadavkou je vykonávať „ohlasovanie evanjelia“ a zároveň zakladať
cirkvi. Titul apoštol nie je a nemôže byť
len čestným titulom. Zasahuje totiž celkom
konkrétne, ba dramaticky celú existenciu
dotyčného človeka. V Prvom liste Korinťanom Pavol zvolá: „Nie som apoštol? Vari
som nevidel Ježiša, nášho Pána? A vy nie
ste moje dielo v Pánovi?!“ (9, 1) Podobne
v Druhom liste Korinťanom tvrdí: „Vy ste
náš list... ste Kristov list, ktorý sme my
vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale
Duchom živého Boha.“ (3, 2 – 3)
Neprekvapuje nás preto, že Chryzostomos
hovorí o Pavlovi ako o „diamantovej duši“
(Panegyriky 1, 8) a pokračuje slovami:
„Rovnako, ako sa oheň ešte viac rozhorí,
keď zapáli rôzne materiály..., tak aj Pavlovo
slovo si získavalo pre jeho vec všetkých,
s ktorými prišiel do kontaktu, a tí, ktorí
proti nemu bojovali, sa pritiahnutí jeho
rečami stávali potravou tohto duchovného
ohňa“ (tamže 7, 11). To tiež vysvetľuje,
prečo Pavol označuje apoštolov za „Božích
spolupracovníkov“ (1 Kor 3, 9; porov. 2 Kor
6, 1), v ktorých pôsobí Božia milosť.
Typickým prvkom pravého apoštola –
ktorý svätý Pavol dobre ilustruje – je akési
stotožnenie evanjelia s evanjelizátorom.
Oboje má rovnaký osud. Nikto tak jasne
ako Pavol nehovoril o tom, že ohlasovanie
Kristovho kríža je „pohoršením a bláznov-
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udalosti
zkrátko z kresťanského sveta

Irak v stave úplnej paniky

Obmedzenie slobody

Zastrelili ďalších kresťanov

Kazašská vláda prijala návrh zákona,
ktorý obmedzuje šírenie vierovyznaní
niektorých náboženstiev. Podľa nového
zákona budú musieť všetky náboženské skupiny požiadať o súhlas na svoju
činnosť.

Noví blahoslavení
4. októbra sa v Taliansku konalo blahorečenie biskupa Eugenia Ravignaniho
a Francesca Pianzolu.

V

irackom Mosule zavraždili 4. októbra neznámi ozbrojenci ďalších dvoch kresťanov.
Jedným z nich bol len 15-ročný chlapec Ivan
Nuwya, ktorého zastrelili pred jeho domom,
ďalší bol 40-ročný obchodník Hazim Thomaso
Youssif, ktorého prekvapili pred jeho obchodom s odevmi. Podľa agentúry AsiaNews sú
za útoky zodpovední pravdepodobne islamskí
radikáli. Novinári v krajine hovoria o stave úplnej paniky. Tohtoročné útoky na kresťanov sa

Moskovský patriarcha Alexej II. prijal talianskych biskupov

Nádej na budovanie
Snímka: www.sobor-chel.ru

Slovenská katolícka misia má
nového duchovného správu
V nedeľu 5. októbra bol do úradu duchovného správcu Slovenskej katolíckej
misie v Ríme zvolený vdp. Juraj Vittek.

Nová nádej pre Kóreu

Ocenenie úsilia bagdadskej vlády pri presadzovaní bezpečnosti a stability, ako aj
jednoty medzi všetkými Iračanmi – takto
to vyjadril chaldejský patriarcha Emanuel
III. Delly na stretnutí s islamským irackým
lídrom Abdulom Azizom Hakimom.
Napriek ťažkostiam sa irackí kresťania nevzdávajú a vzájomné porozumenie je pre
nich na prvom mieste, aby ich milovaná
krajina mohla znova nájsť pokoj a svoje
miesto vo svete.

Mozaika Jána Pavla II.
Mozaiku znázorňujúcu Jána Pavla II.
odhalil 2. októbra krakovský kardinál
Stanislaw Dziwisz na priečelí Kaplnky
sv. Karola Boromejského v krakovskej
farnosti Niepolomice. Karol Wojtyla sa
na toto miesto často prichádzal modliť
k svojmu patrónovi.
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Novy litoměřický biskup
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Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval 4.
októbra 2008 za nového diecézneho
biskupa v Litoměřiciach Mons. Jana
Baxanta, generálneho vikára Českobudějovickej diecézy.

Alexej II.

V Soule, hlavnom meste Južnej Kórey,
sa nedávno konalo sympózium na tému
Ako priniesť do Kórey misionárskeho ducha
podľa vzoru svätého Pavla. Zámerom
podujatia bolo povzbudiť tamojšiu cirkev v túžbe po ohlasovaní evanjeliového
posolstva.

Irackí kresťania sa nevzdávajú

začali vo februári 2008, keď bol počas pobožnosti krížovej cesty unesený 65-ročný arcibiskup Paulos Faraj Rahho, ktorého telo sa o pár
dní našlo na opustenom mieste. V septembri
bol zasa zavraždený kresťanský lekár napriek
tomu, že jeho rodina zaplatila únoscom výkupné vo výške 250-tisíc dolárov. Kresťanská
komunita sa za ostatných päť rokov zmenšila
o polovicu. V roku 2003 bolo v Iraku asi milión
kresťanov, dnes je ich len okolo 400-tisíc.

A

rcibiskup Neapola kardinál Crescenzio Sepe s predsedom
komisie Konferencie biskupov Talianska pre ekumenizmus Vincenzom Pagliom a predstaveným Komunity sv. Egídia
Andreom Richardim navštívil 2. októbra moskovského patriarchu Alexeja II. Biskupi mu odovzdali list Svätého Otca spolu s
relikviami svätého Januára, ktorého majú v úcte pravoslávni
kresťania. Patriarcha vyjadril nádej na budovanie vzťahov
s Katolíckou cirkvou. Kardinál Sepe mu navrhol, aby sa obe
kresťanské spoločenstvá spoločne usilovali navrátiť dušu Európe, z ktorej vychádza nádej pre kresťanov i pre sužovaných
v modernom svete.

Zmena vo vedení organizácie Kirche in Not

Nový predseda

O

rganizácia na pomoc trpiacej Cirkvi Kirche
in Not má nového predsedu. Stal sa ním
otec Joaquín Alliende-Luco, medzinárodný
odborník na pastorálnu teológiu, pochádza-

júci z Čile. Rovnako ako jeho predchodca, aj
on sa osobne dobre poznal so zakladateľom
Kirche in Not pátrom Werenfriedom van
Straatenom.

V Chorvátsku menej potratov a viac početnejších rodín

Výnimočné v európskom priestore

Z

atiaľ čo v Európe je každú 28. sekundu
vykonaný potrat a každú 30. sekundu rozvod, v Chorvátsku je úplne opačná tendencia.
Vyplýva to zo štatistík za ostatných 20 rokov.
Podľa nich je jediným európskym štátom,
v ktorom sa počet potratov znížil o viac ako
90% a zvýšil sa počet rodín s viac ako tromi deť-

mi. Člen asociácie Spoločenstvo pápeža Jána
XXIII. Andrea Mazzi sa vyjadril, že„v Chorvátsku
je aj mimoriadne nízky počet ľudí nakazených
vírusom HIV, je ich len okolo 500, najmenej
v Európe“. Je presvedčený, že jedným z dôvodov je „katolícka viera a láska k Márii, ktoré sú
v krajine veľmi rozšírené“.

Katolícke školy v Bangkoku

Podpálili dom misionárok lásky

V katolíckych školách väčšina
budhistov a moslimov

V Indii podpálili dom misionárok
lásky Matky Terézie z Kalkaty

K

atolícke školy v Thajsku podporujú medzináboženský dialóg medzi svojimi študentmi. V 300 katolíckych školách, ktoré spravuje
arcidiecéza Bangkoku, študuje približne 400-tisíc študentov. Väčšinu z nich tvoria budhisti
a moslimovia, katolíci tvoria iba 10 percent.
Úsilím vyučujúcich je viesť ich k vzájomnému
porozumeniu a úcte.

A

si 700 prívržencov hinduistického extrémistického hnutia podpálilo koncom
septembra dom sestier misionárok lásky
Matky Terézie z Kalkaty v indickej dedine Sukamanda. Dom misionárok najprv zdevastovali
a následne podpálili.
Utrpenie a prenasledovanie sa sestry rozhodli
obetovať za obrátenie útočníkov.

Zasadnutie Rady hierarchov na Slovensku

Historické prvenstvo
(Prešov, Ľubomír Petrík) Tohtoročné historické udalosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
ktorú Svätý Otec Benedikt XVI.
30. januára 2008 povýšil na metropolitnú cirkev sui iuris, pokračovali v stredu 1. októbra na sviatok
Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Prešove prvým zasadnutím
Rady hierarchov. Jej vznik vyplýva
z metropolitného usporiadania
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Tvoria ju všetci vysvätení
biskupi tejto cirkvi, teda prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, ktorý Radu hierarchov zvoláva
a predsedá jej, košický eparcha
Milan Chautur CSsR, bratislavský
eparcha Peter Rusnák a emeritný
prešovský biskup Ján Hirka.
Rada hierarchov začala svoje
pôsobenie slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
ktorú v spoločenstve kňazov
a veriacich slávili všetci štyria hierarchovia. Hlavným slúžiteľom bol
vladyka Ján Babjak SJ a homíliu
predniesol vladyka Milan Chautur
CSsR. Zveril v nej pôsobenie Rady
hierarchov pod ochranu Presvätej
Bohorodičky, keď povedal: „My
biskupi Prešovskej metropolie
sme sa dnes stretli, aby sme prvé
pracovné stretnutie Rady hierarchov začali pod jej ochranou.

Prišli sme prosiť Máriu, aby naša
cirkev kráčala správnou cestou.
Je dôležité prosiť Máriu – Matku
dobrej rady nielen v chorobe, ale
aj keď sme na rázcestiach, ako sa
rozhodnúť. Prosme ju o ochranu
a príhovor, aby Boh požehnal toto
dielo pre väčšiu slávu Božiu“. Poukázal na materinskú lásku Panny
Márie k nám, keď zdôraznil, že
„nikto nechráni tak ako ten, kto
miluje“.
Na pracovnom rokovaní sa vladykovia zaoberali predovšetkým
Štatútom Rady hierarchov Prešovskej gréckokatolíckej metropolie
sui iuris, ktorý na znak súhlasu
podpísali a odošlú ho Svätej stolici na schválenie, ďalej iniciatívami
k Roku sv. Pavla, ako aj niektorými ďalšími záležitosťami, napr.
otázkami súvisiacimi so Synodou
biskupov, ktorá sa koná v Ríme
5. – 26. októbra 2008. Metropolita
Ján Babjak SJ sa na nej zúčastňuje
z titulu svojho úradu ako jej stály
člen.
Rada hierarchov pomáha metropolitovi pri výkone jeho moci,
a tak sa cez jej pôsobenie veľmi
viditeľne prejavuje bratské spoločenstvo biskupov. Je zákonodarným zborom, ktorý v intenciách
Kódexu kánonov východných cirkví
pripravuje zákonné normy pre
partikulárne právo metropolitnej

cirkvi sui iuris, ktoré nadobúdajú
platnosť po odobrení Svätou
stolicou. Náležite sa stará o pastoračné potreby veriacich v Krista
miestnej cirkvi sui iuris, ustanovuje to, čo považuje za potrebné na
podporu rastu viery u veriacich
a na väčšiu horlivosť spoločnej
pastoračnej činnosti, na zlepšenie
mravov, na verné zachovávanie
vlastného obradu a tiež spoločnej
disciplíny. V roku budú tri riadne
stretnutia a v prípade potreby sa
Rada hierarchov môže stretnúť
aj na mimoriadnom zasadnutí.
Podstatným znakom východnej
cirkevnej identity je princíp synodality, ktorý sa viditeľne realizuje práve na Rade hierarchov
a cez jej pôsobenie. Vladyka Ján
Babjak SJ ju mohol po prvýkrát
zvolať až po prijatí pália z rúk
Svätého Otca. Stálym sekretárom
Rady hierarchov sa stal o. Marcel
Mojzeš, protosynkel Prešovskej
archieparchie.
Zriadením Gréckokatolíckej
metropolie sui iuris došlo v podstate k znovuvytvoreniu štruktúry
spájajúcej všetkých gréckokatolíkov na Slovensku do jednej
Cirkvi. Práve cez činnosť Rady
hierarchov vidíme, že to nebol
len nejaký administratívny úkon,
ale ide tu o novú kvalitu života
našej cirkvi.

Odpustová slávnosť v Malcove

Vo vynovenom chráme
(Malcov, Mikuláš Jančuš) Arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
navštívil 14. septembra 2008 Farnosť Stretnutia Pána v Malcove.
V tento deň sa konala v našej obci
odpustová slávnosť pri Kaplnke

Narodenia Presvätej Bohorodičky,
kde sa zhromaždilo viac ako tritisíc
veriacich z Malcova aj okolitých
farností. S odpustovou slávnosťou bola spojená aj posviacka
obnoveného exteriéru a interiéru

Duchovné cvičenia
seminaristov
Seminaristi gréckokatolíckeho kňazského seminára sa po
takmer trojmesačných prázdninách vrátili späť do seminára,
aby tu prežili ďalší rok kňazskej
formácie a akademický rok
štúdia. Príchod do seminára
bol pre bratov prvého ročníka
vstupom do celkom nového
a neznámeho prostredia. Otče
náš, ktorý si na nebesiach – táto
prvá veta každodennej modlitby
sa stala témou pre tohtoročné
duchovné cvičenia, ktoré 15. –
19. septembra pre seminaristov
pripravil a viedol nový špirituál
o. Jozef Paraska. Seminaristi tak
mali možnosť stráviť niekoľko
dní v pastoračnom centre v Juskovej Voli.
Mikuláš Jančuš
Pútnici v Litmanovej a Prešove
Púť pre veriacich z Bežoviec
a Záhora do Litmanovej a Prešova usporiadal duchovný
otec Jozef Havrila v nedeľu 21.
septembra 2008.
Po svätej liturgii v Litmanovej,
ktorá prebiehala v novom
liturgickom priestore, pútnici
navštívili seminár bohoslovcov
v Prešove, kde ich privítal bývalý
farár a terajší rektor seminára
o. Marko Rozkoš. Po spoločnej
modlitbe Molebena k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu si
prezreli priestory seminára.
Potom navštívili aj Katedrálu
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde
sú uložené relikvie blahoslavených mučeníkov – prešovského
biskupa Pavla Petra Gojdiča
a jeho pomocného biskupa
Vasiľa Hopka, ako aj verná kópia
Turínskeho plátna.
veriaci zo Záhora a Bežoviec
Prešovský arcibiskup sa stretol s veľvyslancom USA
V piatok 26. septembra 2008
sa v prešovskom hoteli Senátor
stretol arcibiskup Ján Babjak SJ
na pracovnom obede s veľvyslancom USA na Slovensku
Vincentom Obsitnikom.
Posviacka v Pichnom
Farnosť Pichné prežívala 27.
septembra veľkú radosť. Pozvanie na návštevu farnosti prijal
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farského chrámu z roku 1338.
Z iniciatívy miestneho správcu
farnosti o. Jána Pavlíka sa veriacim
v minulom roku svojpomocne
podarila realizácia opráv v interiéri a v tomto roku aj vonkajšia
maľba chrámu.
Vladyka Ján vo svojej homílii
vyzdvihol Presvätú Bohorodičku,
jej pozemský život a predostrel
veriacim vzor lásky a pokory pre
životy nás všetkých.
V závere ocenil snahu a obetavú
prácu veriacich pri obnove chrámu. Veriaci farnosti sa poďakovali
vladykovi za povzbudivé slová
a posviacku obnoveného chrámu
a ako dar mu venovali repliku
rodného domu blahoslaveného
Vasiľa Hopka, ktorá pochádza
z dielne miestneho rezbára.

zkrátko z domova
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vladyka Ján Babjak, prešovský
arcibiskup metropolita. Pri tejto
návšteve posvätil obnovený
interiér farského chrámu a spolu
s kňazmi Sninského protopresbyterátu a veriacimi slávil archijerejskú svätú liturgiu.
Reštaurovanie interiéru chrámu bolo už nutné a mohlo
sa uskutočniť vďaka výraznej
podpore Ministerstva kultúry SR
cez projekt Obnovme si svoj dom
a s pomocou darov miestnych
veriacich. Vladyku Jána privítal
starosta obce pán Michal Šesták.
Po vstupe do chrámu sa začali
obrady posviacky a archijerejská
sv. liturgia.
Marcel Pisio

(Klokočov, Michal Hospodár) Októbrová fatimská sobota v pútnickom Klokočove bola sprevádzaná
chladným jesenným počasím,
čo však nezabránilo pútnikom
stretnúť sa pri milostivej ikone
Bohorodičky. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, spolu s kňazmi
Košického protopresbyterátu.
V kázni vladyka Milan poukázal
na typickú vlastnosť Bohorodič-

ky voči nám ľuďom – ochranu.
„Treba vložiť pod jej ochranu
zvlášť rodiny a pedagógov našich
cirkevných škôl. Aby vedeli jasne
rozoznávať pravdu od polopravdy
a lži, a tak vytvárali pre svojich žiakov správnu mozaiku chápania života.“ Nakoniec vladyka povzbudil
prítomných k vytrvalej modlitbe
mariánskych pobožností počas
mesiaca október.
Milým prekvapením bol prí-

chod plného autobusu veriacich
Ostravsko-opavskej diecézy, ktorí
putovali so svojím kňazom po
miestach života bl. Metoda D. Trčku CSsR, ktorý pochádzal z tejto
diecézy. Naši hostia boli účastní
na sv. liturgii, prezreli si aj chrám
a celý pútnický areál.
V tradičných dialógoch biblista
Róbert Jáger sumárne predstavil
55 kapitol z Knihy proroka Izaiáša,
ktorá hovorí o sile Božieho slova.

Posvätenie chrámu v Kežmarku

Chrám na Božiu slávu

Modlitba k patrónovi internetu je cirkevne schválená
Na žiadosť bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave udelil 30.
septembra 2008 bratislavský
arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský cirkevné
schválenie na modlitbu pred použitím internetu. Žiadosť podali

ho pána Jána Blaška z Kežmarku
i Bratislavy, ktorý bol najštedrejší
darca a zakladateľ chrámu.
Počas liturgie spieval spevácky
zbor Aletheia pod vedením pani
Ing. Alenky Nižníkovej.
Otec arcibiskup sa poďakoval
všetkým, ktorí sa pričinili o výstavbu chrámu, no zvlášť duchovnému otcovi Pavlovi Nižníkovi
za jeho neúnavné úsilie a snahu,

aby bol v Kežmarku vybudovaný
gréckokatolícky chrám. Pán Ján
Blaško, tajomník farskej rady, sa
poďakoval vladykovi Jánovi za
posvätenie chrámu, homíliu a povzbudivé slová. Tiež sa poďakoval
duchovnému otcovi Pavlovi za
jeho neúnavnosť a obetavosť, za
vypätie ľudských a duchovných
síl pre to, aby bol postavený tento
prekrásny Boží stánok.

Pondelok
27. október

Utorok
28. október

Streda
29. október

Štvr tok
30. október

Mučeník Nestor

Mučenica Paraskeva z Ikóniia

Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274;
Lk 12, 13 – 15; 22 – 31, zač. 65

Čítania: 2 Sol 1, 10 – 2, 2, zač.
274b; Lk 12, 42 – 48, zač. 68

Prepodobná mučenica
Anastázia

Mučeníci Zénobios a jeho
sestra Zénobia

My sa vami chválime. (2

Oslávený vo svojich
svätých a obdivovaný vo
svojich veriacich. (2 Sol 1,

Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275;
Lk 12, 48b – 59, zač. 69

Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276;
Lk 13, 1 – 9, zač. 70

Čo sa týka príchodu
nášho Pána Ježiša Krista… (2 Sol 2, 1a)

Myslíte si, že títo… boli
väčší hriešnici…? (Lk 13, 2)

V správach počúvame mnoho
deprimujúcich, negatívnych
vecí. Také, čo potešia a povzbudia, často chýbajú. Nie že
by Boh vo svete nekonal, ale
čierne pikošky dnes viac letia.
Aj sv. Pavol sa mohol sústrediť
na opis súžení. Ale vybral si
možnosť chváliť sa rastúcou
vierou a láskou svojich bratov.
Aj ja som spravodajcom, ktorý
servíruje udalosti a komentáre
svojim poslucháčom. Komu
robím reklamu? Svetlu či tme?
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka – s. 154
(191)
slovo – 22/2008

Po ochranou

(Kežmarok, Mária Hatalová) Novopostavený Chrám Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Kežmarku posvätil 21. septembra
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. Celý slávnostný akt sa konal
za účasti pozvaných duchovných
z viacerých cirkví, hostí z mestského úradu a veriacich rôznych
vierovyznaní z Kežmarku a okolia.
Prítomná bola aj rodina nebohé-

Sol 1, 4a)
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Fatimská sobota za pedagógov cirkevných škôl

10b)

V prachu zeme videl Michelangelo nádhernú Pietu. Aj božský
Majster má v mysli, hľadiac na
teba, nádherný obraz. Niekedy
stačí jemne zatlačiť, inokedy
potrebuje ostré dláto, aby obraz
večného Slova, Milovaného,
v ktorom má zaľúbenie, zažiaril
v tebe jedinečným spôsobom.
Dovoľ mu odstrániť všetko
nepotrebné a ukázať svetu dobrotu a krásu svojho Syna.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby mučenici
– s. 294 (191)

Hovoriť o konci sveta vzbudzuje
pozornosť a špekulácie. Jeden
kazateľ povedal: „Viem, kedy
to bude. Keď zomriem, to bude
môj koniec sveta.“ Mal pravdu.
Špekulácie a dátumy nás len
odvádzajú od podstatného:
žiť dnešný deň. Snaž sa žiť ho
v priateľstve s Bohom, rozprávať sa s ním, tráviť s ním čas,
spoznávať ho, prijímať jeho
rady, aby to priateľstvo bolo
skutočné.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo stredy – s. 156
(192)

„Nie,” hovorí Ježiš. Ale je veľmi
jednoduché vidieť bezbožnosť
druhého človeka alebo si z indícií urobiť záver o stave jeho
srdca. Naše oči ale potrebujú
dotyk božského Uzdravovateľa,
aby sme uvideli v pravde svoje
vlastné srdce. Navonok môže
všetko vyzerať v poriadku, ako
pekný zelený figovník. Prosme
Darcu všetkého dobra, aby sa
v našom vnútri rodilo hojne
ovocia.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)

Otvorenie akademického roka 2008/2009 na GTF

Na pevnom základe
(Prešov, Martina Poláková) Akademický rok 2008/09 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte

Ján Babjak za účasti dekana fakulty prof. Petra Šturáka, kňazov,
bohoslovcov a za prítomnosti

Prešovskej univerzity v Prešove
sa začal 24. septembra 2008 liturgiou v Kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Petra Pavla
Gojdiča. Svätú liturgiu celebroval
arcibiskup metropolita Mons.

pracovníkov fakulty a študentov.
Vladyka sa v homílii dotkol podobenstva o dvoch staviteľoch.
Vyzval všetkých, a predovšetkým
študentov na budovanie pevného
základu. Poprial všetkým chuť do

Piatok
31. október

Sobota
1. november

Nedeľa
2. november

Apoštoli Stachys, Amplias
a spol.

Hieromučeník bl. Teodor Romža

25. nedeľa po Päťdesiatnici.
Muč. Akindyn a spol.

Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277;
Lk 13, 31 – 35, zač. 73

… niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa
zháňajú za zbytočnosťami. (2 Sol 3, 11b)
Neuškodí vypísať si rebríček
hodnôt, odpoveď na otázku
„Ako mám žiť?“, aby som bol
dobrým kresťanom a človekom,
rodičom, manželom, zamestnancom, priateľom. Čo nesmiem
zanedbať a čo, naopak, nie je
až také dôležité. Pokušiteľ ma
ochotne zavalí zbytočnosťami,
aby ma odviedol od podstatných vecí. Pane, daj mi múdrosť, aby som ti v láske dobre
slúžil.

Boh niektorých ustanovil
po prvé za apoštolov, po
druhé za prorokov. (1 Kor
12, 28a)

Pápežská kaplnka Redemptoris
Mater je pokrytá mozaikami.
Kamene majú rôzne tvary, farby
a veľkosti. Keď majster zloží
hŕbu kameňov, každý iný, na
určené miesta, vzniká umelecké dielo. Aj my sme jedinečné
„kamene”. Každý máme svoje
miesto v Božom pláne. Pýtaj sa
Majstra: „Kde je moje miesto?
Aké je moje povolanie?“
Liturgia: Predobr. ant.. Tropár
hieromuč. Teodorovi a nez. Kozmovi a Damiánovi. Sláva: kondák
hieromuč., I teraz: nezi.. Ostatné
hieromuč. a nez. – s. 296 (261)

Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10,
25 – 37, zač. 53

Znalec zákona. (Lk 10, 25a)
Tak často sa považujeme za
dobrých, za odborníkov. Mnohí
z nás majú na to aj papier,
vieme teóriu. Aj znalec vedel.
Ale chcel sa ospravedlniť, lebo
nerobil nič. Preto bolo pre neho
dôležité spoznať, čo znamená
milovať. Ježiš neučí len „kto je
blížny”, ale aj „kto je ten, čo
miluje”. Je to ten, ktorý neváha
pošpiniť si šaty kvôli cudzincovi, ktorý dá z práce svojich rúk
núdznemu, ktorý urobí budúcnosť druhého svojou starosťou.
Žijeme v alibistickej dobe. Svoju
nečinnosť si vieme ospravedlniť. Nič nerob, nič nepokazíš. Čo
ťa nepáli, nehas. Levita a kňaz
mali asi strach, že prídu o svoju
rituálnu čistotu. Keby bol ten
ležiaci človek mŕtvy, museli by
sa sedem dní očisťovať.

na arcibiskupský úrad bohoslovci, ktorí majú v seminári na
starosť výpočtovú techniku. Takýmto spôsobom chceli prispieť
k šíreniu úcty sv. Izidora, ktorý je
patrónom internetu.
Text modlitby pred pripojením
sa k internetu
Všemohúci večný Bože, ktorý si
nás stvoril na svoj obraz a nariadil
si nám, aby sme všetko dobré,
pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe tvojho
jednorodeného Syna, nášho
Pána Ježiša Krista, prosíme ťa,
daj, aby sme na orodovanie
svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli
naše ruky a oči k tomu, čo je milé
tebe a každého človeka, ktorého
stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho
Pána. Amen.
Vladyka Peter Rusnák
v Rakúsku
Piatok 3. októbra 2008 vladyka
Peter Rusnák navštívil Stadl-Paura v Rakúsku, kde sídli dobročinná organizácia MIVA Austria

Na učilištiach zvykne byť
teoretické i praktické vyučovanie – bifliť sa poučky verzus
pracovať. Sú veci, ktoré treba
vedieť naspamäť. Ale prikázanie lásky nepatrí do teórie.
Na konci vojnového filmu Slzy
slnka sa na obrazovke objavil
citát: „Pre víťazstvo zla vo svete
stačí, aby dobrí ľudia zostali
nečinní“. A Ježiš nás nečinných
znova povzbudzuje nasledovať
milosrdného Samaritána: „Choď
a rob aj ty podobne!”
Liturgia: Hlas ôsmy. Evanjelium
na utierni tretie. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z 8. hlasu.
Panychída – s. 152 (190)

slovo – 22/2008

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa.
Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka – s. 159 (195)

Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk
9, 37 – 43a, zač. 46 (rad.); 1 Kor 12,
27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1.5 – 8,
zač. 34b (nez.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač.
291; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37 (hier.)

práce či štúdia. Vyzval a povzbudil
do radostného prežívania študijného i pracovného obdobia na fakulte. Zvlášť bohoslovcov vyzval
k plnohodnotnému využívaniu
svojho času, zmysluplnej práci na
formovaní sa vo svojej budúcej
službe. Súčasťou otvorenia bola
imatrikulácia prvákov a pracovné
stretnutie pedagogických i nepedagogických pracovníkov fakulty.
Na slávnosti odzneli povzbudivé
slová prorektora pre vedu a doktorandské štúdium prof. Petra
Kónyu a dekana Gréckokatolíckej
teologickej fakulty prof. Petra
Šturáka. Na pracovnom stretnutí
sa prerokoval nový štatút fakulty,
požiadavky a zmeny vo výučbe,
práci a publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov fakulty. Rektor kňazského seminára
o. Marko Rozkoš poďakoval za
doterajšiu spoluprácu fakulty a seminára. Stretnutie bolo
ukončené slávnostným obedom
v priestoroch seminára.

zkrátko z domova
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zkrátko z domova

(Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft), ktorá sa zaoberá
zaobstarávaním dopravných
prostriedkov pre misie.

Dary zeme – dary Boha
Vnímavý človek rýchlo pochopí,
že nielen vlastná práca, prírodné
sily, ale predovšetkým Božie
požehnanie je nevyhnutné na
to, aby sa dopestovala zdarná
úroda. A tak už štvrtý rok začiatkom októbra s veľkou vďačnosťou pripravujeme v našej
farnosti Veľká Tŕňa a vo filiálkach
Čerhov a Malá Tŕňa slávnostnú
výzdobu chrámov z ovocia
a zeleniny. V nedeľu 5. októbra
po svätej liturgii požehnal o.

V nedeľu poobede navštívil
bratislavský eparcha gréckokatolícku farnosť Prievidza. O 15.00
hod. slávil archijerejskú sv. liturgiu
v rímskokatolíckom Mariánskom
chráme na cintoríne v Prievidzi.
Na slávení sa okrem gréckokatolíkov z Prievidze zúčastnili aj
veriaci z okolitých miest a dedín
(Bojnice, Nováky, Handlová, Ja-

nova Lehota a iné). Sv. liturgiu
s vladykom Petrom spolu slávili
o. Peter Sabol, kancelár Eparchiálneho úradu, o. Miroslav Macko
z Martina, o. Ján Kovaľ z Brezna,
o. Radovan Andrejko z Dubnice
nad Váhom (kňaz vojenského
ordinariátu) a správca farnosti
o. Igor Cingeľ z Trenčína. Na
začiatku sv. liturgie o. biskupa
a veriacich pozdravil miestny
rímskokatolícky dekan dp. Pavel
Michalovič.
Vo svojej homílii vladyka vychádzal z nedeľného evanjelia
o vzkriesení naimského mládenca. Poukázal na milosrdnú
lásku Boha voči nám ľuďom.
Na záver liturgickej slávnosti
sa poďakoval vladykovi miestny
správca farnosti o. Igor Cingeľ
a veriaci farnosti. Slávnosť sa
zakončila mnoholitstvijem. Po sv.
liturgii sa mohli všetci prítomní
osobne stretnúť s o. biskupom
v neformálnom rozhovore a vyjadriť úprimnú radosť z jeho prvej
návštevy v tejto farnosti.

Pondelok
3. november

Utorok
4. november

Streda
5. november

Štvr tok
6. november

Muč. Biskup Akepsimas. Presbyter Jozef a diakon Aitalas

Prepodobný Joannikios Veľký

Mučeníci Galaktión a Epistéma

Arcibiskup Pavol Vyznávač

Čítania: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279;
Lk 14, 25 – 35, zač. 77

Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15,
zač. 281; Lk 15, 1 – 10, zač. 78

Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283;
Lk 16, 1 – 9, zač. 80

Či si najprv nesadne
a neprepočíta…? (Lk 14,

Nepôjde za tou, čo sa
stratila, kým ju nenájde?

Pán pochválil nepoctivého správcu. (Lk 16, 8a)

Máme aj v duchovnom živote
počítať, či nám vystačia sily?
Keď si sadneš a začneš počítať,
výsledok bude deprimujúci:
nie si schopný milovať Boha
nadovšetko a blížneho ako seba
samého. Znamená to teda, že
to neskúsiš s Kristom, aby sa ti
nakoniec nesmiali? Nie. Zriekni
sa „všetkého, čo máš”, aj
vlastných síl, a prijmi silu toho,
ktorý je mocný a stále víťazí.
A budeš víťaziť s ním.

Dobrý Pastier sa nevzdá, kým ťa
nenájde. Aj keď si utekal veľmi
ďaleko, zblúdil, dobitý a ponížený sa pýtaš, či je vôbec možné
vrátiť sa. Teraz, keď už nemáš
síl, na ktoré si sa tak spoliehal,
vedz, že práve teraz ťa hľadá,
všetko nechal bokom a kráča
do tvojej biedy. Nevládzeš už?
Dovoľ mu pevne ťa zovrieť
v rukách a odniesť ťa domov.
S radosťou ťa ponesie.

Zarážajúce – pán chváli človeka, ktorý podvodne rozdáva
jeho majetok. Náš Pán však robí
presne tú istú vec, rozdáva svojim dlžníkom, odpúšťa ničomníkom a učí správcov svojho pokladu robiť to isté. Tým zvláštnym majetkom, tým pokladom
je láska. Láska neráta cenu,
trhá dlžobné úpisy. Kedykoľvek
míňam Pánov majetok – lásku –
na iných a nie na seba, stávam
sa lepším správcom.

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo stredy – s. 156
(192)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby svätiteľovi
– s. 185 (194)

Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk
14, 12 – 15, zač. 75

Pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých.
(Lk 14, 13b)

Pozvať týchto chudákov znamenalo pozvať hriešnikov, tých,
ktorých Boh trestal za hriechy.
Takto ich videl vtedajší Žid.
Keď teda dnes prichádzaš pred
Božiu tvár, na eucharistickú
hostinu, prines v modlitbe tých,
ktorí nemohli prísť pre putá
duchovnej biedy, tých, čo sú
neschopní slúžiť Bohu, tých, čo
nevládzu vykročiť za Kristom,
tých, ktorí nevidia, že Boh je
láska.

slovo – 22/2008

Roľnícka nedeľa
(Nová Baňa/Prievidza, Igor Cingeľ/
Stanislav Gábor) Na pozvanie
rímskokatolíckeho dekana Mons.
Petra Mišíka zavítal v nedeľu 28.
septembra do rímskokatolíckej
farnosti Nová Baňa (Banskobystrická diecéza) bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák,
aby sa zúčastnil na podujatí
Roľnícka nedeľa. Ide o vyše päťdesiatročnú tradíciu slávenia sv.
omše vďakyvzdania za úrodu,
na ktorú prichádzajú aj veriaci
a kňazi z okolitých miest a obcí
(Nitra, Cabaj-Čápor, Tlmače,
Jacovce, Hronský Beňadik...)
O 9.30 hod. predsedal otec
biskup sláveniu Eucharistie
v Kostole Narodenia Panny Márie
a predniesol homíliu, v ktorej
sa zameral na duchovné plody,
ovocie Svätého Ducha, ktorým
je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť. Ako ďalej
povedal, zdrojom ovocia Svätého
Ducha je Božie slovo.
Pri tejto príležitosti veriaci v No-

Vladyka Ján Babjak SJ
odcestoval do Ríma
V sobotu 4. októbra 2008 prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ odišiel do Ríma na
Synodu biskupov na tému Božie
slovo v živote a poslaní Cirkvi.
Prešovský arcibiskup a metropolita sa stal z úradu stálym
členom Synody biskupov.
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Bratislavský eparcha v Novej Bani a Prievidzi

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka – s. 154
(191)

28b)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka – s. 155
(191)

vej Bani veľmi kreatívne vyzdobujú kostol plodmi zeme zo svojej
úrody, rôznymi druhmi zeleniny
a ovocia, z rôznych druhov semienok vytvárajú rozličné obrazy.

(Lk 15, 4b)

Spomienka na kanonika Jozefa Mižička

Slávnosť v Okružnej
(Okružná, Peter Krajňák ml.) Liturgická slávnosť pri príležitosti
90. výročia odchodu do večnosti
gréckokatolíckeho kňaza
o. Jozefa Mižička (1847 –
1918), niekdajšieho kanonika Prešovskej kapituly,
sa konala 4. októbra v obci
Okružná v okrese Prešov.
Hlavnými organizátormi
spomienkovej slávnosti
boli Obecný úrad v Okružnej, Gréckokatolícky farský
úrad v Okružnej, Obščestvo
sv. Joana Krestiteľa a potomkovia kanonika Mižička – rodina Mižičkovcov z Bratislavy, rodina
Šarišskovcov zo Solivaru
a rodina Krajňákovcov zo
Solivara.
Slávnostnú sv. liturgiu
slúžil a homíliu predniesol
o. Marcel Mojzeš, generálny vikár Prešovského arcibiskupstva, ktorého vo farnosti privítal
miestny farár o. Leontín Lizák.
Na slávnosti boli prítomní aj du-

chovní otcovia Jaroslav Popovec
z Čirča, miestny rodák Martin
Zlacký z farnosti Prešov-Sekčov

a František Krajňák z Kamienky. Liturgiu svojím spevom sprevádzal
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova pod vedením Valérie

Hricovovej a kantor Michal Glevaňák z farnosti Sekčov. Po skončení
liturgického slávenia oboznámil
prítomných so životom
Jozefa Mižička starosta
obce P. Sučko.
Slávnosť vyvrcholila odhalením a posvätením pamätnej tabule Jozefovi Mižičkovi na priečelí farského
Chrámu sv. archanjela Michala z roku 1788. Tabuľu
slávnostne odhalil starosta
obce Okružná Ing. Pavol
Sučko a o. František Krajňák, pravnuk Jozefa Mižička. Touto slávnosťou si
obec zároveň pripomenula 220. výročie výstavby
chrámu. Na slávnosti bola
okrem veriacich z miestnej
farnosti i blízkeho okolia
prítomná i miestna rodáčka a známa slovenská
herečka Milka Zimková spolu
so starostom obce Trnkov a viacerými predstaviteľmi rusínskych
organizácií.

Piatok
7. november

Sobota
8. november

Nedeľa
9. november

Tridsiati traja mučeníci
z Melitíny

Zhromaždenie k archanjelovi
Michalovi

26. nedeľa po Päťdesiatnici.
Prepodobná Matróna

Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8, 16, zač.
285; Lk 16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač.
82

Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305;
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk
21, 16 – 21, zač. 66

Videl som satana padať
z neba… (Lk 10, 18)

Duša, máš veľké zásoby
na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo
hoduj! (Lk 12, 19b)

Keď sa tvoj brat prehreší,
pokarhaj ho. (Lk 17, 3b)
Dnes dbáme na to, aby sme neboli „konfliktné osoby”. Ak sa
nám to darí, občas dostaneme
kompliment, že sme ľudomilní, že milujeme ľudí. Milovať
ale znamená chcieť dobro pre
toho druhého. Milovať bratov
znamená pomáhať im k spáse.
Vo veci hriechu buďme teda
„konfliktní ľudomilovia”, tí,
ktorí s láskou povedia nepríjemné veci – aby brat zostal na
správnej ceste.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti archanjelovi Michalovi. Myrovanie – s. 298 (262)

Keby bolo zdravíčko, keby som
len mal viac na účte, keby som
sa len dobre oženil, keby som
len mala dieťa, keby som trocha
postúpil v robote, už by som
nič iné nepotreboval, bol by
som šťastný. Stále si namýšľame, že nám čosi chýba. Máme
túžby, za ktorými sa ženieme
a čakáme, že tým uzdravíme
prázdnotu nášho srdca. Snažíme sa dopracovať k tomu, aby
sme mohli povedať s boháčom:
„Duša, máš všetko, buď na pokoji, teraz si dokonale šťastná.“
Boháč sa nechal oklamať. Kým
sa naplno nezameriame iba na
Boha a na život s ním, naša

Peter Bombár prinesené dary
a celý nasledujúci týždeň tvorili
výzdobu, pri ktorej si všetci uvedomovali, za čo všetko môžeme
byť povďační. Svoju vďačnosť
Bohu za tohtoročnú úrodu
prejavili veriaci v Čerhove tým,
že boli v krojoch účastní na sv.
liturgii a požehnaní darov zeme,
ktoré sami do chrámu priniesli.
Nakoniec si veriaci požehnané
dary rozobrali a odniesli do
svojich príbytkov.
Peter Bombár
Arcibiskup Ján Sokol sa dožíva 75 rokov
Trnavský arcibiskup Mons. Ján
Sokol oslávil 9. októbra 2008
vzácne životné jubileum – 75
rokov života. Za tento dar
poďakoval všemohúcemu Bohu
slávením ďakovnej svätej omše,
ktorá sa uskutočnila v sobotu
11. októbra 2008 o 10.00 hod.
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Trnave.
Neoznačené správy: servis TK KBS

honba za šťastím sa skončí
len sklamaním a ešte väčšou
prázdnotou.
Možno sme si nikdy neuvedomili, akým požehnaním sú pre
nás naše nenaplnené túžby.
Cez neúspechy, pády a sklamania nás Boh chráni pred
klamstvom, že človek môže byť
šťastný bez neho. Znova nás
utvrdzuje v tom, že patríme len
jemu, že nie sme stvorení pre
nič menšie. Znova nás nabáda
prijať pravdu, ktorú sme toľkokrát počuli v známych slovách
sv. Augustína: „Stvoril si nás
pre seba a nespokojné je naše
srdce, kým nespočinie v tebe“.
Liturgia: Hlas prvý. Evanjelium
na utierni štvrté. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z 1. hlasu –
s. 143 (185)
František Murín
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.
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Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa.
Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka – s. 159 (195)

Počul som kritiku na film Pán
prsteňov: „Nepáčil sa mi, všetko
bolo pochmúrne, celý film bol
len samá vojna.“ Je to pravda.
Sme vo vojne, ide nám o život,
ten večný. Diabol chodí ako
ručiaci lev a hľadá, koho by
zožral. Ale čo je platný vojak,
ktorý neverí, že nepriateľ na
neho číha? A prežije vojak, čo
sa zasnívaný prechádza po
bojovom poli? Sv. archanjel
Michal, chráň nás v boji…

zkrátko z domova
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abstinentov

v

Gréckokatolíckej

arcidiecéznej
Snímky: Tobiáš Petrik

Deň

charite

v

Prešove

na vyžiadanie na Gréckokatolíckej diecéznej
charite v Prešove.
Slávnostnou akadémiou hostí už tradične
sprevádzala Martina Poláková a hosťujúci
účinkujúci: Martin Michelčík, Free Voices
a Farsa. Účastníci akadémie sa tiež viac
dozvedeli o projekte Resocializačný systém
Cesta k domovu, ktorý predstavil jeho vedúci
Ing. Branislav Božek. Súčasťou akadémie
je každoročné odovzdávanie plakiet za abstinenciu. Doteraz najvzácnejšou je zlatá
plaketa udelená za 14 rokov abstinencie.
Jednou z ocenených zlatou plaketou bola aj
pani Milka: „Keby som sa mohla rozhodnúť
znova, možno by to abstinencia nebola. Žila
by som tak, aby som nepotrebovala abstinovať. Ale ak by som znova žila tak ako pred
dvanástimi rokmi, tak jednoznačne by som
sa znova rozhodla pre abstinenciu.“

Cesta
oslobodenia
Andrea Čusová

O
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slavovať abstinenciu? Aký to má
zmysel? Možno si aj vy niekedy
kladiete podobné otázky. Odpoveď je
jednoduchá: je dôležité podporiť ľudí, ktorí
sa napriek veľkým ťažkostiam a dennodennému prekonávaniu obrovských predsudkov
rozhodli žiť inak. Žiť bez alkoholu, cigariet,
drog, počítačových hier, automatov...
Žiť bez svojej závislosti.
Svojím svedectvom dodať odvahu tým, ktorí
sa boja urobiť prvý krok do neznámeho boja
s vlastným závislým „ja“.
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Gréckokatolícka diecézna charita tento rok
opäť zorganizovala Deň abstinencie a zdravého života v Prešove. Stalo sa tak pod záštitou
primátora mesta Pavla Hagyariho a v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou
PU v Prešove. „Cieľom tohto podujatia je
predstaviť problematiku, ktorej sa charita na
území mesta Prešov venuje. Dať dohromady
ľudí, ktorí sa rozhodli s týmto problémom
vysporiadať, čo je v dnešnej dobe určitým
spôsobom hrdinstvo. Tiež dať dohromady tím
odborníkov a ľudí, ktorí sú ochotní venovať
sa závislým a pomáhať im v ich snahách
o nový život. Problematika závislostí nie je
jednoduchá. Je veľmi komplikovaná. Je to
fakt, s ktorým sa musíme ako spoločnosť vysporiadať,“ hovorí riaditeľ GK DCH v Prešove

PhDr. Peter Valíček.
V stredu 17. septembra sa začalo oslavovať
modlitbou. Najskôr na slávnostnej svätej
liturgii v Gréckokatolíckom chráme sv. Jána
Krstiteľa a následne krížovou cestou Hlavnou
ulicou mesta Prešov. V homílii moderátor
hnutia Kruciáta – Oslobodenie človeka Jozef
Heske zdôraznil, že ak chceme byť skutočne
slobodní, máme sa oslobodiť od svojich závislostí. Inak nenájdeme šťastie a naplnenie
v živote. Vo štvrtok 18. septembra pokračoval program odborným seminárom na tému
Alkohol, drogy, závislosti: čo s nimi? a slávnostnou akadémiou na pôde Gréckokatolíckej
teologickej fakulty. Seminár i akadémia sa
niesli v znamení projektu GK DCH s názvom
Resocializačný systém Cesta k domovu, ktorého odborným garantom je Doc. PhDr. Jozef
Kredátus, PhD.: „Tento systém je výnimočný
predovšetkým tým, že je postavený na jednej
logicky usporiadanej rovnici: od zachytenia
cez prvú pomoc, motiváciu k liečbe a doliečovací proces s reedukáciou, resocializáciou
a rehabilitáciou až po tie aspekty, ktoré
človeka navrátia do pracovného procesu,
teda do spoločnosti. Význam je teda v tom,
že sa pracovná sila vracia do procesu, ktorý
opustila pre užívanie drog.“
Jednotlivé prednášky z odborného seminára
sú zostavené v zborníku, ktorý je k dispozícii

Ľudia často používajú výrok: „Klopte a bude
vám otvorené.“ Nakoľko môžu teda klopať
klienti na dvere Gréckokatolíckej diecéznej
charity? „Na koľko to zvládneme, na koľko
máme kapacitu. Myslím si, že zatiaľ bola
situácia taká, že sme ľudí mohli prijať. Ak
by to náhodou tak nebolo, vieme týchto ľudí
aspoň odkázať na inštitúcie, ktoré im môžu
pomôcť. Jednoducho sme tu pre týchto ľudí
a snažíme sa vytvoriť taký priestor, aby sme
im ponúkli možnosť nájsť, čo hľadajú. A obyčajne hľadajú hlavne pomocnú ruku,“ hovorí
riaditeľ GK DCH v Prešove Peter Valíček.
Pomoc závislým ľuďom sa tak na charite
nekončí usporiadaním Dňa abstinencie
a zdravého života. Tento deň len upriamuje
pozornosť verejnosti na túto problematiku.
Pracovníci prešovskej charity sú tu pre človeka denne a snažia sa mu neustále pomáhať
a nasmerovávať ho na zdravší, kvalitnejší
a krajší život v abstinencii. n

Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!

27. októbra 2008 si pripomíname 30. výročie tragickej
smrti jednej z najväčších osobností vo funkcii šéfredaktora
časopisu Slovo, ThDr. Emila Korbu.
Emil Korba

Nič svetu nenechám
Nič svetu nenechám,
len zopár básní
a život môj krásny
pohltí diaľava neznáma.

zo zbierky Poézia

V Ríme ste sa zúčastnili na stretnutí
nových biskupov. Čo bolo náplňou
týždenného seminára?
Stretnutie novovysvätených biskupov
zorganizovala Kongregácia pre episkopát.
Pozvaní sú všetci biskupi, ktorí boli vysvätení za ostatných 12 mesiacov. Takéto
stretnutia sa konajú už niekoľko rokov.
Denne sme absolvovali štyri prednášky.
Prednášajúcimi boli zástupcovia rôznych
kongregácií a odborníci z oblasti evanjelizácie, katechetiky, cirkevného práva,
liturgiky, sociálnej oblasti, bioetiky a pod.

Udeľ, Pane, svojmu služobníkovi
večný život!

Čo vás najviac oslovilo?
Boli to hlavne prednášky, ktoré boli na
veľmi kvalitnej úrovni. Veľa sa hovorilo
o evanjelizácii a účasti laikov na evanjelizácii. Dôraz sa kládol na kvalitu duchovného života kresťana, ale aj samotného
biskupa. Môj celkový dojem by som zhrnul
do slova „starostlivosť“. Na jednej strane
je to starostlivosť Cirkvi o biskupa, lebo
aj biskup potrebuje pomoc, ale na druhej
strane Svätý Otec vo svojom príhovore,
ktorý mal zameraný na postavu sv. apoštola Pavla, zdôraznil aj starostlivosť biskupa
o miestnu cirkev.
Stanislav Gábor
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Až dni moje posledné
v bielom daždi dohoria,
ja pôjdem neba serpentínou
a hmla padne za mnou do údolia...

Vladyka Peter, nedávno ste sa vrátili
z návštevy v Ríme. Aké bolo vaše prvé
osobné stretnutie so Svätým Otcom
Benediktom XVI.?
Pred osobným stretnutím sme boli upozornení, aby sme sa len v krátkosti predstavili a aby sme predovšetkým spomenuli
eparchiu, v ktorej pôsobíme. Keď som
spomenul, že som z Bratislavskej eparchie
na Slovensku, pápež so svojím typickým
milým úsmevom povedal, že Bratislavu
pozná, lebo ju v minulosti ako kardinál
navštívil.

Boli tam aj iní východní katolícki biskupi?
Všetkých zúčastnených biskupov bolo
okolo 120. Z toho biskupov východných
cirkví bolo 10 (2 z Rumunska, 2 z Indie,
1 z Maďarska, 1 z Ukrajiny, 1 z Kanady, 1
z USA, 1 z Libanonu).

Nič sa už nezmení,
len brezy zlomia sa v páse,
pod ktorými písal som básne
a sníval o večnosti.
Nebudem ničím pre svet.
Nikto ma nepoznal,
len kvety, ktoré som miloval,
vylejú za mnou svoj žiaľ.

Snímka: L´Osservatore Romano

28. októbra 2008
náš najosvietenejší
prešovský arcibiskup
a metropolita Ján
Babjak SJ oslavuje
svoje 55. narodeniny.
Pri tejto príležitosti
mu v mene redakcie
i v mene čitateľov Slova
prajeme zdravie, dlhý život plný darov Presvätého Ducha,
aby múdro a v láske spravoval celú našu cirkev a vždy
a všade svojím slovom i príkladom ohlasoval Krista, Božie
Slovo.

rozhovor na 5 minút
pri príležitosti stretnutia novovysvätených
biskupov v Ríme, ktoré sa konalo 16. – 23.
septembra 2008, s vladykom Petrom Rusnákom o jeho dojmoch zo stretnutia.
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Snímka: archív redakcie

slovo na tému
významnými misionármi boli o. Nekula,
o. Zakopal, o. Kliment, o. Musil, o. Fail, o.
Kozelský, o. Árvaj. Boli to Česi a Moravania,
ktorí prijali východný obrad a naučili sa reč,
aby tomuto ľudu mohli ohlasovať Krista.
Prvé historické misie sa uskutočnili v Stročíne v roku 1922. Potom sa okolo štyroch
stoviek misií konalo na rozličných miestach
až do roku 1949. Posledné nedokončené sa
konali v decembri v roku 1949 vo Svidníku,
kde boli misionári zatknutí Štátnou bezpečnosťou. V päťdesiatych rokoch sa misie
odmlčali v nútenej prestávke.

Sväté misie v Toryskách.

Po nežnej revolúcii

Otvorené
brány neba
Mikuláš Tressa CSsR

Sväté misie sa správnejšie nazývajú ľudové misie. Vychádzajú
z názvu, ktorý zaviedol sv. Alfonz Liguori – misie pre ľudí. Pre
všetkých.
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istória misií sa začína v 18. storočí, keď sv. Alfonz vidí chudobných
pastierov oviec v hornatej časti
na severe Talianska blízko Neapola, ktorí
nemajú kňaza. Rozhodne sa ísť medzi nich
a ohlasovať im evanjelium. Tam mu napadá
myšlienka, že treba robiť misie pre ľudí. Keď
zakladá Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov), určuje hlavné poslanie
rehole – robiť ľudové misie, na ktorých ohlasujú Božie slovo a ponúkajú možnosť stretnúť
sa a zmieriť sa s Bohom a prežiť naplnenie
Božím Duchom. Tretinu života sám strávil
na sv. misiách. Prvé misie tohto špecifického
ľudového charakteru sa uskutočnili v roku
1733. Okrem ohlasovania sú redemptoristi aj

spovedníkmi, ktorí privádzajú ľudí k Bohu aj
cez pokánie. Preto cez misie je čas na špeciálne sv. spovede – generálne.
Každý redemptorista je misionár a jeho
hlavným poslaním je ohlasovať radostnú
zvesť tým, ktorí to najviac potrebujú – predovšetkým najchudobnejším. Preto aj časopis,
ktorý východní redemptoristi na Slovensku
vydávajú, má názov Misionár.

Začiatky na východnom Slovensku
Sväté misie sa na východnom Slovensku
začali robiť hneď, ako na pozvanie bl. vladyku
P. P. Gojdiča prišiel bl. Metod Dominik Trčka
CSsR v roku 1921 do Stropkova. Ďalšími

Po roku 1990 pripravoval pôdu na misie na
Slovensku duchovnými obnovami o. Štefan
Ištvaník, ktorý neskôr pôsobil na Ukrajine.
Prvé misie po roku 1989 prišli robiť poľskí
redemptoristi. Uskutočnili sa v Starej Ľubovni
v roku 1992. Pre toto mesto to bolo niečo
úžasné. Prvé historické misie, ktoré viedli
slovenskí redemptoristi o. Vladimír Jurčenko
a o. Miroslav Medviď, boli v roku 1997 v Ľubovci. Potom začali robiť sväté misie aj ďalší
redemptoristi.
Misijné skupiny tvoria vždy dvaja misionári.
Vo východnej viceprovincii sú v súčasnosti
tri skupiny, ktoré vedú o. Mikuláš Tressa, o.
Milan Záleha, o. Ondrej Pacák (na Ukrajine).
Vedúci misií zodpovedá za prípravu a organizáciu misií a pripravuje sa na ňu na špeciálnych misijných štúdiách, ktoré nazývame
tirocinium. V nej počas jedného roka musí
každý týždeň napísať niekoľko misijných
kázní, ktoré prednesie a ktoré sú hodnotené
profesormi a kolegami. Okrem toho študuje
viaceré predmety, ktoré napomáhajú budúcej
misijnej činnosti.

Príprava na sv. misie
Trvá minimálne rok. Aspoň rok vopred dá
kňaz požiadavku na obnovu svojej farnosti
a napíše žiadosť otcom redemptoristom.
Potom sa dohodne termín. Pol roka pred
ich konaním sa ľudia vo farnosti intenzívne
modlia za priebeh misií a ich požehnanie. Od
tejto modlitby mnohokrát závisí úspech misií.
V istej farnosti, kde sa nechtiac asi dvakrát
musel posunúť termín ich konania, sa ľudia
oveľa dlhšie pripravovali a modlili. A tam sa
vtedy udiali veľké obrátenia a uzdravenia.
Ľudia sa duchovne veľmi dobre pripravili.
Okrem modlitieb farnosť pripravuje plagáty,
programy do každej rodiny, misijný kríž. Kňaz
farnosti prichádza do každého domu vo svojej
farnosti s pozvánkou na sväté misie. Počas
posledných piatich týždňov pred samotnými
misiami sa postupne zapaľuje päť sviec, ktoré
ľuďom pripomínajú, že sa blíži ich čas.
Aj samotní misionári sa pripravujú modlitbou a pôstom. V tom ich podporujú rehoľní

spolubratia a laici, ktorí s nimi spolupracujú.
Okrem toho musia upraviť kázne podľa potrieb farnosti, v ktorej sa misie majú konať.
Stáva sa, že na niektorých miestach ohlasujú
v inom jazyku, preto si kázne musia do tohto
jazyka preložiť (napr. v Prahe sme kázali
v štyroch jazykoch: po slovensky, česky, ukrajinsky a rusínsky).
Pred konaním samotných misií prichádzajú
misionári do farnosti na jeden alebo viac
dní, aby oboznámili ľudí s misiami. Aj kňaz
pripravuje svoju farnosť na misie kázňami
zameranými na túto tému. V čase misií by sa
mala farnosť sústrediť iba na ne. Nemali by
sa v tom čase plánovať žiadne svadby, krsty,
zábavy, cesty, dovolenky. Ak je to možné, mali
by sa farníci uvoľniť aj z pracovných povinností, aby tých deväť dní bola na misiách
prítomná celá farnosť.

Deväť dní vo farnosti
Sväté misie trvajú deväť dní, ale nemusí
to byť pravidlo. Sv. Alfonz ich konal rozlične
dlho. Mal zásadu, že trvajú dovtedy, kým
sa aj posledný človek nevyspovedá. Preto
niekedy trvali dva mesiace aj dlhšie. U nás
nie je možné robiť takéto dlhé misie, takže
trvajú deväť dní. Zaujímavé je, že ak sa
niekde konajú misie, často prichádzajú aj
ľudia z okolitých miest a dedín. Misie sú však
určené predovšetkým pre domovskú farnosť.
Ak sa vo farnostiach robí nejaká evanjelizácia, obsiahne len určitú skupinu – prevažne
mladých, no misie zachytia všetkých – všetky
stavy i vekové kategórie, celú farnosť.

Program

u Mám odloženú prosbu jedného malého chlapca, ktorý nakreslil autíčko a napísal
tam: „Matka ustavičnej pomoci, prosím ťa o obrátenie môjho otecka, ktorý nie je
pokrstený.“ Túto prosbu mám stále pri sebe na svojom modlitebnom oltáriku.
u V istej dedinke som raz išiel spovedať chorých. Zastavil som sa pri jednom dome
a opýtal miništranta: „Kto tu býva?
„Tu býva taký starý dedko.“
„Chodí do chrámu?“
„Ja som ho tam v živote nevidel.“
Čosi ma aj napriek tomu ťahalo, aby som tam vošiel. Vošiel som a našiel som tam
starkého, ktorý bol bývalým partizánom. Ani nevedel, že sú v dedine misie. Nakoniec
sa po niekoľkých desiatkach rokov vyspovedal. O dva mesiace na to zomrel. To bol
jeho milostivý čas, deň spásy.
spoveď, napr. aj od bl. Dominika Trčku.
O sedemdesiat rokov to možno aj pre tieto
deti bude mať veľkú hodnotu. V tento deň sa
prežíva téma Hriech a práve preto je v tento
deň krížová cesta. Počas nej sa nesie misijný
kríž. Je dostatočne ťažký, aby si každý, kto ho
nesie, jasnejšie uvedomil svoj hriech a jeho
dôsledky. Krížová cesta mnohokrát prelomí
situáciu vo farnosti. Stáva sa, že na ňu prídu aj ľudia, ktorí inak do chrámu nechodia.
Dôležité je preto pozývať každého, aj toho
„najzatvrdnutejšieho hriešnika“. Sväté misie
sú pre všetkých.
Utorok je venovaný stavovským stretnutiam
mužov.
Celú stredu potom nasledujú ich generálne
sv. spovede. Generálna spoveď je veľmi dôležitá, lebo mnohí nevyznali a zatajili svoje
hriechy, lebo sa hanbili o nich hovoriť. Možno
ich aj povedali, ale neoľutovali, a toto je čas
všetko napraviť. Celý ich život je vložený do
Božieho milosrdenstva. Sv. Alfonz hovorí,
že svätá spoveď je ponorenie sa do Božieho
milosrdenstva. Aj znak redemptoristov – Božie oko – je znakom Božieho milosrdenstva.
Mnohokrát spolu s mužmi, ktorí prichádzajú
po rokoch na spoveď, plače aj spovedník.
Večer sa slávi svätá liturgia, počas ktorej je
obnova krstných sľubov, a po nej stavovské
stretnutie žien.
Vo štvrtok nasleduje spoveď žien. Pre misionárov je to veľmi vyčerpávajúci čas, lebo
keď v stredu príde na spoveď sto mužov, vo
štvrtok príde päťkrát viac žien. Na tieto dva
dni pozývame ďalších misionárov – spovedníkov. Napríklad vo Svidníku spovedali niektorí
otcovia až 15 hodín.
Vo štvrtok je pobožnosť – Novéna k Matke
ustavičnej pomoci, prípadne moleben s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré ľudia píšu
a vkladajú do košíka počas celého týždňa.

V piatok sa chodí po domoch spovedať
chorých. Večer je Eucharistická pobožnosť
s odprosovaním za hriechy farnosti a s požehnaním. Po nej nasleduje obnova manželských
sľubov. Aj toto je čas mnohých zázrakov, keď
sa obnovuje vyhasínajúca láska manželov.
Sobota je zameraná na mládež.
V nedeľu sa misie končia. Kríž, ktorý sa
niesol počas krížovej cesty a bol po celý čas
v chráme, sa vynesie pred chrám, posvätí
a inštaluje.

Ako často a kedy
Misijný tím má do roka asi 7 – 10 misií
a rovnaký počet duchovných obnov, ktoré sa
konajú vo farnostiach, kde boli misie pred
rokom. Potom asi päť príprav na sv. misie
počas pôstneho obdobia. Na obnovách vidno
prvé ovocie misií. Všetkých misionárov teší,
keď môžu to ovocie „pozbierať“ a nanovo
povzbudiť ľudí.
Misie by sa vo farnosti mali konať po 10
rokoch. Na druhých misiách sú už iné témy.
Samozrejme, je dobré, ak ešte v rámci tých
desiatich rokov do farnosti misionári zavítajú na nejakú kratšiu obnovu. Obnovia sa
tak vzťahy a priateľstvá, ktoré sa nadviazali
v minulosti. Stáva sa aj to, že ľudia vo farnosti vyhasnú, a preto je dobré nanovo ich
povzbudiť.
Pre každého, kto sa zúčastňuje na misiách,
je najdôležitejšie, aby sa otvoril Božej milosti a Božiemu Duchu, lebo to je čas, keď sa
otvára nebo.
Ak ste zažili niečo povzbudzujúce na misiách, napíšte o tom. Možno aj na ďalších
miestach vznikne v srdciach ľudí túžba pozvať
misionárov do farnosti na ľudové misie. n
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Misie sa začínajú v sobotu prvou prípravnou
kázňou na tému Milostivý čas sv. misií. Potom
nasleduje osem hlavných tém. Prvé štyri sú
evanjelizačné (Boh je láska, Hriech, Obrátenie srdca, Ježiš Kristus – môj Pán a Spasiteľ)
a druhé štyri eschatologické, mariologické
a dogmatické (Panna Mária, Eucharistia,
Smrť a Prostriedky zotrvania v dobrom).
Druhý deň – nedeľa – je jeden z najdôležitejších dní. Od toho, ako ľudia pochopia hlavnú
tému o Božej láske, ako prijmú do srdca to, že
ich Boh miluje, sa potom odvíja pokračovanie
misií. Poobede je stavovské stretnutie pre deti
– katechéza a po nej opekačka, futbal a iné
hry. Na aktivitách s deťmi a mládežou sa zúčastňuje aj misijná redemptoristická mládež
zo Stropkova alebo Starej Ľubovne, ktorá
pomáha organizovať tieto stretnutia.
V pondelok sa všetky deti spovedajú. To je
ich prvá misijná spoveď. Pri deťoch je ťažké
hovoriť o generálnej spovedi, preto sa nazýva
misijná spoveď. Pre ne je to úžasný zážitok.
Po spovedi dostávajú na ňu pamiatku. Dodnes
si aj po desaťročiach niektorí starkí uchovávajú takúto pamiatku na svoju prvú misijnú

u Prednedávnom som bol po roku na duchovnej obnove v jednom meste. Počas misií
pred rokom tam bolo cítiť veľké duchovné zotročenie a zviazanosti. Misie boli veľmi
ťažké. Práve cez generálnu sv. spoveď a pomazanie chorých už bolo ku koncu vidieť,
ako sa atmosféra zmenila. Po roku mi veľmi veľa ľudí hovorilo o veľkých obráteniach.
Napr. manžel, ktorý vôbec nechodil do chrámu, prišiel na misie, bol na stavovskej
kázni. Odvtedy chodí každú nedeľu do chrámu a každý mesiac sa chodí spovedať.
Ovocie misií je úžasné. Atmosféra farnosti po roku bola plná Božieho Ducha.

15

rozhovor

Ktorá etapa vo vašom živote bola najťažšia?
V mojom živote bolo dosť ťažkých období.
V mladosti to bola ťažká choroba mojej sestričky Margitky, ktorá nakoniec zomrela. Veľmi
ťažké bolo obdobie druhej svetovej vojny, ktoré
vyvrcholilo bombardovaním Prešova v decembri
1944. Taktiež obdobie po Prešovskom sobore
v roku 1950, keď bola naša cirkev postavená
mimo zákona a ja som sa rozhodol pre tajnú
pastoráciu v skrytosti. Potom zatknutie, väzenie, kruté výsluchy a súd. Po prepustení z väzenia zákaz pobytu na východnom Slovensku.
Po dvoch rokoch znova zatknutie, väzenie
a najvyšší súd v Prahe, ktorý v roku 1956 – ako
písala tlač – súdil „poslednú hierarchiu Gréckokatolíckej cirkvi“. Výkon trestu v bani Rtyně
v Podkrkonoší, kde sme sa tešili z každého dňa,
keď sme živí a zdraví vyfárali na Božie svetlo.
Po prepustení z väzenia znova zákaz pobytu na
východnom Slovensku a ťažkosti s hľadaním
zamestnania. No najťažším obdobím môjho
života bola služba ordinára Gréckokatolíckej
cirkvi od roku 1969 do konca roka 1989, ktorou
ma poveril pápež Pavol VI. Naša cirkev znova
ožila, kňazi, ktorí sa toho dožili, sa mohli vrátiť
do svojich farností, ale vládol tu totalitný režim,
ktorému vôbec nevyhovovalo, že sa našej cirkvi
podarilo „zmŕtvychvstanie“. Služba ordinára,
to bolo 22 rokov neustáleho zápasu o našu
existenciu a ja som celý ten čas žil vo vedomí
veľkej zodpovednosti za naše prežitie, ktorá
vyplývala z môjho úradu.
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Boh ma nikdy
neopustil
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Aj vek starcov má svoje čaro.
Plnohodnotne prežitý život
prináša uspokojenie a radosť,
aj keď s pribúdajúci rokmi
ubúda síl. Pri príležitosti významného životného jubilea
sme sa nielen na túto tému
porozprávali s prešovským
emeritným biskupom Mons.
Jánom Hirkom.

Otec biskup, 85 rokov života je úctyhodný
vek. Ako s odstupom času hodnotíte svoj
život?
Myslím, že na hodnotenie môjho života je
povolaný niekto iný vtedy, keď sa môj čas
naplní. Sú však chvíle, keď sa človek obzerá
za tým, čo vo svojom živote vykonal. Mojím
snom bolo byť užitočný jednoduchým a trpiacim
ľuďom. Keď som sa rozhodoval pre povolanie,
veľmi často som uvažoval, že budem lekárom.
Nakoniec som sa stal lekárom duší – kňazom.
Myslím si, že viac si človek na tomto svete ani
nemôže priať. Cez kňaza koná Kristus. Svätý Ján
Vianney povedal: „Keby sme pochopili hodnosť
kňaza na zemi, umreli by sme nie od strachu,
ale z lásky!“

Život prináša aj rôzne zvraty. Niekedy Boh
dokáže zlo pretransformovať na dobro.
Zažili ste už niečo také?
Určite. A nielen ja, ale trúfam si povedať, že
všetci naši kňazi, ktorí prešli utrpením spojeným s likvidáciou našej cirkvi. Na vlastnej koži
sme sa presvedčili, že Boh nás nikdy neopustil,
dodával nám silu a my sme si uvedomovali
jeho prítomnosť. Veď ako hovorí sv. Pavol:
„...súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť
osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je
rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha,
ktorého sme dostali.“ (Rim 5, 3 – 5) Ale Boh
pôsobí aj na prenasledovateľov. Spomínam si
na jednu príhodu, ktorá sa stala, keď som už
bol prešovským sídelným biskupom. Vtedy
som prijal na osobný rozhovor istého pána.
Ako vysvitlo, bol to bývalý eštebák, ktorý ma
pred 40 rokmi zatýkal i vypočúval a – ako mi
povedal – zatýkal aj niekoľkých ďalších kňazov.
Bol presvedčeným ateistom. Hrdinské správanie
a pevná viera našich kňazov i veriacich v tých
rokoch na neho zapôsobili tak silno, že sa po
čase obrátil a našiel cestu k Bohu. To mu však
pre pokoj jeho duše nestačilo. Prišiel za mnou,
aby mi odovzdal miniatúry našej biskupskej
rezidencie i kríža, ktoré sám zhotovil, vložené
do malých sklenených fľašiek, a zároveň ma
prosil o odpustenie. To som s veľkou radosťou

aj urobil a udelil som mu svoje požehnanie.
Ten pán asi o dva týždne zomrel zaopatrený
sviatosťami.

Aký je váš najkrajší zážitok, na ktorý si
spomínate?
Mal som veľa krásnych zážitkov. V mojej
pamäti sa však zachoval mimoriadny zážitok
z 13. mája 2000. V ten deň pápež Ján Pavol
II. vo Fatime blahorečil Hyacintu a Františka,
ktorým sa tam 13. mája 1917 po prvýkrát
zjavila Panna Mária. Práve v ten istý deň, bola
to sobota, sme mali v prešovskej katedrále
slávnosť korunovácie sochy Čiernej Madony,
spojenej s posviackou obnoveného interiéru
katedrály za účasti môjho priateľa a spoluväzňa o. arcibiskupa Otčenáška z Hradca Králové,
takmer všetkých našich kňazov, predstavených
reholí, predstaviteľov občianskeho života a veriacich oboch obradov. Pamätníci potvrdzujú,
že Čierna Madona bola ochrankyňou Prešova
v druhej svetovej vojne a že pri bombardovaní
bola uchránená každá budova, ktorú zdobila
socha alebo obraz Panny Márie. Pokladám si za
mimoriadnu česť a zároveň aj veľkú milosť, že
som mohol túto Madonu korunovať. A dokonca
v duchovnom spojení s fatimskou slávnosťou
beatifikácie Františka a Hyacinty.

Prežívate jeseň života. Je to čas dozrievania
a zberania úrody. Ako vyzerá váš denný
program? Zmenil sa od čias, keď ste sedeli
na prešovskej katedre?
Pochopiteľne. Už nemám na svojich pleciach
zodpovednosť za diecézu, ktorá so sebou
prináša veľké množstvo starostí i povinnosti.
Myslím si, že to môže plne pochopiť len ten,
kto toto bremeno niesol. Biskupská a kňazská
služba však ostáva. Okrem bežných úkonov
a povinností si prezriem správy, ktoré dostávam
prostredníctvom internetu z tlačovej kancelárie
KBS, v kaplnke pravidelne slúžim sv. liturgiu,
vybavujem korešpondenciu alebo prijímam návštevy. Prostredníctvom satelitu mám možnosť
sledovať programy televízie LUX, Noe, Telepace
a mnohých ďalších. Využívam tiež možnosť
prechádzky na čerstvom vzduchu v záhrade,
obyčajne v spojení s modlitbou.
Pamätám sa na vás ako na činného človeka.
Úprimne: nenudíte sa?
Na nudu nemám čas. Okrem toho za pomoci
svojho tajomníka píšem spomienky z môjho
života, ktoré by som chcel, ak Pán Boh dá, na
budúci rok vydať v knižnej forme.

Rád benediktínov má heslo Ora et labora.
Ktorá modlitba je vášmu srdcu najbližšia?
Vo svojom živote som asi najviac spätý
s ružencom. Je v ňom ukrytý celý život nášho
Spasiteľa. Kto sa ho vrúcne modlí, pocíti priam
dôverný vzťah s nebeskou Matkou.
Zažili ste silu modlitby?
Mnohokrát, ale najviac som to pociťoval vo
väzení. Strávil som veľa dní na samotke, kde
chceli človeka pod psychickým tlakom donútiť
k falošným výpovediam alebo k priznaniu viny,
aj keď vinníkom nebol. V takomto rozpoložení
sa mnohí väzni psychicky zrútili. Kto však mal
silnú vieru, dokázal aj tomuto teroru odolať
práve prostredníctvom modlitby – rozhovorom
s Bohom. To dalo človeku istotu, že nie je sám,
že je s ním niekto, kto sám zniesol to najväčšie
utrpenie na svete – svoju vlastnú smrť.
Ježiš nikdy neoddeľoval vzťah k Bohu od
vzťahu k človeku. Je pre vás potešením,
ak si na vás niekto spomenie či príde na
návštevu? Akú dôležitosť vo svojom živote
prikladáte týmto stretnutiam?
Staré príslovie hovorí: „Hosť do domu, Boh do
domu.“ Som rád, keď niekto príde. O návštevy
nemám núdzu. Každé osobné stretnutie človeka
poteší i obohatí. Navštevujú ma kňazi i biskupi,
rehoľní predstavení, ale aj veriaci. Prichádzajú
občas aj zo zahraničia. Napríklad minulého
roka ma prišiel navštíviť celý autobus veriacich
z Nemecka aj s ich kňazom. Stáva sa tiež, že sa
zastaví autobus s našimi veriacimi, ktorí idú na
púť a prosia o požehnanie. Je to potešenie aj pre
mňa, pretože sa tak cítim užitočnejší.
Teraz sa stretávate na týchto stránkach
s veľkou komunitou čitateľov Slova, za
ktorých vám úprimne blahoželám k vášmu
výročiu. Ako vnímate tento časopis a čo by
ste chceli týmto veriacim povedať?
Časopis Slovo okrem mimoriadneho čísla
k 1 100. výročiu Cyrila a Metoda sa začal vydávať po mojom nástupe do úradu ordinára.
Slovo bolo pre moju službu takmer jediným
komunikačným prostriedkom s veriacimi a ja
som si to stále veľmi vážil. Po roku 1989 sa
situácia v informačných možnostiach značne
zmenila. Postupne nastala opačná situácia, keď
sme začali byť doslova zaplavovaní množstvom
informácií. Práve v dnešnej dobe, keď je explózia
informácií, má časopis Slovo ešte väčšiu cenu.
Ako časopis, ktorý má imprimatur (cirkevné
schválenie), je zárukou informácií schválených
Cirkvou. A to by sme si mali vážiť. Myslím tým
nielen čitateľov, ale všetkých, ktorí do tohto
časopisu prispievajú.
Vás, drahí veriaci, prosím o modlitby, želám
a vyprosujem vám hojnosť Božích milostí,
ochranu nebeskej Matky Presvätej Bohorodičky
a udeľujem vám svoje požehnanie.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Vo vašom živote ste stretli veľa ľudí. Kto
na vás zanechal najsilnejší dojem a kto
zasa najviac takpovediac vstúpil do vášho
života?
Myslím si, že pápež Pavol VI. Štátny súhlas
na vykonávanie úradu ordinára Gréckokatolíckej cirkvi v Československu som dostal 2.
apríla 1969. V máji mi štátne orgány povolili
vycestovať do Ríma, kde ma prijal na osobnej
audiencii pápež Pavol VI. Bolo to moje prvé
stretnutie s rímskym veľkňazom a musím
povedať, že na to spomínam doteraz. Bolo
pre mňa až neuveriteľné, s akou pozornosťou
a záujmom si vypočul moje informácie o ťažkostiach pri rozvíjaní činnosti Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu a prisľúbil, že Svätá
stolica bude v rámci svojich možností v týchto
veciach konať. Požehnanie, ktoré udelil mne i o.
Jánovi Mastiliakovi CSsR, ktorý ma sprevádzal,
bolo pre mňa veľkou posilou v ťažkých rokoch
normalizácie. Zároveň to bolo aj moje posledné
stretnutie s týmto pápežom, lebo všetky ďalšie
cesty do zahraničia mi štát na dlhé roky ( až do
roku 1988) zakázal.
Tá druhá časť vašej otázky je spojená s mojou
mamičkou. Keď som už mohol prísť v roku 1965
do Prešova, podarilo sa mi získať dvojizbový
družstevný byt, do ktorého som vzal aj svojich
rodičov. Medzitým moja mamička vážne ochorela a jej stav vyžadoval sústavnú starostlivosť.
Kým ešte žil môj otec, staral sa o ňu počas mojej
neprítomnosti on. Lenže môj otecko v roku 1981
zomrel. Služba ordinára si vyžadovala veľmi
časté cestovanie a na opateru mojej mamičky
som zabezpečil jednu pani a neskoršie rehoľnú

sestru. Lenže v noci ostávala sama. Problémy
vyvrcholili, keď som v roku 1984 musel ísť na
kúpeľnú liečbu. Bol som bezradný. Pán Boh mi
poslal do cesty gréckokatolícku rodinu, ktorá
bývala v rodinnom dome na Zemplíne. Bola to
rodina Rusnákovcov a Petrovcov. Mamičke sa
u nich tak zapáčilo, že tam hneď aj zostala a ja
som mohol ísť na liečenie. Počas môjho liečenia
sa jej zdravotný stav natoľko zlepšil, že vstala
z lôžka a začala pravidelne chodiť do miestneho
chrámu. Prosila ma, aby som ju tam nechal, lebo
sa tam cítila ako doma. Počas návštev som mal
možnosť presvedčiť sa, že v tej rodine vládol
duch modlitby. Moja mamička tam žila v pokoji
až do roku 1987, keď zaopatrená sviatosťami
zomrela v mojej prítomnosti. Táto rodina sa
medzičasom presťahovala do Prešova a vždy,
keď som potreboval pomoc, mohol som sa na
ňu obrátiť. Napríklad pri príprave mojej biskupskej konsekrácie. V tom čase sme ešte nemali
biskupskú rezidenciu, časy boli neisté a bolo sa
treba postarať o ubytovanie svätiteľov: kardinála
Tomka a biskupov Slavomíra Miklóvša i Michala
Rusnáka. Boli ubytovaní u rodiny Petrovcov. Ich
susedia ubytovali rehoľné sestry. Keď som sa
stal emeritným biskupom, dostal som v budove
biskupského úradu byt, ale keďže som silný
diabetik, môj zdravotný stav (i z následkov
väzení) už nedovoľuje, aby som bol v byte sám
bez potrebnej pomoci. Po predchádzajúcich skúsenostiach som prijal ponuku rodiny Petrovcov
na bývanie v ich dome, kde mám samostatné
ubytovanie i súkromnú kaplnku. A mám tiež po
dohode s terajším o. arcibiskupom a metropolitom Jánom k dispozícii kňaza o. Andreja Rusnáka, ktorý je mojím tajomníkom, sprievodcom,
šoférom i ceremoniárom.
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spoločnosť

slováci sú
tolerantnejší
Juraj GRADOŠ
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   určitým javom a ľuďom máme menší
odstup ako kedysi. To však nemusí
znamenať, že sme tolerantnejší. Je
možné, že sme sa len prestali starať do
druhých.
Z prieskumu agentúry TNS z leta tohto roka
na základe odpovedí 1 525 ľudí vyplynulo,
že Slováci sa stali tolerantnejšími vo vzťahu
napríklad k homosexualite či k fajčeniu marihuany. Kým v roku 1991 homosexualitu
odmietalo tolerovať 54 percent obyvateľstva,
dnes netvorí táto skupina ani 32 percent.
Fajčenie marihuany vtedy odsudzovalo 85
percent populácie, dnes je to 64 percent.
Väčšina Slovákov má naďalej negatívny
postoj k opilosti za volantom, finančným
podvodom či úplatkom. Ich suma sa napriek
tomu pohybuje v miliardových číslach.
V živote takmer deviatich z desiatich ľudí je
najdôležitejšia rodina. Potom je to práca. Až
tri štvrtiny obyvateľstva by nechceli mať za
susedov narkomanov. Ako by sa tento jav dal
nazvať? Nestarať sa do cudzích záležitostí.
Za tým, že čoraz menej ľudí odsudzuje
homosexualitu či fajčenie marihuany, sa
skrýva podľa všetkého verejná diskusia po
roku 1989. Ale ľuďom neprekáža ani rozhadzovanie smetí na verejných priestranstvách
či neoprávnené poberanie sociálnych dávok.
Sociológovia zo Slovenskej akadémie vied
to zistili, keď skúmali, ako sa menia životné
hodnoty. Výsledky Výskumu európskych
hodnôt 2008, ktoré prezentovali, prekvapili
aj ich.
Oproti roku 1999 je na Slovensku menej

tých, ktorí majú odstup od istých skupín ľudí.
Rómov vtedy nechcelo za susedov 77 percent
populácie, teraz iba 47 percent. Zmenšil sa
aj odstup od ľudí s kriminálnou minulosťou,
homosexuálov, ťažkých alkoholikov či prisťahovalcov. Jedine ľavicových a pravicových
extrémistov vnímajú ľudia negatívnejšie.
Sociológovia však len opatrne pripúšťajú,
že by sa spoločnosť za taký krátky čas stala
tolerantnejšia k „odlišnosti“. Na zmenu nálady majú iné vysvetlenie. „Zdá sa, že ľudia sa
naučili, ako sa politicky korektne vyjadrovať,“
hovorí Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu SAV. Jeho kolegyňa Zuzana Kusá dodáva,
že viac ako 50% populácie nezaujímajú životné podmienky Rómov.
Len prednedávnom agentúry zverejnili, že
ešte začiatkom júla obyvatelia jednej bytovky v istom meste vlastnými telami zabránili
tomu, aby sa do nej nasťahovala rómska
rodina. Nešlo o neprispôsobivých ľudí, vopred
realitnej kancelárii vyplatili nájomné. Polícia
obvinila deväť obyvateľov bytovky. Kričali, že
Rómom nedovolia vstúpiť do bytovky a mali
sa im vyhrážať fyzickými útokmi. Do domu
nakoniec nevpustili ani privolanú policajnú
hliadku.
Sociológovia tvrdia, že devätnásť rokov
po páde komunistického režimu všeobecná
dôvera k iným ľuďom klesá a nastupuje
„privatizácia osobného života“. Slováci sa
viac starajú o seba ako o druhých. V kruhu
rodiny a známych sa cítime najbezpečnejšie,
súkromie má pre nás čoraz väčší význam.
„Tých, ktorí sú presvedčení, že ľuďom možno

dôverovať, je už menej ako tých, ktorí veria
v reinkarnáciu,“ poznamenáva Kusá. Ide len
o čosi viac ako desatinu populácie.
Čoraz väčší význam zohráva osobná zodpovednosť. Pribúda ľudí, ktorí si myslia, že
nezamestnaní sú povinní prijať akúkoľvek
prácu a že jednotlivci sú zodpovední za to,
ako sa im v živote darí. Naopak tých, ktorí si
myslia, že štát by mal prevziať väčšiu zodpovednosť za blaho ľudí, je stále menej.
Výrazne väčšie vyznávanie hodnoty osobnej
zodpovednosti podľa Kusej súvisí nepochybne
aj s „rozsiahlymi politickými kampaňami
a s presadzovaním ideológie osobnej zodpovednosti ako protikladu k starostlivému
štátu“. Rodičia napríklad čoraz viac vedú
svoje deti k šetrnosti a zodpovednosti.
Odvrátenou stranou toho je nezapájanie sa
do riešenia celospoločenských problémov. To
potvrdzuje aj značný pokles v ochote zapojiť
sa do nejakého protestu. Najviac upadla
ochota zúčastniť sa na demonštráciách a na
neschválených štrajkoch. Vidieť to však aj na
cirkevných zhromaždeniach, či už na pútiach,
alebo aj na nedeľnej účasti na liturgiách.
Je to dobré? Nie. Ide tu totiž o istý druh osobnej lenivosti. Kresťan by mal milovať a nie
len tolerovať. Mal by sa o druhého človeka
zaujímať a nie ho ignorovať. A to bez rozdielu
pleti, veku, pohlavia, národnej príslušnosti,
sexuálnej orientácie, finančného zabezpečenia, zdravia, zlozvykov a závislostí. Mal by
snažiť dostať do spoločenstva tých, ktorí sú
„synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých
i dobrých a posiela dážď na spravodlivých
i nespravodlivých“ (Mt 5, 45).
Cesta, na ktorú sme ako národ nastúpili, je
pohodlná a široká. Nik sa nestará o nikoho.
Každý sa tam musí postarať o seba samého.
A keď to nevie či nemôže, je príťažou a tak sa
k nemu aj všetci správajú. Málokto si však
uvedomí, že raz sa aj on môže stať odkázaným na pomoc iných. A to vôbec nemusí byť
iba v materiálnom meradle. A vtedy sa mu
bumerang jeho nezáujmu vráti a on ostane
uväznený vo svojej opustenosti a samote. n

svedectvo

Život bez bolesti
Miroslav

Snímka: www.sxc.hu

Až neskôr som našiel napísané vo Svätom
písme: „Bol tam aj istý človek, chorý už
tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš

Bolesť zmizla

ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal
mu: ,Chceš ozdravieť?’ Chorý mu odpovedal:

biblické otázniky marice kipikašovej

Je pravda, že mlieko bolo znakom prosperity?

M

(Gn 49, 12; Iz 55, 1). Veta „med z plástu
tečúci sú tvoje pery“ (Pies 4, 11) obrazne popisuje sladký hovor milovanej. Metaforicky
označuje mlieko prosperitu a blahobyt (Iz 60,
16; Joel 4, 18). Nový zákon nabáda k túžbe
„po nefalšovanom duchovnom mlieku“ (1 Pt
2, 2). Apoštol Pavol vedie metaforu ešte ďalej
a hovorí, že mlieko sa už nehodí pre zrelých
kresťanov (1 Kor 3, 2; porov. Hebr 5, 12n).
Zákaz varenia kozľaťa v mlieku matky
(Ex 23, 19; 34, 26; Dt 14, 21) sa zrejme
pôvodne vzťahoval na kanaanský rituál.
Neskôr tento zákaz prešiel do židovského
diétneho zákona, preto sa v ortodoxnej židovskej kuchyni dodnes používa oddelené
kuchynské vybavenie na prípravu a varenie
mlieka a mäsa. n
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lieko (hebr. háláb, gréc. gala) –
kravské, ovčie (Dt 32, 14), kozie
(Prís 27, 27) a ťavie (porov. Gn 32,
16) predstavovalo jednu z hlavných zložiek
výživy. Zem „oplývajúca mliekom a medom“
(Ex 3, 8) mala dobré pastviny, preto tu bola
možná bohatá produkcia mlieka. Mlieko sa
pilo sladké alebo kyslé, spracovávalo sa na
tvaroh, ktorý bol s prímesou soli sušený na
slnku. Pohybovaním smotany v koženom
mechu nad miernym ohňom vyrábali maslo
(Dt 32, 14; Sdc 5, 25; 2 Sam 17, 29; Prís
30, 33). Mlieko bolo ukladané v kožených
mechoch (Sdc 4, 19). Svoje využitie našlo aj
v kozmetike a lekárstve, najmä v očnom (Pies
5, 12). Skutočnou lahôdkou bolo mlieko
zmiešané s medom (Pies 5, 1) alebo vínom

Veď je napísané: „Boha treba viac
poslúchať ako ľudí“ (Sk 5, 29).
Pochopil som, že veci môjho tela
nemali nič spoločné s lekármi. Moje
telo bolo poviazané zvykmi. Zvykmi
pretrpieť, zvládnuť bolesť, nepoddať
sa. A hlavne: moje telo bolo obrazom
môjho vzťahu k Bohu, môjmu vzťahu
k hriechu.
Viem, že mnohokrát som mal šancu
neprežiť a dnes viem, komu som za
to vďačný. Komu som vďačný za to,
že už neviem, čo je to čakať u lekára, že už
neviem, čo je to starať sa, že lieky zdraželi.
Od môjho obrátenia som navštívil nemocnicu
iba niekoľkokrát, a to pôrodnicu, keď som
dostal dar – syna Lukáša. Bolo to po 16-tich
rokoch manželstva. Šestnásť rokov sme dieťa
mať nemohli. Bolo milión príčin. Dnes máme
doma dvojročný Boží zázrak...
Áno, ešte trocha krívam, ale už chodím bez
špeciálnej topánky. Vraj je to zvyk, ktorý sám
zmizne, keď si telo zvykne, že bolesti už nie
sú. So synom behám po lúkach, na ktoré
som sa bál vôbec pozrieť a onkológiu som
navštívil iba preto, aby som zoznámil svojich
priateľov s mojím osobným lekárom. Vymenil
som lekára v bielom plášti – toho som od
môjho obrátenia nenavštívil – za osobného
lekára, toho najlepšieho lekára, ktorému na
mne záleží. Pretože proroctvo proroka Izaiáša
sa naplnilo: „On vzal na seba naše slabosti
a niesol naše choroby“ (Mt 8, 17).
Je ním živý Ježiš Kristus, ten z Nazareta. n
(dokončenie z minulého čísla)
Otec a syn.

P

rvé stretnutie?
Bolo to v hľadisku amfiteátra. Na
pódiu sa čítalo Božie slovo, hrala nepochopiteľná hudba. Hoci ma čítané
slovo oslovilo – slová z Biblie mi
hovorili z duše a cítil som, že to je
to, čo som roky pri svojich potulkách
svetom hľadal – nemal som chuť tam
sedieť. Okolie bolo samé seno a ja
alergik som nemal so sebou lieky.
Aj sa stalo, čo som čakal. Opuchol
som a vreckovky nestíhali odsávať
to, čo sa začalo liať z môjho nosa.
Manželke som povedal: „Musím
odísť. Nevidím!“
Neodišiel som.
Jeden z nich sa ma spýtal: „Chceš
byť zdravý?“ Položil mi ruku na plece
a začal sa modliť (Jn 14, 12 – 14).
Modlil sa v nejakej mne neznámej
reči, miešal to s prosbami k Bohu
a s vyhrážkami niekomu, aby ma
nechal. Mal som chuť sa mu vysmiať,
pripadalo mi to detinské. Chcel som
vstať a nájsť si nejaké miesto, kde by
bolo sterilné prostredie. Nevstal som,
pretože som začal vidieť. Opuch očí
ustúpil, prúd z nosa ustal.
Je napísané: „Ježiš mu povedal: ,Ak
nevidíte znamenia a divy, neveríte.’“
(Jn 4, 48)
Ľudia, ktorých som spoznal, boli
ľudia, ktorí boli živým svedectvom
týchto zázrakov. Boli to ľudia, ktorí
sa oddali Ježišovi a Ježiš im dal slobodu od
rôznych zvykov, aj zvykov na bolesť.

,Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do
rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám
dostanem, iný ma predíde.’ Ježiš mu vravel:
,Vstaň, vezmi si lôžko a choď! ’ A ten človek
hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.“ (Jan
5, 5 – 9)
A to som spravil aj ja.
Týždeň po tom, ako som prijal Krista za
svojho Pána a Spasiteľa, a deň po krste som ráno vstal s Ježišovou otázkou
v hlave: „Chceš byť zdravý?“
Napriek tomu, že som to mal zopár
rokov zakázané, obul som si staré
tenisky, a hoci som iba niekoľko dní
predtým bol prinútený vrátiť sa z tej
veľkej lúky (pre seno), vybehol som
práve tam. Bol to jeden z najkrajších
zážitkov v mojom živote. Iste, pri
návrate mi nebolo veselo, veď som
prebehol po 8 – 10 rokoch asi 10 km.
Ale všetko prevýšil pocit, ktorý som
dovtedy nepoznal. To, čo som cítil,
bolo iné. Niečo nové. Bolo to oslobodenie od mojich zvykov na bolesť.
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slovo v rodine

Čas Simeona a Anny
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Jeseň je čas dozrievania a čas zberu plodov. V Božej prírode ju sprevádzajú žiarivé a teplé farby. Aj jeseň ľudského života by mala mať
takúto podobu a zažiariť nádhernými farbami, hrejivými odtieňmi
lásky, porozumenia, dobrých
skutkov a úprimných modlitieb.
Stane sa, že v tejto škále farieb sa
sivá farba ľahostajnosti, čierna
pýchy, neznášanlivosti a nenávisti,
znehodnocujúce celý obraz. Beda
tomu, kto zanedbal obraz a viac
sa staral o rám. Kto kvalitu života
nahradil povrchným, ľahostajným, sebeckým, životom, krásnym
iba navonok, aby sa ukázal pred
zrakmi ľudí. „Obielený hrob“ – čítame v evanjeliu. Ak je mladosť
kvetom, ktorého ovocím je láska,
potom je blaženým človekom ten,
v ktorom to ovocie pozvoľne vstúpilo do jesene života a dozrelo.

Kedy sa začína?
Elixír mladosti je večným snom ľudstva.
Plastické operácie, farbenie šedivých vlasov,
diéty, hormonálne prípravky. Lenže čas sa
zastaviť nedá.
Časový bod začiatku staroby nemožno
určiť ako začiatok jesene v kalendári. Na
jednej strane pribúdajú vrásky, zdravotné
problémy a ubúdajú sily, na druhej strane
dozrievame pre večnosť. Starnutie je situácia, ktorá neustále núti k zmene životného
štýlu. Nebolo by lepšie chápať starnutie nie
ako zmenu, ale ako premenu?

Na lodi
Predstavme si dve lode. Jedna sa práve vydáva na plavbu morom. Druhá už preplávala more, vidí obrysy zeme, breh a prístav. Tí
na prvej lodi nevedia, čo ich čaká, aká bude
ich plavba, aké bude more. Tí na druhej
lodi už toto všetko vedia, majú skúsenosti,
všetko hodnotia svojím pohľadom upretým
na pevninu, ktorá sa pred nimi vynára.
Podobne je to s ľudským životom. Človek
si v mladosti robí plány, čo všetko dokáže.
Chýbajú mu však skúsenosti. Staroba je loď
pri druhom brehu. Starí ľudia všeličo prežili,
poznali radosť a šťastie, bolesť aj utrpenie.

I oni kedysi mali svoje plány a teraz im ostala iba skúsenosť a vytriezvenie z toho, čo
všetko očakávali od života. Skúsili, ako sa
všetko pominie – moc, sláva, úspech, priatelia. Opustilo ich zdravie, sily schopnosti,
ba aj ľudia. Jediný, kto ostáva verný, je Boh.
Čím viac sa približujú k brehom večnosti,
tým zreteľnejšie poznávajú svoj konečný
cieľ. Koľkokrát si starí ľudia vzdychnú:
„Keby som mal ten rozum kedysi, čo mám
dnes, dokázal by som si tento život inak
zariadiť“. Staroba môže byť časom, keď je
ohňom vyskúšaná trpezlivosť: prichádzajú
prekážky a skúšky na každom kroku: schody, ktoré sú privysoko, sused, ktorý si ma
nevšimol, nevďačné deti, celý svet, ktorý
ma nechce počúvať... Avšak človek, ktorý
napodobňuje Ježišovu lásku na kríži, šetrí
svojimi poslednými siedmimi slovami o to
viac, o čo nezodpovednejšie hovorí tento
svet a o čo viac sa on sám v živote narozprával. Tak sa stáva staroba časom, keď
duša naplno prežíva zmysel kríža.

Šediny v Božom slove
Človek stvorený na Boží obraz a každý
vek má svoju vlastnú krásu a svoje vlastné
úlohy. Pre Abraháma výsada vysokého veku
nadobúda charakter prisľúbenia: „Urobím
z teba veľký národ a požehnám ťa a preslá-

Snímka: littlelofty.googlepages.com
Starí rodičia.

vim tvoje meno a ty budeš požehnaním“ (Gn
12, 2). Pri ňom stojí Sára, ktorá cíti, že jej telo
starne, ale napriek tomu zakúša Božiu silu,
ktorá dopĺňa ľudskú bezmocnosť.
Žalmista hovorí: „Vek nášho žitia je 70
rokov a ak sme pri sile tak 80. No zväčša sú
len trápením a trýzňou, ubehajú rýchlo a my
odlietame“ (Ž 90, 10).
Nádherné príbehy staroby kreslí Sväté písmo: Mojžiša, ktorého Boh v starobe poverí
vyvedením vyvoleného národa z Egypta.
Veľké činy, ktoré vykonal na Boží príkaz, nespadali do obdobia jeho mladosti, ale staroby.
Ani v hodine jeho smrti sa mu oči nezakalili
a jeho životná sila sa nepodlomila.
Čas staroby môže byť aj časom Simeona
a Anny – Fanuelovej dcéry z Aserovho kmeňa,
ktorá ako vdova do 84-tého roku nevychádzala z chrámu, vo dne, v noci slúžila Bohu
pôstom a modlitbami. Evanjelista Lukáš
hovorí, že Anna velebila Boha a rozprávala
o Dieťati všetkým, ktorí očakávali vykúpenie
Jeruzalema. Taký je čas Simeona a Anny.
Dozretá osobná vôľa už len mlčky prijíma
a odovzdáva. Aj do dnešnej doby potrebujeme
slová starca Simeona, ktorý vyhlasuje, že je
pripravený zomrieť, lebo mohol vo svojom
náručí držať prisľúbeného Mesiáša: „Teraz
prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji
podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju
spásu“ (Lk 2, 29 – 30). Ale ak sme nevypleli
burinu zlých náklonností, v našich osobných
zlyhaniach sme sa nenaučili začínať premenu od seba, môže sa stať, že zabudneme na
posolstvo, ktorým sa nám prihovárajú títo
dvaja požehnaní starci.
V Starom Zákone čítame: „Pred šedivou
hlavou vstaň, cti si staršiu osobu a boj sa
svojho Boha! Ja som Pán.“ (Lv 19, 32). Múdrosť, ktorá zodpovedá pokročilému veku, je
hodna úcty, ale ak starý človek nemá upriamený pohľad na Boha, hrozí nebezpečenstvo,
že sa uzavrie všetkému novému. To môže
znamenať odmietnutie pravdy. Táto falošná
múdrosť priviedla starších ľudu k tomu, že sa
stali nepriateľmi Krista.

Evanjelium sv. Lukáša sa začína predstavením Alžbety a Zachariáša v pokročilom veku.
Pán sa k ním milosrdne obracia a starému
Zachariášovi oznamuje narodenie syna. On
sám zdôrazňuje: „Som starý a aj moja žena
je v pokročilom veku“ (Lk 1, 42). A Zachariáš
po narodení Jána Krstiteľa spieva chválospev.
Aký skvelý manželský pár v pokročilom veku
hlboko preniknutý duchom modlitby! V každom čase, a zvlášť v starobe, keď slabnúci zrak
rozjasňuje oči srdca možno nájsť spojivo medzi nebom a zemou. Kontakt, ktorý početnými
ohnivkami vytvára reťaz utrpení, dopĺňa to,
čo ešte chýba... A tak nás Boh oslovuje mať
účasť na akomkoľvek utrpení a potrebách
blížneho, na pomoci pri stvárňovaní detí
a vnúčeniec, na pokornom Máriinom fiat. Pre
niekoho je to čas, keď všetky potreby a služby
možno plniť modlitbou, pôstom a obetou
už len vo vlastnom chráme Svätého Ducha.
V skrytosti, tichosti a pokore, v pochopenej
a prijatej opustenosti.

Múdri starci
Apoštol Pavol v liste Títovi píše: „Starci
nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo
viere, v láske a trpezlivosti. Podobne i staršie
ženy nech sú sväté v správaní... nech dobre
učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby
mali rady svojich mužov, milovali deti“(Tit
2, 2 –3).
Staroba by mala byť synonymom poznania
a múdrosti. Ako často chýbajú v rodine múdri
starí rodičia. Mladý človek tuží po niekom,
kto by ho mal rád a pochopil, čo prežíva.
To dokáže len múdry starý človek, ktorý vie
zhodnotiť zmysel života, pretože má skúsenosť. Starnutie je úloha, záväzok voči mladým, ktorí hľadajú pravdu o zmysle života.
Starý človek na základe prijatého dedičstva
a mnohoročnej skúsenosti sa stáva zdrojom
múdrosti, nádeje a svedkom lásky pre svoje
okolie. Staroba aj keď je bohatá na skúsenosť
a múdrosť, môže byť aj bremenom. Telo je
unavené vekom. No napriek tomu je dlhý

u Modlitba v starobe sv. Františka
Saleského
Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na
deň starnem a jedného dňa budem starý.
Chráň ma pred myšlienkou, že musím
pri každej príležitosti a ku každej téme
niečo povedať. Zbav ma veľkej snahy
chcieť dávať do poriadku záležitosti
druhých. Nauč ma, aby som bol rozvážny
a ochotný pomáhať, ale aby som pritom
nevŕtal a nerozkazoval. Nauč ma, aby
som dokázal mlčky znášať svoje choroby
a ťažkosti. Pribúda ich a vôľa o nich hovoriť
rok čo rok rastie.
Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar
s radosťou počúvať druhých, keď opisujú
svoje choroby, ale nauč ma trpezlivo ich
znášať. Ani sa neodvažujem prosiť o lepšiu
pamäť, ale len o trochu väčšiu skromnosť
a menšiu istotu, keď sa moja pamäť
nezhoduje s ich pamäťou.
Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti vedieť
sa tiež mýliť. Pomôž mi, aby som bol, ak
je to len možné, láskavý. Starý mrzút je
korunné dielo diablovo.
Nauč ma odhaľovať nečakané schopnosti
iných a daj mi krásny dar, aby som i ja
dokázal zmieniť sa o nich. Mám vrásky
a šedivé vlasy. Nechcem si sťažovať, ale
tebe, Pane to hovorím, že sa bojím staroby.
Je mi tak, ako keby som sa musel rozlúčiť,
nemôžem zastaviť čas. Cítim, ako zo
dňa na deň strácam silu a prichádzam
o bývalú krásu. Bol som pyšný na to, že sa
ešte môžem merať s mladými. Teraz cítim
a uznávam, že už nie som toho schopný.
Bol by som smiešny, keby som sa o to
pokúšal.
Ale ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa,
tomu narastú krídla ako orlovi.“ Daj
môjmu srdcu silu, aby som prijal život
tak, ako ho ty riadiš. Nie mrzuto, nie
ľútostivo, nie so skleslou náladou, nie ako
odchádzajúci, ale ako vďačný a pripravený
k všetkému, k čomu ma ty ešte povoláš.
A k tomu všetkému mi daj silu. Amen.

otázka pre vás

S čím najviac zápasia ľudia v dôchodkovom veku?
so strachom z budúcnosti,
s nedostatkom peňazí 10 %

so zdravotnými
problémami 16 %

s pocitom
menejcennosti
a neschopnosti 16 %

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

Staroba vo svetle Svätého písma sa predstavuje ako priaznivý čas, ktorý patrí do Božieho
plánu, ktorý má Boh s každým človekom. Je to
časový úsek, keď človek môže lepšie pochopiť
zmysel života a dospieť k „múdrosti srdca“.
„Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou
cti, ani ona sa nemeria počtom liet. Šediny
sú človeku múdrosťou, starým vekom život
nepoškvrnený“ (Mud 4, 9). n
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so samotou 58 %

život Božím darom, prísľubom pre toho, kto
si ctí svojich rodičov (Ex 20, 12), a odmenou
je radosť z pohľadu na deti svojich detí (Prísl
17, 6). Spravodlivý môže zomrieť v pokoji
nasýtený životom ako Abrahám, s vedomím,
že jeho život bol plný.
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legenda / midraš

E

gyptský vládca Putifar si medzi otrokmi
všimol nezvyčajného mládenca. Bolo
mu čudné, že černosi predávajú belocha, keďže zvyčajne to bolo naopak.
„Zaujímavý otrok. Ste si istý, že sa po ňom
nebude nikto zháňať a že je kúpený legálne?“
informoval sa prezieravý Putifar.
Keď ho Madiánčania presvedčili o zákonnosti kúpy, pristúpil na obchod. A naozaj neoľutoval. Jozef pristupoval k práci inak ako ostatní
otroci, ktorí robotu flákali a často úmyselne
poškodzovali majetok majiteľa. Jozef pracoval
ako na svojom. Ostatní otroci sa vyznačovali
nemravnosťou, ale tento otrok bol čestný, ba
čo viac, jeho život na jeho dvore sprevádzali
zázraky. Napríklad Putifar požiadal Jozefa,
aby mu priniesol horúci punč. Len čo sa Jozef
vracal s čašou nápoja, Putifarovi sa zažiadalo
chladeného vína. „Nech sa páči,“ podával
mu Jozef čašu s nápojom, ktorý mu prinášal
a bolo v nej naozaj chladené víno, pretože Pán
premenil nápoj malým zázrakom. Takto Pán
často uľahčoval Jozefovi jeho ťažké otrocké
postavenie. Časom sa však Putifar zľakol
týchto „zázračností“ a žiadal vysvetlenie,
keďže považoval Božie zázraky za obyčajné
čarodejníctvo.
„Neviem nič o žiadnom čarodejníctve,“
odvetil mu Jozef. „Prosím denne Pána, aby
mi dal silu slúžiť ti a vykonávať vždy všetko,
čo sa odo mňa požaduje,“ odvetil popravde
Jozef.
„Kto je tým Bohom?“ pýtal sa zvedavo Putifar ďalej. „Ukáž mi ho!“
„Poď vonku a skús sa pozrieť priamo do
slnka, keď je vo svojej plnej sile,“ požiadal
ho Jozef.
„To nie je možné, spálil by som si oči a aj
tak by som nič neuvidel.“
„Tak vidíš, nemôžeš sa pozrieť ani na slnko,
ktoré je obyčajným Božím stvorením. Ako
chceš uzrieť všemohúceho Boha, ktorý sa
vyznačuje omnoho väčšou slávou a vznešenosťou?“

Ale Pán kvôli Jozefovi spôsobil, že
okolo neho zbadal
Putifar Božiu slávu, ktorá ho obklopovala.
V nasledujúcich
mesiacoch slúžil Jozef v dome a ďalších
šesť mesiacov na
Putifarových poliach.
Majetok Putifara sa
značne rozmnožil, čo
sa udialo aj vďaka múdrym radám jeho židovského otroka. Čoskoro sa už
Jozef tešil výraznej priazni
a mnohým neobvyklým právomociam.
Čoraz častejšie prichádzal do
styku so Zeluchou, Putifarovou
manželkou. Nielen ona, ale aj jej
slúžky boli očarené Jozefovým výzorom,
v ktorom sa zračila krása jeho matky Ráchel.
Jozef sa všemožne snažil vyhýbať situácii,
v ktorej by sa so Zeluchou ocitol osamote. Keď
sa však jedného dňa rozvodnil Níl, ľud usporiadal na uliciach pompézne oslavy na počesť
božstiev tejto rieky, ktoré boli sprevádzané
bezuzdným hodovaním a nemravnosťou.
Jozef odmietol účasť na pohanskej oslave.
Tak sa stalo, že v celom dome nezostal okrem
neho nikto. Túto situáciu využila Zelucha
k otvorenému vydieraniu pod hrozbou jeho
zabitia.
„Jeden z mojich praotcov Abrahám bol raz
nútený obetovať vlastného syna. Neváhal
a bol poslušný Bohu. Možno aj ja budem
musieť obetovať svoj vlastný život, ale neprehreším sa proti Všemohúcemu a ostanem
čistý pred ním. Pán sa mnohokrát zjavoval
mojim otcom. Azda sa zjaví aj mne, ak budem
nečistý? A čo môj otec? Čo by mi na to povedal? Jeden z mojich bratov vstúpil do otcovej

ZRKADLENIA alexandra NEMCa
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Otravní rodičia

amil vyrastal ako jedináčik v peknom
rodinnom dome s veľkou záhradou,
obklopený láskou starostlivých rodičov.
Gymnázium absolvoval vo Viedni a za každoročným prázdninovým doučovaním angličtiny
cestoval cez Atlantik. Domov chodieval zriedkakedy, lebo ako vraveli rodičia: „Kamilko sa
najlepšie cíti v Alpách.“
Kamil vyštudoval medicínu a rodičia mu na
začiatok kúpili ambulanciu v malom mestečku
vo Švajčiarsku. Boli pyšní, ako dobre a múdro

si ich syn v živote počína, a pretože býval
veľmi zaneprázdnený, chápaví rodičia syna
navštevovali len málokedy, aby ho zbytočne
nerozptyľovali svoju prítomnosťou.
Keď rodičia zomreli a Kamil si prišiel prevziať
nemalé dedičstvo, bol vyzvaný na zaplatenie
poplatku za hrobové miesta rodičov. Príslušnú
sumu neochotne zaplatil do pokladnice úradu
s poznámkou: „Dúfam, že teraz už budem mať
konečne pokoj!“ n

Paul Mercurio si zahral Jozefa v rovnomennej časti veľkej filmovej série venovanej Biblii.

Požehnaný otrok

spálne a zahanbil otca, v dôsledku čoho bol
zbavený práva prvorodeného, ktoré tak prešlo
na mňa. Prečo si myslíš, že by som sa toho
práva vzdal kvôli tebe? A okrem toho, máš
svojho muža!“
„Jeho sa báť nemusíš. Ak by aj odhalil náš
vzťah a namietal by, zabijem ho,“ odvetila
Zelucha.
„O to väčší dôvod, prečo ťa odmietam. Stal
by som sa nielen nemravníkom, ale aj vrahom,“ nástojil na svojom Jozef.
„Ale veď tu dnes nikoho niet a nikto sa
to nemusí dozvedieť,“ nedala sa žiadostivá
žena.
„Je tu Všemohúci, pred jeho tvárou sme
neustále. Mám bázeň pred ním a nepoddám
sa ti.“
V tej chvíli vnútorným zrakom uzrel svojho
otca Jakuba a matku Ráchel, ako mu hovoria:
„V budúcnosti bude nosiť veľkňaz na prsiach
dvanásť drahých kameňov s menami dvanástich kmeňov. Ak teraz zhrešíš, tvoj kameň na
náprsníku bude chýbať.“
Jozef sa vytrhol zo Zeluchiných rúk a utiekol
jej. Jeho rúcho však ostalo v jej rukách. Mala
tak dôkaz na falošné obvinenie.
Ale Jozefovo konanie sa stalo vzorom pre
ďalšie pokolenia, ktoré museli žiť v cudzej
krajine. Tento príklad im pomáhal zachovať
si mravnú i duchovnú čistotu aj v prostredí,
ktoré bolo poznačené nemravnosťou a modloslužbou.
preložila a upravila Valéria Juríčková

Snímka: www.aidanharticons.com

Cez oheň alebo

otváranie srdca

Valéria Juríčková

I

stý americký misionár rozpráva skúsenosť
zo svojej prvej cesty na ostrov Matara, kde
žije asi 180-tisíc ľudí v nepredstaviteľnej
biede. Keď zbadal deti, ktoré tam žijú bez
strechy nad hlavou, všimol si v ich tvárach zúfalstvo. Okamžite očakávali nejaký „darček“,
predovšetkým čokoľvek na zjedenie. Po tejto
skúsenosti sa rozhodol na ostrov vrátiť a istý
čas slúžiť medzi týmito deťmi. Po príchode
ho jeho domáci upozornil, aby sa všemožne
snažil zachovať si odstup od miestnych ľudí.
Dôvod bol prostý: títo ľudia sú zo zúfalstva
schopní urobiť čokoľvek.

Poďme k Jóbovi
Jób si na začiatku knihy žil presne taký pohodlný zbožný život, ako mladý muž z prvého
príbehu. Plnil všetko, čo si vyžadoval zákon.
Žil si svoj život a Boha nechával „žiť si ten
jeho“. Splnil všetko, čo bolo treba, aby Pána
„neprovokoval“ neposlušnosťou. Nič viac.
Ale Pán chcel pre Jóba viac. Želal mu takú
túžbu po ňom, ako mali hladné deti z ostrova
Matara po jedle – nástojčivú, schopnú všetkého, akejkoľvek obety. Voviedol ho preto do
ohnivej pece očisťovania. Samozrejme, všetci
sa uprostred trápenia snažíme hľadať Boha.
Ale len čo trápenie pominie, rozplynie sa aj
naše hľadanie Božieho kráľovstva. Preto sa
Boh neuspokojil len s „nejakým“ trápením,
a preto Jób netúžil len po uzdravení. Čo by mu
bolo zo zdravia. Veď stratil všetkých desať detí,
manželku, majetok, priateľov... Aký je to Boh,
že toto dopúšťa?! Takého Boha Jób nepoznal.
Najprv sa zľakol. Ale to len vyšla na povrch
jeho „životná autonómia“, jeho sebestačnosť.
Jóbovi sa zrútila celá jeho teológia, zmysel
života, lebo poznal cenu večnosti. Vedel, že
tento život sa skončí a príde nekonečná večnosť. S akým Bohom ju má stráviť?

Zatvorené srdce

Otvorené srdce
A potom prišlo trápenie. Jób sa zľakol. Ale
uvedomil si, že na Bohu stojí zmysel jeho
života a ak Boh nie je dobrý, potom život
človeka nemá zmysel. Ak má žiť len tu na
zemi, a potom stráviť večnosť s krutým Bohom bez lásky a v ďalšom strachu (nie iba
niekoľko rokov, ale celú večnosť), tak potom
je to nielen na riadnu depresiu, ale na totálne
zúfalstvo. A tak si človek začne pripúšťať, že
Boh je predsa len dobrý. V tomto momente sa
srdce pomaly otvára. Ak sa človek neprestane
ťahať k Bohu, otvorí sa úplne. Cez trápenie
Boh búra barikády okolo nášho srdca a robí
ho slobodným a neuveriteľne spokojným. Lebo
cez trápenie sa zoznámime s Božím srdcom
a spoznáme, že je naňho spoľahnutie. Bude
nám nablízku, lebo aj my už budeme chcieť
byť blízko pri ňom. Kedysi Ján Krstiteľ povedal
známu vetu o tom, že Ježiš musí rásť a on (Ján)
sa zmenšovať. Toto je veľmi vzácny princíp
života každého kresťana. Naše sebectvo a ľahostajnosť sa spolu s poznávaním Boha budú
zmenšovať a rásť bude túžba po Božej vôli.
Lebo ona je to najlepšie, čo nás môže stretnúť.
A práve v tomto spočíva tá najdokonalejšia
„pohodlnosť“. Ak chceš len to, čo chce Boh,
potom si ten najspokojnejší človek na zemi.
Lebo Boh vždy uskutoční to, čo chce. A ty sa
už neznepokojuješ a nestresuješ, ale užívaš
si odpočinok Božieho kráľovstva. Ak je toto
pravda o tebe, ak je tvoje srdce otvorené voči
Bohu i voči ľuďom, si požehnaný! n

Svätí mučeníci
Terencius a Neonilla

Č

asto sa hovorí, že rodina prežíva
dnes krízu. A niet sa čomu diviť,
veď súčasný svet skrýva v sebe pre túto
Bohom ustanovenú inštitúciu množstvo nebezpečenstiev. Ak teda chceme
obstáť, okrem iného potrebujeme vidieť
príklady mužov a žien, čo svoj manželský
a rodinný život viedli naozaj dobre. Medzi
takých ľudí patria aj mučeníci Terencius
a Neonilla.
Životopisy neuvádzajú, odkiaľ títo svätci
pochádzali, no vieme, že žili v prvej polovici 3. storočia. Terencia vychovali jeho
rodičia ako kresťana a keď dospel, zobral
si za manželku Neonillu, rovnako kresťanku. Hoci život neprinášal iba pekné
chvíľky, ale aj rôzne protivenstvá, Terencius a Neonilla si boli vždy verní, všetko
prežívali spoločne a mali postupne sedem
detí: päť synov a dve dcéry. Zo všetkých
vychovali statočných ľudí a praktizujúcich
kresťanov.
Keď deti dospeli, za vlády cisára Décia
(249 – 251) všetkých deviatich predviedli
na súd kvôli ich viere. Všetci bez váhania
podstupovali rozličné utrpenia, napríklad
pálenie ohňom, pričom sa vzájomne povzbudzovali, až ich napokon sťali mečom.
Vidíme teda rodinu, ktorá viedla pekný
život na tejto zemi, lebo jej členovia sa
vzájomne milovali, a vedie pekný život aj
po smrti, lebo všetci sa dostali do Kristovho kráľovstva. Prosme dnes Krista za
všetky rodiny, ktoré prežívajú krízu, aby sa
na príhovor svätých mučeníkov Terencia
a Neonilly táto kríza neskončila rozpadom, ale skôr posilnením ich vzájomných
vzťahov.
Marcel Gajdoš
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Veľká väčšina z nás si žije svoje pohodlné
kresťanstvo a dúfa, že sa rovnako presunie aj
do podobnej večnosti. Toto pohodlie je však
viac ľahostajnosťou a lenivosťou; a oheň
trápenia ich zviditeľní ako reflektor v tme.
Naša ľahostajnosť spočíva v tom, že Boha
v podstate nepoznáme a ani sa ho nesnažíme
poznať. Akoby sme tušili, že je to nebezpečné,
lebo poznanie Boha znamená koniec nášmu

sebectvu. Splníme, čo treba, a potom si chceme žiť svoj súkromný život. Je to však život
plný obáv o svoju povesť, plný strachu, že
nebudeme milovaní, že nám niekto ublíži...
Neustále sa bojíme, lebo sa cítime bezmocní
zabezpečiť si všetko, po čom v hĺbke srdca
túžime. Tento skrytý strach nás potom núti
neustále sa ochraňovať pred okolím. Nedôverujeme takmer nikomu, sme pripravení
sa brániť už pri náznaku nesúhlasu s nami.
Nezdieľame s inými naše túžby a očakávania,
nehovoríme o sebe, nespravíme nič, čo by nám
mohlo ublížiť alebo za čo by nás mohli súdiť.
To je zatvorené srdce. Takto sa správame
nielen k ľuďom, ale aj k Bohu. Nepoznáme ho
a máme z neho obavy. Pochopiteľne. Človek
sa bojí toho, koho nepozná a nevie odhadnúť
jeho reakciu.

Svätá rodina.

Za kňazom prišiel mladý muž. Zveril sa mu: „Tak veľmi túžim slúžiť
Pánovi, ale nerobím to. Je to zvláštne, že nerobím to, čo by som chcel,
ale vždy si nájdem nejaký dôvod, prečo to odložiť. V podstate si žijem
pohodlný kresťanský život. Čo si počať s touto pohodlnosťou?“
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oznamy a inzercia
zkoinonia ján krstiteľ, realita prešov

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia,
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“.
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané
na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách,
z ktorých sme vyšli všetci.
10.10. 18.00 hod.	Svidník
20.10. 17.30 hod.
Bardejov-Vinbarg
24.11. 17.30 hod.
Humenné-Dubník
Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
30.10. 17.00 hod.
Prešov – Opál
30.11. 17.00 hod.
Prešov – Opál
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
06.11. 17.00 hod.
Prešov – Opál
13.11. 17.00 hod.	Sabinov –múzeum
20.11. 17.00 hod.
Prešov – Opál
– večer chvál mladých
Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy
o 18.00 hod.
každý piatok o 18.00 hod. večery pre mladých
každú stredu o 20.00 hod. Dom modlitby pre mladých
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk
zjubileá kňazov
Mons. Ján Hirka, emeritný prešovský biskup – 16.
novembra 1923 – 85 rokov života; Otto Gábor, tit.
arcidekan, výpomocný duchovný v Prešove – 2. novembra
1928 – 80 rokov života; Peter Orenič, riaditeľ Diecézneho
školského úradu v Košiciach – 4. novembra 1963 – 45
rokov života; Michal Roško CSsR, tit. arcidekan, na
odpočinku v kláštore v Michalovciach – 22. novembra
1928 – 80 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
zpoďakovanie
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Ďakujeme nebeskému Otcovi za otca Michala Zorvana,
ktorý pôsobil medzi nami sedem plodných rokov.
Vyslovujeme vám, otec Michal, úprimné poďakovanie
za obetavú prácu, lásku a dobrotu, za otcovský prístup,
rady, modlitby a prekrásne kázne, ktoré prenikajú do
srdca každého človeka. Želáme vám, aby vás i vašu rodinu
sprevádzal všemohúci Boh na každom kroku. Nech žehná
vaše myšlienky, slová i skutky. Nech vás Prečistá Panna
Mária obdarúva svojou láskou, zdravím a ochranou.
Aj keď už nie ste naším pastierom, zostanete v našich
mysliach i srdciach.
vďační veriaci z Lipian
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Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať duchovnému
otcovi Pavlovi Nižníkovi za jeho pôsobenie vo farnosti
Ľubica s filiálkou Kežmarok. Po príchode do našej farnosti
ho čakala prestavba farskej budovy a neskôr aj stavba
nového gréckokatolíckeho chrámu v Kežmarku. Ďakujeme
aj za pôsobivé, ale zároveň veľmi citlivé kázne, za jeho

milý, ľudský prístup k veriacim. Chceme mu zaželať, aby
sa mu darilo aj na novom pôsobisku a vyprosujeme mu
Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky na
mnoho rokov, šťastných rokov.
veriaci z Ľubice a Kežmarku
zblahoželanie
Drahý náš duchovný otec Peter
Bombár,
27. október sa stal z Božej vôle
požehnaným. V tento deň oslávite
40. výročie príchodu na svet. Dovoľte nám, veriacim vašej farnosti,
zdieľať spoločne s vami radosť
z tejto veľkej milosti. Prijímate dar nádherných okrúhlych
narodenín od nášho dobrotivého Boha, a preto prijmite
aj od nás úprimné blahoželanie.
Do ďalších rokov vášho života vám prajeme, aby ste mali
pevné zdravie a aby ste stále pociťovali nekonečnú Božiu
lásku. Nech ste naďalej chrámom živého Boha, naplneným prítomnosťou Svätého Ducha. Nech sa cez vás aj
naďalej rozlieva do našich sŕdc Boží pokoj. Ďakujeme za
požehnaný čas, ktorý spoločne s vami prežívame.
Mnoho Božích milostí a požehnanie, hojnosť darov
Svätého Ducha, ustavičnú pomoc a ochranu Presvätej
Bohorodičky vám a vašej rodine v osobnom živote
a v pastoračnej činnosti v modlitbách vyprosujú vďační
farníci z farnosti Veľká Tŕňa a z filiálky Čerhov.
Náš milý a veľadôstojný otec Miroslav Dancák,
je veľkým darom života, keď vás ľudia majú radi. My vás
máme radi a pri príležitosti vášho krásneho životného
jubilea, 50-tich rokov, vám chceme zablahoželať. Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal dobrého
pastiera. Hoci medzi nami pôsobíte iba rok, svojím
životom, láskou, dobrotou, skromnosťou a obetavosťou
ste pre nás veľkým príkladom. Svojím ľudským prístupom
a úprimným záujmom o naše problémy ste si získali našu
priazeň a vďačnosť. Nech vás štedro odmení všemohúci
Boh. Do ďalších rokov vám úprimne vyprosujeme pevné
zdravie, silu Svätého Ducha, vytrvalosť, rodinnú pohodu,
požehnanie pri práci v Pánovej vinici, ochranu Presvätej
Bohorodičky, radosť a pokoj pre seba, pre vlastnú, ale aj
pre celú farskú rodinu. Nech vás žehná všemohúci Boh
a my vám budeme pomáhať svojimi modlitbami.
vaši farníci z Veľkého Lipníka
zSPOMÍNAME

V tomto roku 24. októbra sme si pripomenuli významné
jubileum nedožitých 100 rokov od narodenia o. Michala
Čarného, ktorý pochádzal z Nižného Žipova v okrese
Trebišov. Otec Michal zomrel v Bratislave 11. januára 1992
a je pochovaný v rodnej obci. Prosíme vás, ktorí ste ho
poznali, aby ste si naňho spomenuli vo svojich modlitbách.
Srdečné Pán Boh zaplať!
Ing. Štefan Čarný

zoznamy

Sv. liturgie v Prievidzi
Gréckokatolícka farnosť v Prievidzi patrí medzi najmladšie farnosti Bratislavskej eparchie. Bola zriadená
15. januára 2008 vyčlenením z farnosti Trenčín. Gréckokatolícke sv. liturgie sa v tomto meste začali sláviť
1. júla 2007. Na území farnosti, ktorá zahŕňa okresy
Prievidza a Partizánske, sa ku Gréckokatolíckej cirkvi hlási
okolo 440 veriacich. Farnosť je spravovaná excurrendo
z Trenčína.
Gréckokatolícke sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne
slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. v rímskokatolíckom Mariánskom chráme na cintoríne.
zPONUKA

Peter Milenky band / Ešte sa to dá
V týchto dňoch nájdete na pultoch predajne Petra nové
CD z tvorivej dielne Petra Milenkyho a jeho skupiny
s názvom Ešte sa to dá...
Na disku nájdete 11 piesní, ktoré začínajú otázkou: Kedy
pochopím? Kruh hľadania Najvyššieho sa uzatvára odovzdanie sa Prameňu života. Rytmická hudba posilňuje
výpovednú silu textov odhaľujúcich vnútorný svet ich
autorov a má šancu osloviť nielen mladú generáciu.
CD si môžete objednať poštou na adrese Petra, n. o.
Hlavná 1, 080 01 Prešov alebo telefonicky na tel. čísle
051 – 77 62 626. Cena: 250 Sk
zsúťaž so svätým pavlom
Rímskokat. arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove
v rámci Roka apoštola Pavla začína pondelkom 6. 10. 08
Veľkú internetovú súťaž so svätým Pavlom. Súťaž potrvá
do polovice júna s vyhodnotením na konci júna 2009.
Súťaž bude pozostávať z týždenných kôl. Každý pondelok
bude na stránke www.premladez.sk zverejnená súťažná
otázka, na ktorú je potrebné v priebehu týždňa, t. j. do
nedele polnoci, správne odpovedať. Prví piati súťažiaci
s najväčším počtom správnych odpovedí budú na záver
ocenení voľnými lístkami na letné hudobné festivaly
a vecnými cenami. Viac informácií získate na acm@
rimkat.sk – predmet PAVOL SUTAZ.
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.

z t v LU X – d o m a j e d o m a

27.10. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (26) 09.00

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.

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
24.10. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Poruchy jedenia (anorexia, bulímia)
25.10. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka sv. liturgia 20.30 Od ucha k duchu
– Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
26.10. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja – Nôty moje najmilšie – rozjímanie nad
ľudovou pesničkou so speváčkou Ankou Šatanovou 13.00 Literárna kaviareň
– Ivan Krasko 14.00 Rozhlasová hra – Americký sen 15.00 Svetlo nádeje –
Som Rómka a som na to hrdá. 21.00 Karmel – Európsky rok medzikultúrneho
dialógu a výzvy pre Slovensko. Hosť: spisovateľ Anton Hykisch, riaditeľka
Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví Michaela Moravčíková
27.10. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – Akademický Prešov včera a dnes
29.10. (streda) 22.00 Pohoda s klasikou – 1 000 známych maličkostí (Bizet,
Bruckner, Chopin, Liszt, Williams)
30.10. (štvrtok) 16.00 Gospelparáda 20.30 História a my – Z histórie 85-ročného Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
02.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – cyklus poslucháčskych príbehov Zo
života do života
03.11. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – Čo prinesie 2.ročník Konferencie
Nové víno je lepšie
05.11. (streda) 22.00 Pohoda s klasikou – Hudba pre ubolenú dušu
06.11. (štvrtok) 16.00 Gospelparáda
08.11. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka sv. liturgia
09.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Útek k Bohu (hra o posledných dňoch
L. N. Tolstého)

z S l o v e ns k á t e l e v í z i a
DVOJKA
25.10. (sobota) 14.45 Poltón R
26.10. (nedeľa) 11.10 Tri obelisky – dokumentárny film 16.20 Slovo 16.25
Orientácie 23.40 Orientácie R 00.05 Poltón R 01.00 Slovo R

z S l o v e ns k ý r o z h l a s
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)
26.10. Evanjelické služby Božie z Tornale
01.11. Rímskokatolícka sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici
02.11. Rímskokatolícka sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici
09.11. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
Z duše (Ne 07.55 – Rádio Regina)
26.10. Daniela Horínková: Pamiatka reformácie
02.11. Daniel Dian
09.11. Daniel Pastirčák: O láske a večnosti
Cesty (Ne 21.05 – Rádio Slovensko; St 21.00, So 20.00 – Rádio Regina)
25.10. Kázeň pre súčasného človeka – kontaktová relácia (P. Gabriš)
01.11. Nábož. spektrum (A. Brillová) 08.11. Nábož. spektrum (Ľ. Malík)

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

slovo – 22/2008

Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 LUXáreň 11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé live 16.00 Aj ty povedz NIE (7,8,9) Å 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (26) å 19.00 Život v Spišskej Kapitule 19.30 Vlastná cesta 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Pavla P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
28.10. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (2) 09.00 Doma v rodine 10.00
U Pavla 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Taizé 13.30 Večerná univerzita Å
14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) Å 15.30 Kresťania v spoločnosti (5) 16.00 Gospel
párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Aj ty povedz NIE (7,8,9) Å 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (26) 19.00 Katechéza 19.30
Octava dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem
kvíz (22) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy
29.10. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (26) å 09.00 Doma v Cirkvi
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Klbko (2) 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý František
(4) 19.00 Luxáreň 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Poltón klub P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Život v Spišskej Kapitule 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
30.10. (štvrtok) 07.00 Sv. omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (2) 09.00 Doma v zamest. 10.00 Taizé
11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55 Reh. abeceda 14.05 Prehľad kat. periodík
14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30 Život v Spišskej Kapitule 17.00 Doma v kultúre P 18.00
Lumen 2000 P 18.30 St. zákon (26) å 19.00 Aj ty povedz NIE (7,8,9) Å 19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 Návratka
20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
31.10. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (4) 09.00 Doma v kultúre
10.00 Život v Spišskej Kapitule 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz
(22) 13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 18.00
Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (26) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Aj ty povedz NIE (10,11) P Å 20.00 Správy P
20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) Å 21.00 Kresťania
v spoločnosti (5) 21.30 Škola Pavlovho slova P 22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní
01.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (1) P 07.30 Starý zákon (27) P å 08.00 Baterka P 08.30 Poltón klub 09.30
Poltón magazín R 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30 Aj ty povedz NIE (10,11) Å 12.00 Anjel Pána 12.30
Gen. audiencia 13.50 Baterka 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 Vlastná cesta 16.00 Za cestou Svetlo P
17.00 Svätá omša P 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (4) 19.00 Luxáreň P
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Život v Spišskej Kapitule 21.00 Tandem kvíz (23) P 21.45
Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) Å 22.15 Kresťania v spoločnosti (5) 22.40 Chvály 23.40 Správy
02.11. (nedeľa) 07.00 Svätý František (4) 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 08.55 Chvály 10.00 Svätá omša P 11.15
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (27) å 13.20 U Pavla 14.45 Koncert čínskej
filharmónie. W. A. Mozart: Requiem P 16.05 Lumen 2000 17.00 Za cestou Svetlo P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (1) 19.00
Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Moja misia – Anjeli (JAR) P Å 21.00
Luxáreň 21.30 Aj ty povedz NIE (10,11) Å 22.00 Škola Pavlovho slova 22.45 Poltón klub 23.45 Správy
03.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (1) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna
audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Aj ty povedz NIE (10,11) Å 16.30 Retro blok
17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (27) å 19.00 Komunita Jána Krstiteľa 19.30 Luxáreň
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
04.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v rodine 10.00
U Nikodéma 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály 13.30 Škola Pavlovho
slova 14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) Å 15.30 Kresťania v spoločnosti (5) 16.00
Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Aj ty povedz NIE (10,11) Å 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (1) 19.00 Katechéza
19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15
Tandem kvíz (23) 21.50 Ranná káva 22.35 Doma na dôchodku 23.35 Správy
05.11. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (27) å 09.00 Doma v Cirkvi
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Chvály 14.15 Ranná káva
15.00 U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Baterka 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý
František (4) 19.00 Vlastná cesta 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live P 21.25 Prehľad
katolíckych periodík P 21.30 Komunita Jána Krstiteľa 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
06.11. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v zamestnaní 10.00
Chvály 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 Komunita Jána Krstiteľa 17.00
Doma v kultúre P 18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon (27) å 19.00 Aj ty povedz NIE (10,11) Å 19.30 Katechéza
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Modlitba posvätného ruženca P 21.30 FILMiX
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
07.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (4) 09.00 Doma v kultúre
10.00 Komunita Jána Krstiteľa 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem
kvíz (23) 13.10 Chvály 14.10 Ranná káva 14.55 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P
18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (1) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Dostať šancu P 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia – Rašaj (Nemecko) P 21.30 Kresťania v spoločnosti (6) P
21.30 Večerná univerzita – Kríza kresťanskej kultúry (1) P 22.30 Ranná káva 23.10 Doma v zamestnaní
08.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (2) P 07.30 Starý zákon (28/29) P å 08.00 Baterka 08.30 UPéCé live 09.30
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.25 Dostať šancu 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna
audiencia 13.50 Baterka 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.25 Luxáreň 17.00 Retro blok
17.30 FILMiX 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (4) 19.00 Vlastná cesta P
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Komunita Jána Krstiteľa 21.00 Tandem kvíz (24) P 21.35
Moja misia – Rašaj (Nemecko) 22.00 Kresťania v spoločnosti (6) 22.30 Modlitba posvätného ruženca 23.30 Správy
09.11. (nedeľa) 07.00 Svätý František (5) P 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 09.00 Modlitba posvätného ruženca 10.00
Svätá omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (28) å 13.20 U Nikodéma
14.45 Tandem kvíz (24) 15.20 Retro blok 15.50 Moja misia – Rašaj (Nemecko) 16.20 Kresťania v spoločnosti (6) 17.00
Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (2) 19.00 Katechéza P 19.30
Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Sloboda P 21.00 Vlastná cesta 21.30 Dostať šancu 22.00
Večerná univerzita – Kríza kresťanskej kultúry (1) 23.00 UPéCé live R 23.55 Správy

zRádio lumen
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relax
Svätý Bazil Veľký: Chudobný je ten, komu mnohé chýba ... (dokončenie v tajničke)
Predložka

2. časť
tajničky

Autor:
Dávali seme- V. Komanický,
Predložka
no do pôdy Humenné

Citoslovce,
sykot

Kuchynská
potreba

Opoj

Značka starších
televízorov
1. časť
tajničky

slovo

Papagáj

Slovná
pomoc

Spisy o živote
Ježiša Krista

3. časť
tajničky

Sumerský
boh nebies

R E Z U Z A Á Z E Á R O N N T N Ľ
B O S Á Z O Ž E I R Á H O E J M P
Praotec

Fiaker

Patriaci Eve

Značka
citlivosti
filmov
Predĺženie
boč. stien
Koralový
ostrov

Mútne

Spojovacia
súčiastka

slovo

K T Z A K S L K N B K I M A N N A
R A S A N T Ň A Á A E Š N K R A B
U CH L E E A Í L R Z A A P A T I A

Letecké
opravovne

Časť dňa
Nápoj

Boh mesta
eridu

Okolitá
Francúzska
rieka
Rímske
číslo 51

Nástenný
gobelín

Katarína, po
domácky
Napadané
škodliviny

Získal mocou

Investorský
zámer

Prezident
Slov. štátu
Okresný
výbor

Oddelenie
technickej
kontroly

Oxid kobaltu,
vzorec

Vzácna
tekutiny

Poľské mesto

Egyptský boh
Slnka

Predložka

4. časť
tajničky

Ch

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

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 – 22/2008

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
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A V M B Z T E V K Y I A M O D O S
Legenda: ANJEL, APATIA, ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM, BLUD,
BRAT, CESTA, CIEĽ, EFEZ, ENOCH, EPOS, EZAU, HOREB,
HRIECH, CHRÁM, IHLA, IZÁK, JERUZALEM, KŇAZ, KOLEKTÍV,
KOLESO, KRAB, KRÍŽ, KVET, LAKOMEC, LOTOR, MAMONA,
MANNA, NAZARET, OBRANA, OLTÁR, OMŠA, PASCHA,
POKÁNIE, RASA, RORÁTY, RUŽA, SABAT, SLUCH, SNEM,
SOBOTA, SODOMA, SUTANA, URNA, VIANOCE, VLAK, VRAK,
ZÁKON, ZMENA, ZRNO, ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Zo správnych riešení krížovky
alebo osemsmerovky vylosujeme držiteľa knihy o
bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi . Výherca za september:
Alžbeta Čorosová, Čerhov

Novovymenovaný učiteľ

Tlak krvi

O O Č E A Z L E N E E A L I K O S

S O R E P O L E M A E Á N O T CH T

Pramatka

Otrok

K S K T S A A F C V M C R E P O E

N B L U D E M E H J Z L M Á E U S
Japonské
normy

Ofúkava

Venušin vlas,
izbový kvet

S E N O CH N T U U L O T O R R I S
C J R K R Í Ž E Ľ T CH U L S A K A

Kedysi

Komu patriaci

J K O I H L A R R O R Á T Y B I V

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

s úsmevom
n Viete, čo sa stane, ak Slováci vyhrajú majstrovstvá vo
futbale?
Vypnú playstation.
n Na diskotéke príde chlapec k dievčaťu a pýta sa:
„Nejdeš si zatancovať?“
Dievča sa poteší a odpovedá:
„Ale samozrejme, idem...“
„Tak choď, lebo si nemám kde sadnúť.“

sudoku

Pomôcky:
JIS, An, Ea,
Loise, Plock

osemsmerovka
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zamyslenie jozefa gaču

Svätý archanjel Michal

A

njeli nie sú rozprávkové
alebo mýtické bytosti, nie
sú to ani filmoví hrdinovia
z hollywoodských dielní. Sú to
duchovné bytosti.

Svätý archanjel Michal.

Anjel znamená posol. Vo Svätom
písme sa najviac označuje prívlastkami anjel Pánov, anjel Boží. Anjeli
plnia rôzne úlohy. Oslavujú a chvália Boha, prinášajú posolstvá,
potvrdzujú prítomnosť Boha medzi
ľuďmi, pomáhajú veriacim, oslobodzujú ich, bojujú za nich, trestajú
vinníkov, ochraňujú veriacich. Nie
sú stredobodom dejov, stoja na
okraji. Pri Kristovom narodení, pri
pokúšaní, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade, pri jeho vzkriesení i nanebovstúpení.
Známi sú Rafael z Tobiáša, Gabriel
zo zvestovania a Michal, na ktorého
ikonu sa pozeráme. V hebrejčine
jeho meno znamená „kto ako Boh“.
Je výkrikom pokory a poslušnosti
ako obrana božských práv a v Biblii
sa nachádza päťkrát: Dan 10, 13;
10, 21; 12, 1; Zjv 12, 7. V Júdovom liste (1, 9) je Michal nazvaný
archanjelom.
Cirkev už od najstarších čias
vzdávala Michalovi osobitnú úctu,
ktorá čoskoro prešla z Východu na
Západ. Všade sú známe chrámy
zasvätené archanjelovi Michalovi,
ktorého základným poslaním,
ako povedal blahej pamäti pápež
Ján Pavol II., je ochraňovať Cirkev
a obraňovať kresťanov. Na púti vo

svätyni San Michele sul Gargano
medzi iným povedal: „Prišiel som
na toto miesto, ako to už v minulosti robili moji predchodcovia na
Petrovom stolci..., aby som si uctil
archanjela Michala a modlil
sa k nemu, aby
chránil a obraňoval svätú
Cirkev v tejto
chvíli, keď je
v e ľ m i ť a ž ké
dávať autentické kresťanské
svedectvo bez
kompromisov
a prispôsobovania sa.“
Žiaľ, umelecká tvorba, často podporovaná nezdravou
ľudovou zbožnosťou, urobila
z anjelov sladSnímka: upload.wikimedia.org
kasté bacuľaté
figúrky. Azda žiadna postava svätého nebola taká zdehonestovaná
ako postava anjela (azda ešte sv.
Mikuláš, z ktorého svet urobil Santa
Clausa). Napriek tomu množstvo
ikon, obrazov i sôch znázorňuje
pravú podstatu a poslanie anjelov.
Archanjel Michal za nás bojuje
proti zlu, proti satanovi aj proti
tomu, čo je zlé v nás. Jeho zlatý
odev bojovníka a červený plášť hovoria o tom, že je obyvateľom neba
a Božím poslom. Meč, ktorým chce
pretnúť draka, je zároveň krížom,
ktorý sa stal obetou Ježiša Krista
znamením spásy absolútneho víťazstva nad zlom. Na niektorých
ikonách má na hrudi písmeno M,
začiatočné písmeno jeho mena, ale
aj mena Panny Márie, teda ženy,
ktorá „rozšliape hlavu hada“.
Vnímajme aj teraz jeho dôstojnosť.
Vyjdime z dojemných detských
obrázkov a neobmedzujme vzťah
k nemu len na deti.
„Najdôležitejšou charakteristikou
anjelov nie je ich krása a moc nad
našimi životmi, ale ich poslanie
v našom záujme. Vedie ich k tomu
nevyčerpateľná láska k Bohu a túžba vidieť Božiu vôľu naplnenú
v nás skrze Ježiša Krista.“(Ladislav
Németh) n

Prvé sväté prijímanie
v našich farnostiach
Prešov-Sídlisko III

Ľutina

Košice-mesto

Prešov-mesto

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.

OBJEDNAJTE SI SLOVO A ZÍSKAJTE:
50 % zľavu
na nástenný
kalendár

možnosť vyhrať
jedno zo šiestich
svätých písem

každé dva týždne
plnofarebný časopis
s 28 stranami

slovo – ČASOPIS DO KAŽDEJ RODINY!
Príspevok na tlač na celý rok: 1-10 ks po 390 Sk; 11 a viac po 340 Sk
Príspevok na tlač na prvý polrok: 1-10 ks po 195 Sk; 11 a viac po 175 Sk
Kalendár: 40 Sk (pri objednávke Slova na celý rok iba 20 Sk)
Poštové poukážky nájdete v minulom čísle.
Termín: koniec októbra 2008 !

