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50. výročie mučeníckej smrti

bl. Pavla Petra Gojdiča
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Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
K
ongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) bola založená v Neapole
v roku 1732. Jej zakladateľ sv. Alfonz Liguori získal skúsenosť,
že pastierom v horách sa venuje málo starostlivosti, preto sa
rozhodol založiť misijné spoločenstvo, ktoré sa bude venovať opusteným. Jeho nasledovníci hlásali evanjelium všade
tam, kde boli najväčšie potreby Cirkvi. Musíme tu spomenúť
sv. Klementa Hofbaura, apoštola Varšavy a Viedne, rehoľného
brata sv. Gerarda Majellu, ktorého horlivosť priťahovala ľudí
bližšie k Bohu, sv. Jána Neumana, misionára v Severnej Amerike, ale tiež bl. Metoda Dominika Trčku, misionára z Michaloviec.

Prvá komunita redemptoristov na Slovensku bola založená v jeseni 1921 v Stropkove. Jej
členmi boli redemptoristi pražskej provincie dvoch obradov.
Postupne sa kláštor stával duchovným centrom horného
Zemplína. Okrem apoštolských
prác charakteristických pre redemptoristov (misie, duchovné
obnovy a exercície) sa angažo-

vali aj na poli unionizmu. Gréckokatolícki redemptoristi sa
však od príchodu do Stropkova
pokúšali získať vhodné miesto,
kde by mohli založiť samostatný kláštor, čo sa napokon podarilo a v jeseni 1931 začali pôsobiť
v Michalovciach.
Michalovská viceprovincia
bola založená v decembri 1945
a promulgovaná 23. marca 1946.
Mala tri komunity: Michalovce,
Stropkov a Sabinov a 42 členov
(14 kňazov, 3 študentov, 11 rehoľných bratov, 3 novicov, 11 juvenistov). Prvým protoigumenom bol Metod Dominik Trčka.
Hneď po založení viceprovincie bol založený gréckokatolícky juvenát v Michalovciach. Komunistický režim neuznal gréckokatolícku viceprovinciu, preto bola v roku
1949, ale iba pred
štátnymi úradmi,
zlúčená s bratislavskou viceprovinciou. V apríli 1950 komunisti zlikvidovali takmer všetky mužské rehole a rehoľníkov internovali v centralizačných táboroch.
Toto postihlo aj
redemptoristov.
Otcovia a bratia
boli internovaní,
niektorí dokonca
aj nespravodlivo
súdení a odsúdení v politických
súdnych procesoch.
Po roku 1968
bol pokus obnoviť rehoľný život vo vtedajšom Československu. Komunistický režim to však nedovo-

lil. Napriek tomu sa začala tajná
organizácia rehoľného života.
Na čele michalovskej viceprovincie stál otec Ján Ivan Mastiliak, ktorý prežil 15 rokov v komunistických žalároch. Začala sa tajná formácia kandidátov
na rehoľný a kňazský život. Re-

hovali sa do rehoľných komunít. Obnovil sa tradičný apoštolát redemptoristov – sväté misie, duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Začalo fungovať vydavateľstvo Misionár, ktoré vydáva mesačník Misionár a náboženskú literatúru.

hoľné komunity nemohli existovať, ale redemptoristi pracujúci vo farnostiach sa stretávali a snažili sa, primerane podmienkam a možnostiam, žiť
bratský život.
Po roku 1989 sa opäť začalo s obnovou rehoľného života.
Na čele viceprovincie stál otec
Štefan Lazor a od roku 1990
otec Milan Chautur, dnešný košický eparcha. Redemptoristi pomaly prenechávali farnosti eparchiálnym kňazom a sťa-

V súčasnosti má viceprovincia 39 členov (31 kňazov, 4 rehoľných bratov s večnými sľubmi, 2 študentov teológie).
Na Slovensku pôsobia v 3 komunitách (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa), na Ukrajine v Koroleve a Užhorode.
Komunita v Michalovciach je
sídlom protoigumena – viceprovinciála. Sídli v nej aj vydavateľstvo Misionár a viceprovinciálny archív. n
Jaroslav Štelbaský CSsR

Michalovská gréckokatolícka viceprovincia redemptoristov na Slovensku v súčasnosti zahŕňa:
Kláštor Svätého Ducha v Michalovciach (viceprovincialát) (protoigumen Jaroslav Štelbaský
CSsR, igumen Jozef Jurčenko CSsR)
Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove (igumen Mikuláš Tressa CSsR)
Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku v Starej Ľubovni (igumen Marián Pacák CSsR)
Kláštor sv. Jána Krstiteľa v Koroleve (Ukrajina) (igumen Ondrej Pacák CSsR)
Relihijna hromada Hreko-katolickoj cerkvy v Užhorodi (Ukrajina) (predstavený Juraj Rak CSsR)
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Cesta k svätosti

z obsahu
8 Ukončenie Roku kňazov
v Ľutine a Šaštíne
10 Family day
Deň rodiny na slovenskom východe
12 Ruka podaná Židom
čo nevieme o vladykovi Gojdičovi
14 Medzi vedou a vierou
katechéza Svätého Otca
17 Liturgický sprievod
o jednej z čŕt nášho obradu
18 Ikonografický kánon
o zákonoch tvoriacich ikonu
20 Kristovo kňazstvo
očami Pavla Straussa (3)
25 Ako sa píše ... svedectvo
26 Vytrvalosť v povolaní
rozhovor s otcom Jozefom Mašlejom
28 V náručí pestúna
spôsob pomoci opusteným deťom
30 Často bolí, ale oslobodzuje
katechéza pre mladých
31 Nemusíš byť dokonalá
príbeh o jednej adorácii
32 Prorok Jeremiáš
ďalší z veľkých prorokov
34 Kto je môj blížny
výčitky svedomia môžu aj uzdraviť
35 Za duchovenstvo a ľud (5)
svadobná hostina Boha
36 Pantokrator – Vševládca
zjavenie nadzmyslového Boha (1)

17. júla 1960 v leopoldovskej väznici dotĺklo šľachetné srdce jedného z najväčších
predstaviteľov cirkevného života tohto storočia u nás, prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča. Jeho meno je pre všetkých kresťanov na Slovensku, ale zvlášť pre jeho milovaných gréckokatolíkov, symbolom vernosti Kristovi a jeho Cirkvi proti útlaku a zvoli ateistického komunistického režimu. Najmä pre jeho hrdinské a nadovšetko trpezlivé
znášanie nespravodlivosti sa jeho meno stalo známym. Jeho príklad slúži ako vzor a posila pre celú Cirkev. Dnes sú už dobre známe
niektoré epizódy z jeho biskupského i väzenského života, v ktorých na jednej strane vyniká sila jeho charakteru a na druhej
strane dobrota a miernosť srdca. Hlboko sa
zjednotil s Kristom, a to aj s Kristom trpiacim a ukrižovaným, s Kristom, ktorý odpúšťa tým, ktorí „nevedia, čo robia“.
Svätosť však nie je jednorazovým úkonom. Gojdičovo mučeníctvo nie je náhodným výsledkom súhry okolností. K takýmto duchovným darom pripravuje Pán svojich
vyvolených počas celého ich života cez rozličné osobné osudy, cez skúšky, radosti i bolesti. Každá pozitívna odpoveď na Pánov dar
uschopňuje človeka prijať a rozvíjať ďalšie
Pánove milosti.
Pohľad na život biskupa Pavla nám pomáha zachytiť a rozpoznať znaky Božieho volania k svätosti, ako aj Gojdičovu schopnosť
využiť každú príležitosť na štedré opätovanie Pánovej lásky. Vo svojom živote sa mnohokrát nachádzal na rázcestí dôležitých životných rozhodnutí. Chcel si však vždy voliť tú cestu, ktorá ho lepšie privedie k Pánovi – a to aj vtedy, keď preto musel ísť „proti
prúdu“, keď správny chodník bol zarastený
tŕním a bodľačím.
Osobe biskupa Gojdiča sa dnes venuje stále väčšia pozornosť. Stačí si spomenúť na slová pápeža Jána Pavla II., ktorými sa prihovoril veriacim pri svojej historickej návšteve Slovenska. Vernosť a vytrvalosť
v utrpení – to je najväčší dar biskupa Pavla
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kristov námestník Ján Pavol II. zhodnotil ten-

to dar rokov tichého utrpenia biskupa Gojdiča i celej Gréckokatolíckej cirkvi slovami:
„Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z tejto
skúšky obnovené a posilnené aj vďaka svedectvu a krvi početných mučeníkov. Živým
dôkazom toho je viera veľkého počtu laikov, rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov i duchovných pastierov. Stačí spomenúť utrpenie biskupa Vasiľa Hopka a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho kresťanského tisícročia je to vzácny príspevok,
ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi, a najmä v prospech ekumenizmu. Cesta k plnej jednote všetkých Pánových učeníkov je úloha, ktorá zaväzuje každého. Vykonáva sa modlitbou, apoštolskou
prácou, každodenným svedectvom, očisťovaním historickej pamäti a nadovšetko obrátením srdca.“
Veľký slovanský pápež pri návšteve Prešova nepredvídane zmenil pripravený
program, aby sa mohol ísť pomodliť k hrobu biskupa Gojdiča. Jeho ostatky, prenesené z anonymného trestaneckého hrobu číslo 681, dnes očakávajú slávne vzkriesenie z mŕtvych v prešovskej katedrále. Biskup Pavel je opäť medzi svojimi veriacimi, je v srdci Gréckokatolíckej cirkvi. Tak
ako bol uprostred svojich veriacich, ako bol
v ich srdciach od svojho nástupu na prešovský biskupský trón, ako bol v ich srdciach
a modlitbách aj počas rokov väzenia.
Dnes a naveky je už vladyka Pavel Gojdič
účastníkom nikdy sa nekončiacej nebeskej
liturgie. Po boku svojho Majstra, ktorému
slúžil ako kňaz, mních, biskup i väzeň pre
Pána. Veríme, že ani dnes nezabúda na Cirkev, ktorá mu bola zverená a v tajomnej výmene milostí a zásluh medzi Cirkvou bojujúcou a oslávenou vyprosuje „svojmu ľudu“
Božiu milosť a požehnanie.

Mons. Cyril Vasiľ SJ
arcibiskup, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi v Ríme

POMOC časopisu SLOVO
OBETiam povodní na slovensku
Časopis Slovo v júli vyjde výnimočne ako dvojčíslo 16/17. Ušetrené financie budú
použité na zmiernenie následkov povodní na východnom Slovensku.
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n Svetová ekumenická konferencia v Edinburgu sa skončila 6. júna.
Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia prvého veľkého
ekumenického stretnutia v roku 1910
v hlavnom meste Škótska. Delegáti
sa zaoberali misijnými výzvami.
n Telo kardinála Špidlíka bolo 6.
júna uložené do sarkofágu v apside za hlavným oltárom velehradskej
Baziliky sv. Cyrila a Metoda. Liturgii
slova predsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Univerzita Palackého v Olomouci udelila 23. júna v slávnostnej sále
Olomouckého arcibiskupstva Cenu
Františka Palackého in memoriam
kardinálovi Tomášovi Špidlíkovi.
(Olomoucká arcidiecéze/www.ado.
cz, olomoucky.denik.cz)
n Svetové stretnutie kňazov
v Ríme s mottom Vernosť Krista, ver
nosť kňaza sa konalo od 9. do 11. júna
a zúčastnilo sa na ňom vyše 10-tisíc
kňazov z 91 krajín sveta. (TS ČBK)
n V Kostole sv. Kataríny v pražskom Novom Meste zaznel koncert duchovnej hudby. Uskutočnil
sa 21. júna pri príležitosti Európskeho sviatku hudby, ktorý sa koná vo
viac ako 107 krajinách sveta a na 190
miestach Českej republiky. (Pražské
arcibiskupství/www.apha.cz)
n V Ríme zasadli členovia Diela na pomoc východným cirkvám
(ROACO). Na stretnutí od 21. do 25.
júna, ktoré sa zaoberalo blížiacou sa
októbrovou biskupskou synodou pre
Blízky východ, sa zúčastnil aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
n Arcibiskup Bernard Bober prevzal od pápeža Benedikta XVI.
posvätné pálium 29. júna vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.
n Rozčarovanie nad voľbou ženy
do úradu biskupa luteránskej
cirkvi vo Fínsku vyjadrili tamojší
katolíci aj pravoslávni. Pastorka Irja
Askola voľby na biskupa Helsiniek
vyhrala najmä vďaka svojmu liberálnemu postoju k manželstvu. Vyslovila sa za udeľovanie cirkevného
sobáša párom rovnakého pohlavia.
(Rádio Vatikán)
n Regionálna vláda v Lombardii
ponúka ženám peňažnú podporu
až 4 500 eur ročne, aby nešli na potrat pre finančné problémy. (lifesitenews.com)
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Ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky putuje po USA
Na začiatku jubilejných osláv
ukrajinskej gréckokatolíckej
Eparchie sv. Mikuláša v USA
posvätil 4. júna biskup Richard Seminack ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá od tohto dňa bude z Detroi-

tu putovať po celej eparchii až
do 6. decembra 2011, keď má
doraziť do Chicaga. Ikona, ktorá bola napísaná na 50-te výročie eparchie, je z ruky otca Damiana Higginsa, kňaza eparchie, a má zjednotiť veriacich

v dôvere v ochranu Božej Matky.
Na ikone je vyobrazená zvláštna
ochrana nad Katedrálnym chrámom sv. Mikuláša v Chicagu.
(esnucc.org)

Wrzesnewskyj si uctil pamiatku mučeníkov komunizmu
7. júna vzdal v kanadskom parlamente M. P. Borys Wrzesnewskyj hold blahoslavenému Popieluszkovi, blahoslavenému
Pavlovi Gojdičovi, ako aj dlhému zoznamu mučeníkov z radov katolíckeho duchovenstva, ktorí boli hrubo zosmiešňovaní, prenasledovaní, mučení a v niektorých prípadoch zavraždení komunistickou tajnou
políciou, nástrojom za železnou
oponou v krajinách strednej

a východnej Európe, pri príležitosti blahorečenia otca Jerzyho Popieluszka. Tento mučeník
bol blahorečený 6. júna na omši
vo Varšave za účasti takmer
150 000 veriacich.
„Dnes spolu s Poľskom zjednotení skláňame naše hlavy
a spomíname si na otca Popieluszka a dlhý zoznam mučeníkov katolíckeho kléru – poľského kardinála Wyszyńského, ukrajinského kardinála Sli-

pyja, maďarského kardinála Mindszentyho, chorvátskeho kardinála Stepinaca, českého
kardinála Berana a slovenského biskupa Gojdiča, ktorý trpeli mučením a dokonca smrťou
v rukách diabolskej ideológie
komunizmu,“ uviedol vo svojom príhovore Wrzesnewskyj,
člen kanadskej liberálnej strany.
(-ml, -jk)

Bl. Emiliána Kovča vyhlásili za patróna farnosti v Ornete
Farské spoločenstvo v Ornete prežívalo 13. júna mimoriadne udalosti. Prvou z nich bolo
15-ste výročie existencie farnosti zo dňa, keď otec Artur Maslej (prvý kňaz farnosti) v Nede-

ľu Ježiša Krista milujúceho ľudí
v roku 1995 po prvýkrát v kaplnke slúžil sv. božskú liturgiu pre
gréckokatolíkov. Ďalším bodom
programu bola návšteva przemyšliansko-varšavského met-

ropolitného arcibiskupa Ivana
Martyniaka.
Vysokopreosvietený metropolita Ivan prečítal dekrét,
v ktorom vyhlásil blaženého
otca Emiliána Kovča za patróna farnosti v Ornete. Otec Kovč,
ženatý gréckokatolícky kňaz,
ktorý bol zatknutý za pomoc Židom v čase vojny, odovzdal svoj
život v Majdanku. Ako kňaz slúžil v koncentráku všetkým.
Na oslavu prišiel aj protosynkel Wroclavsko-gdaňskej diecézy otec Bohdan Haluška, otec
Andrej Soroka, otec Ivan Lajkoš, otec Peter Pavlyšče, otec
Andrej Olijnik, redemptorista
z Ukrajiny. (Ivan Haluška)

Kresťanské cirkvi na Ukrajine sa zjednotili za obranu morálky
V dokumente podpísanom
Moskovským patriarchátom
Pravoslávnej cirkvi, Kyjevským
patriarchátom Pravoslávnej
cirkvi, Gréckokatolíckou cirkvou, Rímskokatolíckou cirkvou,
Luteránskou cirkvou a štyrmi
evanjelickými denomináciami
je vyjadrený „silný nesúhlas so
správaním aktérov vojny počnúc
informáciami, ktoré diskreditujú a narúšajú činnosť Národné-

ho výboru expertov pre ochranu
verejnej morálky“.
Výzva, ktorú priniesol vatikánsky denník L‘Osservatore Romano, sa rodí z nutnosti chrániť vysoké morálne princípy a hodnoty rodiny. V texte výzvy sa ďalej uvádza: „Ukrajinská spoločnosť je ohrozená
propagandou vojny, národnou
a náboženskou nevraživosťou,
kultom krutosti a násilia a šíre-

ním pornografie.“ Vyjadrili nespokojnosť nad „pasivitou voči
ochrane morálky, čo zodpovedá
podpore rozkladu“. Cirkvi teda
vyzývajú vrchných predstaviteľov štátu, aby sa zamysleli nad
tým, „aké hodnoty a kultúru komunikácie by sme mali odovzdávať našim deťom a zanechať budúcim generáciám“.
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V Žiline postavili duchovný most
Nedeľa 30. mája bola v živote
žilinskej gréckokatolíckej farnosti i celej Gréckokatolíckej
cirkvi zvlášť významná. Chrám
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline bol pričlenený
zvláštnym putom duchovného príbuzenstva k bazilike Santa Maria Maggiore s privilégiom plnomocných odpustkov,
akým sa teší i samotná bazilika v Ríme. Vyznamenanie sláv-

nostne vyhlásil vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha,
v prítomnosti kňazov oboch katolíckych obradov a veriaceho ľudu. Na slávnosti bol prítomný aj otec Ľudovít Melo OP,
ktorý stál pri zakladaní farnosti a toho času pôsobí na Posvätnej penitenciárii v Ríme. Daroval chrámu kópiu ikony Salus
populi romani – Bohorodičky,
za ktorej autora je považovaný

sv. evanjelista Lukáš.
Po skončení archijerejskej sv.
liturgie všetci prítomní v spoločnej modlitbe prvýkrát okúsili
z duchovného dobra plnomocných odpustkov.
Otec presbyter Emil Turiak pri poďakovaní zdôraznil:
„Okrem radosti, ktorá napĺňa
naše srdcia, stojí pred nami aj
záväzok svedectva a rozdávania
tohto daru.“ (Marek Turiak)

Svidnícky zbor oslavoval
V gréckokatolíckom Chráme Božej múdrosti sa 30. mája
uskutočnil Koncert chvál, tohto
roka konaný pri príležitosti 10.
výročia založenia Zboru Presv.
Bohorodičky. Podujatie zorganizovala Gréckokatolícka cirkev
v spolupráci s Podduklianským
osvetovým strediskom.
V úvode odznela časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke a mariánske piesne v podaní Marka Pulščáka ml. a Natálie
Blaškovej. Hosťami tohto ročníka boli tradične cirkevné zbory pôsobiace na území mesta,
rímskokatolícky Cirkevný zbor
Božského Srdca a pravoslávny

zbor pri Chráme Svätej Trojice.
Spestrením programu bolo vystúpenie speváckej zložky súboru Makovica a mužskej skupiny
Humenské trio.
Jubilujúci Zbor Presvätej Bohorodičky, ktorý pred 10 rokmi založil otec Ľubomír Petrík,
vtedajší správca farnosti, vystúpil v závere koncertu kyticou duchovných piesní a skladieb venovaných všetkým hosťom, veriacim a dobrodincom, ktorí ho počas 10-ročnej existencie akýmkoľvek spôsobom podporovali.
Dirigentmi zboru sú Mgr. Anna
Loziňáková a v ostatnom čase aj
Mgr. Anna Suváková.

Svojou účasťou na koncerte
potešili aj Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, a Mons. Ján Eugen Kočiš,
emeritný pomocný pražský biskup. Vo svojom príhovore vladyka Ján Babjak najprv zablahoželal zboristom, vyzdvihol ich
obetavú prácu na spoločnom
diele a v závere vyjadril radosť
nad tým, že cez spev sa dokázali
spojiť všetky tri cirkvi k jednotnej oslave Boha. Svidnícky protopresbyter otec Marek Pulčšák všetkých účinkujúcich a jubilantov obdaroval kvetmi a ďakovnými listami. (Marta Nastišinová)

Postoj Katolíckej cirkvi k homosexualite
Katolícka cirkev rešpektuje dôstojnosť každej ľudskej osoby
a odmieta akúkoľvek nespravodlivú diskrimináciu človeka. Každý sexuálny styk mimo
manželstva, založeného na trvalom vzťahu muža a ženy,
je morálne nezriadený. Homosexuálne cítiacim ľuďom
sa Cirkev na Slovensku venuje prostredníctvom OZ Rieky
a Linky Valentín.
Katechizmus Katolíckej
cirkvi o homosexualite:
2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami
mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú
alebo prevládajúcu pohlavnú
príťažlivosť voči osobám toho
istého pohlavia. V priebehu
stáročí a v rozličných kultúrach
nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva

z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že
homosexuálne úkony sú svojou
vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný
úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa.
V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.
2358 Nemalý počet mužov
a žien má hlboko zakorenené
homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou,
súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú

povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou
na kríži ťažkosti, s ktorými sa
môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.
2359 Homosexuálne osoby
sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného
priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa
môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.
Vyhlásenie Komisie KBS pre
otázky bioetiky k problému
homosexuality:http://www.
kbs.sk/?cid=1117107346
Úvahy o návrhoch na právne
uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami: http://
www.kbs.sk/?cid=1116971316

n Pri príležitosti Dňa Rusínov 4.
júna sa Prešovský katedrálny zbor
sv. Jána Krstiteľa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri pamätníku Alexandra Duchnoviča v Prešove, kde zástupcovia Rusínskej obrody na Slovensku a ďalších rusínskych kultúrno-spoločenských organizácií položili veniec a kytice kvetov na pamiatku tohto buditeľa Rusínov. V úvode slávnostného zhromaždenia zaspieval katedrálny zbor skladbu Otče naš a Tebe
pojem. V závere podujatia zaznelo v podaní spevokolu Sotvori Hospody mnohaja lita. Deň Rusínov sa
bude každoročne konať na základe rozhodnutia Rusínskej obrody
na Slovensku a 10. svetového kongresu Rusínov 12. júna v Prešove.
(Peter Krajňák st.)
n Ťahanovské rodiny sa stretli
na Sigorde. 4. júna sa 11 rodín z farnosti Košice-Ťahanovce zúčastnilo na druhom ročníku víkendového pobytu v Centre pre rodinu Prešovskej archieparchie na Sigorde.
Stretnutie zorganizoval otec Martin Mikula aj vďaka finančnej podpore Občianskeho združenia Adjutor, ktorý realizuje svoju činnosť pri
tejto farnosti.
Pobyt vyplnený prechádzkami
po prírode, športovými aktivitami,
večernou opekačkou, sv. liturgiami
bol doplnený o prednášku otca Ľuboša Kohúta o komunikácii v manželstve. (manželia Klobošičovci)
n Muzikál Farár z (M)ARSU je
názov originálneho evanjelizačného projektu. V Prešove bola
6. júna uvedená premiéra trojhodinového divadelného predstavenia na motívy života sv. Jána Mária
Vianneya, popretkávaného piesňami, tancom a zaujímavou videoprojekciou, ktoré pripravovalo takmer
rok vyše 60 dobrovoľníkov z radov
ochotníckych hercov i profesionálov z farnosti Veľký Šariš. Rolu hlavného protagonistu – kňaza Petra
stvárnil novokňaz Pavol Bober, kaplán tamojšej farnosti. Po prázdninách sa súbor s týmto evanjelizačným projektom vyberie na zájazdové turné po Slovensku. (Katarína
Pirohová)
n Ostatný víkend animátorskej
školy sa uskutočnil 11. – 13. júna
v GMC Bárka v Juskovej Voli. Zúčastnilo sa na ňom 13 animátorov.
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Hlavnou témou boli vzťahy, ktorých
hĺbku a podstatu priblížil otec Peter
Jakub. (Viktória Žolnová)
n V nedeľu 13. júna sa uskutočnila posviacka exteriéru obnoveného Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Bunkovciach. Posviacku vykonal a archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha. Na slávnosti sa okrem miestneho kňaza otca
Dušana Cipku zúčastnil aj otec Jozef Kellö, protopresbyter Sobraneckého protopresbyterátu, a ďalší kňazi z okolitých farností spolu s veriacimi. Farský chrám bol obnovený
po 28 rokoch. Uskutočnila sa kompletná oprava exteriéru s pomocou
štátneho príspevku i milodarov veriacich. (Marcela Cipková)
n Zasadala Rada KBS pre rodinu. Jej ďalšie pravidelné stretnutie sa uskutočnilo 15. júna v Žiline
pod vedením predsedu rady Mons.
Milana Chautura a zaoberalo sa podnetmi k obdobiu vzdialenej prípravy
na manželstvo a ďalšími aktuálnymi
otázkami.
n Cenu Ivana Kraska získala Kráľovná z Tammiru – Priatelia čarovnej vŕby. Autorom románu, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Don Bosco, je slovenský kňaz Vladimír Štefanič. Literárny fond ceny a prémie
za rok 2009 odovzdával 16. júna.
Toto ocenenie v minulosti odkrylo aj
talent slovenského literárneho velikána Milana Rúfusa.
n Skončilo sa stretnutie hovorcov a riaditeľov tlačových kancelárií biskupských konferencií krajín
Európy, ktoré bolo od 16. do 19. júna
v Bratislave a v Nitre. Zúčastnilo sa
na ňom takmer 30 delegátov s hlavnou témou Komunikácia v čase krízy.
Budovanie verejnej mienky. Vzácnym
hosťom bol Mons. Giuseppe Antonio
Scotti, zástupca sekretára Pápežskej
rady pre spoločenské komunikačné
prostriedky, ktorý vyzdvihol význam
podujatia a zdôraznil jeho tri hlavné
aspekty – poukázanie na to, že Cirkev
sa nebojí komunikovať; učiť sa novým veciam v tejto oblasti; a na dôležitosť spoločenstva, ktoré sa stretnutím každoročne vytvára a nechýbalo tento rok ani na Slovensku. Stretnutie organizačne zastrešila Tlačová
kancelária Konferencie biskupov Slovenska pod vedením jej riaditeľa Jozefa Kováčika.
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Stretnutia prvoprijímajúcich detí
Klokočov
Po zapršaných dňoch sa v sobotu 5. júna rozprestrela nad
pútnickým areálom v Klokočove jasná obloha. V tento deň sa
na fatimskej sobote stretli prvoprijímajúce deti, aby spolu zažili krásu spojenia s eucharistickým Kristom.
Po úvodnej modlitbe časoslovu sa slova ujal otec Ľuboslav
Petričko, ktorý v prednáške poukázal na dôležitosť rodinnej
výchovy pre celý ľudský i náboženský život. Vladyka Milan
Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú liturgiu, sprevádzanú spevom mládeže z Trebišova. V kázni vladyka Milan
priblížil pokušenie prarodičov
z raja: budete ako Boh, ktoré sa
v obmenách dotýka aj súčasného technicky vyspelého človeka.
Rodičov nabádal, aby svoje deti
viedli k istote viery v Boha. Vla-

dyka vyjadril potešenie z detí,
ktoré svoju účasť pri Pánovom
stole zobrali vážne. Radostné
eucharistické slávenie obohatili
dialógy na tému výchovy v rodinách. (Michal Hospodár)
Ľutina
Ľutinská bazilika sa v sobotu
19. júna stala miestom stretnutia prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ. Viac
ako tristo detí z Prešovskej archieparchie pricestovalo do Ľutiny, aby spoločne s vladykom
slávili archijerejskú svätú liturgiu a zúčastnili sa na duchovno-zábavnom programe, ktorý
pre nich pripravili duchovní otcovia František Sochovič a Ľuboš Kohút z komisie pre pastoráciu rodín. Pomáhalo im 40
animátorov a bohoslovcov.
Otec arcibiskup deti povzbu-

dil k dobrej príprave na prijímanie Eucharistie, keďže Ježiš chce prebývať v živých bohostánkoch, ktorými sú naše
srdcia. Radil prijať zásadu sv.
Dominika Sávia: „Radšej smrť
ako ťažký hriech“.
Po skončení sv. liturgie nasledovala beseda s otcom arcibiskupom a program pre deti
v areáli pútnického miesta. (Peter Borza)

Pútnici sa stretli na hore Zvir
Napriek rozsiahlym povodniam, sužujúcim mnohé časti Slovenska, prišlo v prvú júnovú nedeľu na horu Zvir, nachádzajúcu sa nad obcou Litmanová, takmer 1 300 ľudí. Prítomným bol ponúknutý duchovný
program, ktorý sa začal modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ruženca a vyvrcholil

slávením svätej liturgie. Hlavný
celebrant a zároveň duchovný
správca Zviru otec Vasil Kindja
sa v úvode homílie poďakoval
prítomným za ich účasť a slovami: „Prekonali ste veľkú skúšku,
že ste sem prišli“, vyzdvihol ich
odvahu a obety, ktoré vymenili
za pohodlie domova. „Ďakujem,
že sa za nás kňazov modlíte a ja

sa modlím za to, aby sa na tejto hore diali zázraky.“ Po liturgii sa zhromaždený ľud pomodlil Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po modlitbe bola vystavená na adoráciu Najsvätejšia
Eucharistia, ktorou kňaz žehnal
pútnikov. Bodku za vydareným
dňom urobila speváčka Anna
Servická. (Ján Dubníček)

Rada hierarchov rokovala po šiestykrát
Šieste riadne zasadnutie Rady
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa uskutočnilo v pondelok 7. júna v Prešove. Zúčastnili sa na ňom traja
gréckokatolícki biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák.
Otcovia biskupi v mene svojom a celej Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku vyjadrili svoju spoluúčasť na utrpení
ľudí v našej krajine v súvislosti
s povodňami, uisťujú trpiacich
o svojich modlitbách a potvrdi-

li, že sa vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch na Slovensku uskutoční finančná zbierka pre postihnutých povodňami. Biskupi vyzývajú veriacich
k prejaveniu solidarity prostredníctvom tejto zbierky aj modlitieb.
Rada hierarchov zaslala blahoprajný list Mons. Bernardovi Boberovi pri príležitosti jeho
vymenovania za nového košického arcibiskupa a metropolitu.
Venovala sa aj hľadaniu najvhodnejšej formy prekladu ďalších liturgických kníh – apoštolára, v ktorom sa nachádzajú liturgické čítania zo Skutkov
apoštolov a listov apoštolov, ako

aj paramejníka, ktorý obsahuje
liturgické čítania na večierne.
Hierarchovia zhodnotili ako
veľmi vydarenú 1. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove
a rokovali aj o detailoch 2. metropolitnej púte biskupov a kňazov Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2010 v bazilike minor v Ľutine. Dohodli sa tiež, že
siedme riadne zasadnutie Rady
hierarchov sa bude konať 5. októbra 2010 v Prešove. (Ľubomír
Petrík)
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V Hažíne nad Cirochou majú novú farskú budovu
V nedeľu 6. júna 2010 prešovský
arcibiskup a metropolita Mons.
Ján Babjak SJ posvätil vo svojej rodnej obci Hažín nad Cirochou novú farskú budovu.
V gréckokatolíckom Chráme sv. archanjela Michala archijerejskú svätú liturgiu spolu
s vladykom Jánom slávil aj emeritný pražský pomocný biskup
Mons. Ján Eugen Kočiš. V homílii vladyka Ján okrem iného poďakoval za ochotu a pomoc pri
stavbe farskej budovy. Spevom
obohatili svätú liturgiu zboristi z Humenného i z Hažína nad
Cirochou.
Po svätej liturgii sa uskutočnila posviacka farskej budovy.
Slávnostný obed po posviac-

ke spestrili spevom ženská skupina Heligonka z Kamenice nad
Cirochou a niekoľkonásobný víťaz súťaží v hre na akordeón Ján

Ferko. Hostia naplno využili čas
na osobné stretnutie s rodákom
Mons. Jánom Babjakom. (Rastislav Baka)

Mladí sa učili ohlasovať
Formačný víkend pod názvom
Povolanie a služba Božiemu kráľovstvu prebiehal v GMC Bárka v Juskovej Voli 11. – 13. júna.
Tento víkend viedol tím Petra

Liptáka, ktorý touto témou zavŕšil formačnú etapu 32 účastníkov, ktorí začali základným
kurzom Filip, prešli kurzami Život v Kristovi a Vyslobodenie

a vnútorné uzdravenie v Kristovi. Počas ostatného víkendu sa učili ohlasovať evanjelium
na základe osobnej skúsenosti
s Ježišom. (Slavomír Zahorjan)

n Vojenský ordinár navštívil
ukrajinsko-slovenskú hranicu.
Počas pastoračnej návštevy
príslušníkov Policajného zboru
v Sobranciach patriacich pod Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach sa
ordinár OS a OZ SR v noci 17. júna
dotkol hraničných stĺpov. V sprievode policajného dekana KR PZ
Košice mjr. Dr. Martina Jurašeka
a policajného školského kaplána
SOŠ PZ v Košiciach kpt. Mgr. Marcela Gábora 17. – 18. júna 2010 navštívil policajnú školu v Košiciach,
na ktorej sa 17. júna uskutočnili
oslavy Dňa polície.
n Na kurze Samuel v Centre pre
rodinu Prešovskej archieparchie na Sigorde sa 18. – 20. júna
zúčastnilo spolu s ďalšími účastníkmi 10 manželských párov z farnosti Prešov-Sídlisko III. Kurz pod
vedením Evanjelizačnej školy sv.
Mikuláša a otca Jozefa Marettu ponúkol rodičom hlbší duchovný pohľad na výchovu detí v rodinách.
(Drahomíra Kolesárová)

Prešovská archieparchia má šiestich novokňazov

n Košický arcibiskup Mons.
Bernard Bober prevezme úrad.
Slávnosť sa uskutoční 10. júla
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Samotnej slávnosti bude predchádzať vyhlásenie Mons. Bernarda
Bobera pred Radou konzultorov
o kánonickom prevzatí úradu arcibiskupa.
Medzi očakávanými hosťami nebudú chýbať apoštolský nuncius
na Slovensku arcibiskup Mons.
Mario Giordana, kardinál Jozef
Tomko, kardinál Péter Erdö či krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz
a vzácni hostia z Ukrajiny, Čiech
a Slovenska.

O šiestich novokňazov sa v nedeľu 20. júna rozrástlo kňazské
spoločenstvo Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Pri
archijerejskej sv. liturgii v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa udelil vladyka Ján Babjak
SJ kňazské svätenie diakonom
Mikulášovi Fejkovi, Miroslavovi Demjanovičovi, Jurajovi Štefánikovi, Jozefovi Šašalovi, Róbertovi Krolákovi a Pavlovi Sirotňákovi.
Najprv rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otec Marko Roz-

n Tehlička pre Keňu vyzbierala takmer 50-tisíc eur. Z výťažku tejto verejnej zbierky odišlo už
25-tisíc na vybudovanie stolárskej
dielne v centre Bosco Boys v Nairobi. Centrum poskytuje starostlivosť, vzdelanie i výchovu najmä
pre bývalé deti ulice a pripravuje ich na samostatný život. Ďalších
10-tisíc eur bolo zaslaných na stavbu studne v Manguo-Maridi, obci
v Južnom Sudáne, ktorá bude slúžiť pre miestnu školu i obyvateľov. Zvyšná časť bude odoslaná až
po uzavretí celej zbierky v júli a pomôže obnove zemetrasením zničeného Haiti.

V Sabinove posvätili nový ikonostas
V nedeľu 13. júna sa vo Farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sabinove konala archieparchiálna odpustová slávnosť spojená s posviackou nového oltára a ikonostasu, ktorú vykonal
arcibiskup a metropolita Mons.
Ján Babjak SJ v spoločenstve
dvanástich kňazov, ich rodín,

hostí a veľkého množstva veriacich. Slávnosť poctili svojou prítomnosťou rímskokatolícky dekan v Sabinove otec Ladislav Cichý, primátor mesta Ing. Peter Molčan s manželkou a prednosta Mestského úradu v Sabinove Mgr. Jozef Mačišák s manželkou.

koš predstavil kandidátov svätenia otcovi arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi. Potom nasledoval ich pozdrav so svätiteľom,
po ktorom v sprievode svojich
principálov trikrát obišli oltár
a pobozkali jeho štyri rohy. Nasledovalo vyznanie katolíckej
viery a zloženie prísahy poslušnosti Svätému Otcovi a svojmu arcibiskupovi a ich nástupcom. Podstatná časť kňazskej
vysviacky nastáva vtedy, keď si
kandidát kľakne pred oltár, svätiteľ kladie na jeho hlavu omofor a ruky a modlitbou naňho
zvoláva milosť Svätého Ducha.

Túžba postaviť ikonostas prechádzala z generácie na generáciu veriacich už od postavenia
chrámu v roku 1904. Túto túžbu
sa podarilo naplniť vďaka štedrosti mnohých veriacich tejto
farnosti. (Jaroslav Matoľák)

Počas nasledujúcich prosieb novokňazi ležia tvárou na zemi
a svätiteľ sa nad nimi modlí. Nakoniec im odovzdáva znaky duchovnej kňazskej moci.
Po kňazskom svätení archijerejská svätá liturgia pokračovala liturgiou Eucharistie, ktorú už
po prvýkrát vo svojej novej službe slávili aj novokňazi.
Na konci liturgickej slávnosti vladyka vyzval novokňazov
k horlivej kňazskej službe. „Milí
bratia novokňazi, majte silu slúžiť aj tým, ktorí sa prípadne postavia proti vám. A modlite sa
za nich.“ (Ľubomír Petrík)
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Ukončenie
Roka kňazov
Ľutina
Pri príležitosti ukončenia
Roka kňazov sa v utorok 8. júna
stretli v bazilike minor v Ľutine kňazi Prešovskej archieparchie s arcibiskupom Jánom Babjakom SJ.
Po modlitbe tretieho času sa
Mons. Jozef Tóth v prednáške
venoval trom dimenziám kňazského pôsobenia – učiť, posväcovať a spravovať. Vo všetkých
pôsobí Svätý Duch. Kňazom
ponúkol veľa hlbokých myšlienok. Povedal, že kňaz stojí denne tam, kde sa rodí svätosť. Mnohých zaujali slová: „Prezidenti, králi, vedci, umelci
i prostí ľudia, všetci nechávajú
tu na zemi svoje profesie i tituly, len my kňazi odchádzame aj
za hranice smrti ako kňazi!“
Po diskusii nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgie.
V homílii otca Ľubomíra Petríka zaznelo, že „Boh nás povolal ku kňazstvu nielen pre službu spoločenstvu, ale aj pre naše
obrátenie. Aby nás zachránil,
išiel až tak ďaleko, že nám nehodným dal dar kňazstva. Tento dar a tajomstvo je nielen pre
spásu iných, ale aj pre našu záchranu“. Vyzdvihol dôležitosť
vzťahov medzi kňazmi, lebo jeden druhému môžu byť pomocou na ceste spásy. Pripomenul aj dôležitosť jednoty kňaza
s Kristom, „aby sme sa nespoliehali viac na naše schopnosti ako
na Božiu pomoc.“
Prítomným bol odovzdaný pozdrav emeritného biskupa Jána Hirku, ako aj uistenie
o jeho modlitbách za všetkých
kňazov. Otec arcibiskup pozval
kňazov, aby v modlitbách pamätali na emeritného otca biskupa.
Otec Štefan Paločko, odborný asistent na GTF PU, vo svojej

prednáške poukázal na niekoľko rôznych pohľadov na kresťanstvo, ktoré nemôžu naplniť život človeka. Napríklad pohľad na kresťanstvo ako na kultúru alebo filozofický smer, alebo vnímanie kresťanstva ako
nejakej mágie, že keď sa budeme veľa modliť a postiť, naplnia
sa naše predstavy o živote. „Tieto kategórie neriešia náš hlad
po živote, po naplnení. Preto je
veľmi dôležité, aby sme predovšetkým my kňazi pochopili, čo
vlastne Ježiš Kristus priniesol.“
Po diskusii sa prihovoril vladyka Ján. Poďakoval sa kňazom za ich službu a horlivosť,
za niektoré hodnotné aktivity počas Roka kňazov a ponúkol
niekoľko bodov, aby aj po jeho
skončení pokračovala ich neustála ľudská a kňazská formácia a duchovné dozrievanie.
Okrem iných zaujímavých podnetov pozval kňazov, aby neza-

búdali zvolávať Božie požehnanie aj na seba a svoje rodiny. Ďalej ich povzbudil k dennej modlitbe časoslova – úradnej modlitby Cirkvi, meditovaniu nad
Božím slovom, ale aj k osvojeniu si Korunky Božieho milosrdenstva, „lebo bez modlitby, bez vlastného posväcovania kňaz vyschne a nebude mať
čo dávať“. Pozval svojich kňazov
budovať jednotu s Kristom Veľkňazom, ale aj jednotu navzájom, aby sa modlili a obetovali jeden za druhého. Záver hodnotného stretnutia patril spoločnej modlitbe k Božiemu milosrdenstvu. n
Ľubomír Petrík
Šaštín
V sobotu 12. júna, na sviatok
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala Druhá púť Bratislav-

skej eparchie.
Po vzájomnej dohode s arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a otcami saleziánmi vyhlásil minulého roka
vladyka Peter Rusnák Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za pútnické miesto
Bratislavskej eparchie s pravidelnou každoročnou púťou
v deň Spolutrpiacej Bohorodičky.
Program púte sa začal o 10.00
hod. modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorý liturgizoval otec Martin Pavuk MSC
z Nitry. Po ňom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal arcibiskup Mons.
Cyril Vasiľ SJ z Ríma, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, za prítomnosti vladyku Petra Rusnáka a ďalších
15 kňazov eparchie. Liturgické slávenie spevom sprevádzal
zbor Chrysostomos z Bratislavy
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pod vedením dirigenta Ing. Petra Plška.
Na úvod liturgie privítal vladyka Peter vzácneho hosťa
z Ríma. V homílii sa vyše 200
veriacim zídeným z rôznych farností Bratislavskej eparchie prihovoril vladyka Cyril. Zameral sa na mariánsku tradíciu,
ktorá je hlboko spojená práve so šaštínskou bazilikou. Vladyka sa vrátil do histórie tohto
pútnického miesta a spomenul udalosť, keď sa v 16. stor.
grófka Angelika Bakičová utiekala vo svojich rodinných trápeniach k Panne Márii: „Vidíme, že aj táto svätyňa je ukážkou toho, že Božia milosť dokáže naozaj obrátiť to, čo sa zdá
na prvý pohľad zlé, ťažké, bolestné, na čosi, čo môže byť povzbudzujúce, čo dokáže obrátiť zlo na dobro. Také sú účinky
Božej milosti. Tie zakúsila grófka na svojom vlastnom živote,
že na prosby Bohorodičky sa jej
rodinný život zmenil na harmonický...“
Na záver liturgickej slávnosti vladyka Peter poďakoval vladykovi Cyrilovi za jeho povzbudivé slová a zaželal kňazom, aby
aj po skončení Roka kňazov nosili v sebe šťastie, pokoj a lásku
a aby to pocítili veriaci v ich farnostiach. Slávnosť bola zároveň
zakončením Roka kňazov v Bratislavskej eparchii.
Po liturgii sa pútnici zúčastnili na agapé v priestoroch saleziánskeho centra, po ktorom
nasledovala prednáška švajčiarskeho misionára pôsobiaceho
na Slovensku P. Jozefa Hegglina
MSC o jeho skúsenostiach z misií v Indonézii a Polynézii. n
Stanislav Gábor
Košice
Kňazi Košickej eparchie sa
stretli 19. júna, na sviatok Ježiša
Krista milujúceho ľudí, aby pod
vedením svojho eparchu Milana
Chautura zakončili Rok kňazov.
V košickej katedrále slávili božskú liturgiu, pri ktorej si vypočuli mnoho podnetných myšlienok. Vladyka Milan v kázni pripomenul Ježišovu obetu na kríži, kde z Kristovho prebodnuté-

ho boku vytiekla krv a voda. „To
sú symboly obety a očisty – dve
podstatné úlohy kňazskej služby.“ Vladyka zhodnotil uplynulý tematický rok ako čas uvedomenia si vlastnej identity kňazov. Kňazov v zmysle Ježišovej veľkňazskej modlitby vyzval
k budovaniu vzájomnej jednoty
a obetavej služby pre dobro veriacich. V závere sv. liturgie bola

zasväcujúca modlitba za vytrvanie v kňazskom povolaní, ako
aj spomienka na Svätého Otca,
ktorý v tom čase ukončieval Rok
kňazov v Ríme.
Súčasťou stretnutia bola liturgická modlitba utierne sviatku v rezidenciálnej kaplnke.
Následne biblista Róbert Jáger
v prednáške analyzoval pojem srdce v biblickej tradícii.

Za zmysel sviatku uctievania
Božského Srdca označil otvorenie sa pre pôsobenie Božej lásky. To spôsobuje, že ľudská láska sa premieňa podľa aktuálnej
potreby na postoj, cit a skutok.
Záverečné agapé ukončilo toto
plodné stretnutie. n
Michal Hospodár
snímky: Michal Vadrna
Stanislav Gábor
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Family day
tor Vladimír Seman dal priestor
aj folklórnym súborom, hudobnej skupine Komajota a ďalším
interpretom. V tento deň boli
špeciálne otvorené aj múzeá,
galérie a iné prehliadky zaujímavostí mesta. Nádherné májové slniečko, srdečná atmosféra na námestí, príležitosť na pobavenie, ale aj poučenie vytvorili zážitkové stretnutie niekoľkých tisícov účastníkov podujatia, ktorým záleží na integrálnom dobre každej rodiny. n
Michal Hospodár

15. máj je celosvetovým Dňom rodiny. Pri tejto príležitosti sa na rôznych miestach Slovenska konal tzv. Family Day (Deň rodiny). Ide
o aktivitu, ktorej cieľom je verejne upriamiť pozornosť spoločnosti
na hodnotu zdravej rodiny – na jej formovanie, celistvosť, na jej nezastupiteľné miesto pri formovaní a výchove spoločnosti. Patronát nad
týmto podujatím držala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), myšlienkovo a propagačne ho zastrešilo Fórum kresťanských inštitúcií
(FKI). V jednotlivých lokalitách Slovenska ho realizovali rôzne organizácie zamerané na rodinu.
Košice
Myšlienka podpory prirodzeného modelu rodiny spojila
prorodinné inštitúcie k usporiadaniu prvého Dňa rodiny v Košiciach. Podujatie sa uskutočnilo v závere osláv Dní mesta Košice v sobotu 8. mája a spolupodieľala sa na ňom aj Katolícka cirkev.
Bohoslužby za rodinu slávili vo svojich katedrálach otec
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
a vladyka Milan Chautur, košický eparcha, ktorý je súčasne aj predsedom Rady pre rodinu KBS. Vo svojom príhovore
vladyka Milan poukázal na súčasné chápanie rodiny, ktorá je
v médiách systematicky predstavovaná ako problematic-

ká inštitúcia. Preto sa mladí ľudia ani nehrnú za usporiadaným manželstvom, ale vyberajú
si spôsob voľného partnerského spolužitia. Cirkev sa podľa
vladyku Milana stará o rodinu,
lebo aj ona sama je veľkou rodinou. Vladyka vyzval prítomných k odblokovaniu všetkých
mylných predstáv o rodine a povzbudil prítomných k verejnej
podpore hodnôt kresťanskej rodiny.
Spoločné otvorenie Dňa rodiny bolo v centrálnej časti Košíc za účasti obidvoch otcov biskupov, primátora mesta Františka Knapíka a poslanca Rudolfa Bauera. V ďalšom programe sa predstavili organizácie
pôsobiace na podporu rodiny

na území Košíc ako Inštitút rodiny, Úsmev ako dar, Katolícka stredná pedagogická škola,
Štúdium rodiny a pod. Moderá-

Prešov
V Prešove sa Deň rodiny konal 16. mája popoludní a jeho
organizácie sa ujalo Centrum
pre rodinu na Sigorde – účelové
zariadenie Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva.
Bohatý program prebiehal
v dvoch blokoch. Prvý bol zameraný na deti. Odštartovalo ho interaktívne bábkové divadlo Makyle z Bratislavy, ktoré si hneď získalo pozornosť
najmenších divákov. Podobne to bolo aj s nasledujúcim vystúpením klaunov, ktorí netradičným spôsobom podali deťom základné pravdy z kresťanského života. Predstavenie divadla DIK z Rómskeho pastoračného centra z Čičavy si vybralo
námet z rodinného prostredia.
V scénke bola vykreslená reali-
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na 5 minút
Rozhovor s otcom
Františkom Sochovičom, duchovným
správcom Centra pre
rodinu Prešovskej archieparchie na Sigorde
Kto je organizátorom stretnutia prvoprijímajúcich
detí s otcom arcibiskupom?
Pri Arcibiskupskom úrade sú zriadené a pracujú rôzne komisie, ktoré sú akoby predĺženými rukami otca arcibiskupa. Jednou z nich je komisia pre rodinu.
Tá je po organizačnej stránke zodpovedná
okrem iného aj za stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom. Mohli
by sme teda povedať, že iniciatíva vychádza od vladyku Jána, ktorý sa túži stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi archieparchie, pričom programovo to pripraví komisia pre rodinu.
Čo bolo prvoradým zámerom a prečo
vlastne vznikla táto myšlienka?
Hlavnú myšlienku každoročného stretnutia prvoprijímajúcich detí výstižne vyjadril vladyka Ján v kázni na tohtoročnom
stretnutí v Ľutine, keď povedal, že sme
sa zišli poďakovať za veľký dar a možnosť
prijímať Telo a Krv Pána Ježiša ako pokrm
a posilu pre náš život. Cieľom je tiež to,
aby sa deti vzájomne stretli, povzbudili,
zabavili a zmysluplne využili sobotu.

ta množstva zlých vplyvov na rodinu a ponuka východiska v podobe života podľa
evanjelia. Kultúrnym programom prispeli
deti z tanečnej sekcie Cirkevnej základnej
umeleckej školy sv. Mikuláša, ktoré oživili
podujatie troma tančekmi muzikálového
charakteru. Hudobno-modlitbové vstupy
viedla hudobná skupina F6 zložená z mladých chlapcov z Rómskeho pastoračného
centra v Čičave.
Druhý blok mal mať pôvodne informačný charakter, kde mali odznieť prezentácie rôznych organizácií, spoločenstiev,
cirkví a hnutí z Prešova a okolia, venujúcich sa nejakým spôsobom problematike rodiny. Nakoľko pre nepriazeň počasia
sa celý program podujatia presunul do Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, ktorého priestory bolo možné využiť len v obmedzenom časovom rozsahu, náplň tohto
druhého bloku bolo treba zredukovať.
V tomto bloku sa teda prihovoril vlady-

ka Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, Marián Bača, zodpovedný za otázky rodiny pri Mestskom úrade v Prešove, a europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý špeciálne pre to pricestoval zo zahraničia. Príspevky všetkých
rečníkov sa niesli v duchu povzbudzovania zdravo fungujúcich rodín a uistenia,
že z pozície svojho úradu sa chcú usilovať
o kvalitnú a intenzívnu službu rodinám.
Napriek sychravému počasiu sa na podujatí zúčastnilo množstvo ľudí, ktorí tak
vytvárali atmosféru životaschopnosti
a pripravenosti zdravej rodiny čeliť aj nepriaznivým okolnostiam a vplyvom doby.
Organizátori veria, že sa podarí vytvoriť
tradíciu každoročných Dní rodiny v Prešove. n
František Sochovič
snímky: Dominik Lakatoš
Michal Vadrna

Aký program bol pripravený pre deti,
ktoré tento rok po prvý raz prijali eucharistického Krista?
Doobeda mali deti možnosť znova sa
stretnúť s eucharistickým Kristom pri slávení archijerejskej sv. liturgie. Po nej im
bol k dispozícii vladyka Ján, na ktorého
spustili zvedavú paľbu otázok vo veľmi živej a veselej atmosfére. Nasledovalo divadelné predstavenie divadla DIK z Čičavy
a po krátkom obede prišla na rad hra v teréne s názvom Dobrodružné putovanie
do zasľúbenej zeme.
Aká téma sprevádzala tento ročník
stretnutia?
Témou bol starozákonný príbeh putovania Izraelitov do zasľúbenej zeme ako obraz nášho životného putovania do neba.
Počas tohto putovania je naším pokrmom
a posilou Božie Telo a Krv, ktoré prijímame pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii.
Mikuláš Jančuš
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Ruka podaná Židom

Biskup Pavel Peter Gojdič bol v poradí siedmym biskupom Prešovskej
eparchie od jej vzniku v roku 1818 a súčasne posledným pred
násilnou likvidáciou v roku 1950. V období vzniku prvej Slovenskej
republiky mal za sebou už 12 rokov biskupskej služby, počas ktorej sa
zameriaval na duchovné a sociálne povznesenie veriacich.
Napomenutie biskupa
Biskupovej pozornosti neušli
negatívne zmeny v spoločnosti spôsobené šírením myšlienok
nacionalizmu, ktoré nachádzali podporovateľov aj medzi duchovenstvom a veriacimi Prešovského biskupstva. Už 25. januára 1939 upozorňoval na negatívne dosahy nacionálno-socialistickej ideológie pastierskym listom č. 400/1939 o rasizme a medzinárodnej situácii. V liste upriamil pozornosť
na zločinnosť ideológie pohŕdajúcej človekom pre jeho príslušnosť k inému národu alebo rase.
Nacionálny socializmus bol
podľa biskupa nový nebezpečný blud, ktorý vyčíňal na celom
svete, a zvlášť v Európe si vyberal svoje obete. Sám deklaroval
svoj vysoko humánny pohľad
na človeka, ktorý je Božím stvo-

rením, a preto má rovnaké právo na život a na všetko, čo je mu
milé, či už to je rodná reč, vzácne zvyky, alebo starobylé tradície. Vyzval kňazov, aby sa vyhýbali spolupráci a angažovaniu
v intenciách škodlivej ideológie.
„Opravdivý dušpastier so svojimi veriacimi najúprimnejšie
spolucíti, s nimi sa teší, s nimi
smúti. Kto toho nie je schopný, nech zvie, že jeho konanie je bludné a nekorektné. Politické a šovinistické prechmaty kňazov narobili už veľa škôd
svätej Cirkvi a dušiam, preto čo najserióznejšie pripomínam všetkým, aby v tomto bode
zrevidovali svoje doterajšie konanie.“
Židovská otázka
V čase vydania pastierskeho listu sa na Slovensku hovori-

lo o riešení tzv. židovskej otázky
a 23. januára 1939 bol vytvorený zvláštny vládny výbor na vypracovanie Programu riešenia
židovskej otázky. Biskup Gojdič
to pokladal za scestné, ba nebezpečné pre Slovensko, lebo ak
„niekto krivdí druhému, škodí
sám sebe“. Varoval pred šírením
šovinizmu a rasizmu.
Slovenská vláda vnímala počínanie prešovského biskupa
s nevôľou a stupňovala nátlak
na jeho odstúpenie. Koncom
roku 1939 sa rozhodol odstúpiť z vedenia eparchie, aby jeho
osoba nebola, ako sám povedal, prekážkou dobrých vzťahov
medzi Gréckokatolíckou cirkvou a slovenskou vládou. Žiadal
pápeža, aby vedenie biskupstva
zveril osobe, ktorá má absolútnu dôveru slovenskej vlády. Rím
po vyše polročnom mlčaní, skú-

majúc pozadie abdikácie, vydal
vymenúvaciu bulu pre biskupa
Gojdiča, ktorou ho definitívne
potvrdil a vymenoval za sídelného biskupa Prešovskej eparchie.
V roku 1939 si ešte nikto nevedel predstaviť, ako sa riešenie židovskej otázky prejaví v praktickom živote. Stupňujúce sa násilie vytvorené právnymi úpravami privádzalo Židov do bezvýchodiskových situácií, keď im neostávalo nič,
iba život a aj o ten mali byť pripravení v koncentračných táboroch. Po začiatku transportov v marci 1942 napísal biskup Gojdič 16. mája 1942 list
Apoštolskej nunciatúre na Slovensku, v ktorom tvrdo odsúdil barbarské správanie Hlinkovej gardy voči bezbrannému židovskému obyvateľstvu. Napísal: „Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri
deportácií Židov na východnom Slovensku orgány takzvanej Hlinkovej gardy poverené
vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané
na tom biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť.“ Zároveň v liste požadoval urýchlený
zásah Vatikánu u prezidenta Jozefa Tisa, ktorý sa mal ako katolícky kňaz usilovať o zastavenie
transportov. Zaujímavosťou listu je prorocké volanie v situácii,
ak by sa transporty nedali zastaviť: „Keby toto nebolo možné,
nech Svätá stolica ráči vyzvať
veľadôstojného pána prezidenta, aby sa vzdal svojho úradu
a odovzdal ho svetskej osobe,
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nech ódium z uskutočňovania
nariadení tzv. židovského kódexu nepadne na hlavu katolíckeho kléru, resp. na celú Katolícku cirkev. Ak by si však vyžadovali okolnosti a záujmy Cirkvi,
ako aj odvrátenie väčšieho zla
ohrozujúceho blaho Cirkvi, aby
veľadôstojný pán prezident Tiso
ostal na svojom mieste a vykonával prezidentský úrad, bolo
by treba, aby bol nútený vrátiť sa do svetského stavu, a tým
by sa dokázalo, že Cirkev rozhodne nesúhlasí s hore spomenutým zaobchádzaním vlády so
Židmi.“
Zachránení
Biskup Gojdič nezostal len
pri verejných protestoch, ale
v rámci svojich možností sa aj
osobne angažoval pri záchrane Židov. Spolu s duchovenstvom preukazovali židovským
rodinám hrdinskú pomoc v podobe vydávania pravých aj nepravých krstných listov, ukrývania cenností, zabezpečovania
prezidentských výnimiek a napokon aj ukrývaním prenasledovaných. Biskup Gojdič vydal
niektorým gréckokatolíckym
kňazom poverenie krstiť a vydávať pravé alebo aj nepravé krstné listy. Svojím jasným postojom a aktívnym prístupom ukázal aj duchovenstvu a veriacim
správnu cestu, ako sa majú zachovať k trpiacim Židom. Po-

mohol sa im zorientovať v zložitej dobe. Farárovi Michalovi
Mašlejovi, ktorý mal obavu, že
poskytnutím úkrytu rasovo prenasledovaným ohrozí bezpečnosť svojich farníkov, povedal:
„Pomoc prenasledovaným vyplýva z lásky k blížnemu, a preto je tvojou povinnosťou podľa svojich možností pomáhať
a poskytnúť úkryt deportáciou
ohrozeným Židom.“
Hlbokou ľudskosťou a hrdinskou obetavosťou zachránil tri
desiatky nám známych rasovo prenasledovaných osôb. Ide
však len o zachránených z okolia Prešova a Spiša, v skutočnosti ich bolo iste viac. Pracovníci múzea Yad Vashem zistili,
že z 249 židovských rodín konvertovalo na gréckokatolícku
a pravoslávnu vieru 533 ľudí, čo
znamenalo záchranu 1 500 židovských životov. Mnoho zachránených bolo z Michaloviec
a Humenného. V Michalovciach
sa s nimi stretol pred kláštorom
otcov redemptoristov v auguste
1942 a povzbudzoval ich, aby sa
nebáli. ÚŠB informovala, že biskup Gojdič sa bozkával so Židmi a skutoční veriaci tým boli
značne pohoršení. Jedna zo zachránených, Marianna Zachová, rod. Spitzerová, mala v roku
1942, keď sa začali transporty,
12 rokov. Spolu so sestrou Zuzanou ich biskup umiestnil do internátu kláštora sestier Bazila

Veľkého a dokonca im umožnil
navštevovať gymnázium v Prešove. „Žili sme normálnym životom bez strachu a ohrozenia,“ napísala vo svojom svedectve. Do dramatickej situácie sa
dostal jej otec Pavel Lukáč-Spitzer, keď bol s biskupom v meste a Hlinkova garda práve začala
chytať Židov. Biskup Gojdič ho
pevne objal, a tým ochránil pred
gardistami. Rodinu Fleischerovcov zachránil z transportu, ktorý smeroval do koncentračného tábora. Erika Kleinová, rod.
Fleischerová, mala vtedy len
päť rokov. K tomuto hrdinskému skutku mu poslúžilo osvedčenie o krste, ktoré osobne vydal. Zachránená Erika si spomínaný dokument uchovávala až
do roku 2006, keď ho priložila k svojmu svedectvu. Znamenal predsa život pre celú jej rodinu. Židia zachránení biskupom Gojdičom dnes žijú v Kanade, Nemecku, Českej republike a na Slovensku.
Nastavené zrkadlo
Postoj blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča nastavil zrkadlo všetkým zástancom
nacionalistických a rasistických
prejavov vtedajšej spoločnosti,
ale nastavuje zrkadlo odhaľujúce pravú povahu nacionalizmu
a rasizmu aj v dnešnej spoločnosti Slovenskej republiky. Núti
k zamysleniu nad nesmier-

nou hodnotou človeka, ktorú nemožno za žiadnych okolností znižovať a žiadna ideológia nemá právo určovať hodnotu človeka na základe jeho rasy,
zdravotného stavu alebo miery
užitočnosti pre spoločnosť. Biskup Gojdič v tom čase vysoko
prevyšoval hierarchiu Katolíckej cirkvi na Slovensku a medzi
biskupmi vynikal otvorenosťou v obrane rasovo prenasledovaných Židov, ako aj v otvorenej kritike autoritatívneho režimu prvej Slovenskej republiky
na čele s jej prezidentom Jozefom Tisom. Tým si vyslúžil nemalú kritiku zo strany čelných
predstaviteľov krajiny a musel
čeliť rôznym invektívam na svoju osobu z katolíckeho prostredia. Napriek tomu neváhal
stáť na strane pravdy, a tým aj
na strane pravého učenia Cirkvi
o nesmiernej ľudskej dôstojnosti, ktorej ochrana podlieha hlavnému prikázaniu lásky tak v židovstve, ako aj v kresťanstve.
Láska k Bohu a k blížnemu ho
správne zorientovala v neľudskej dobe, kde zdanlivo víťazila sila zla, sila vojny. Príklad
znamenitého človeka – biskupa Gojdiča poukazuje na silu lásky víťaziacej nad zlom a nenávisťou. n
Peter Borza
snímka (Vladyka Pavel Gojdič
a utečenci pred frontom)

WEBOVÉ STRÁNKY

www.kbs.sk
Katolícka cirkev na Slovensku má niekoľko
oficiálnych stránok, no medzi najpoprednejšie a asi aj najnavštevovanejšie patria internetové stránky Konferencie biskupov
Slovenska. Doména www.kbs.sk slúži predovšetkým ako informačný web, ktorý obsahuje buď krátke informácie a články, alebo odkazy na iné internetové stránky, ktoré
sa už podrobnejšie venujú daným témam
kresťanského života.
Stránky sú z grafického pohľadu riešené veľmi jednoducho a výlučne účelovo v ľavom okraji obrazovky, aby sa vyhľadávanie potrebných informácií stalo prehľadným. Túto stránku sa však oplatí nav-

štíviť, a to najmä tým, ktorí hľadajú oficiálne vyhlásenia Konferencie biskupov Slovenska, dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu či pastierske listy, ktoré sú uverejňované práve na tejto stránke v rubrike Dokumenty a vyhlásenia. V rubrike Biskupi sa nachádzajú krátke životopisné pro-

fily súčasných katolíckych biskupov Slovenska. Kto hľadá oficiálne rozdelenie Slovenska podľa biskupstiev, nájde ho v sekcii Cirkevné provincie. Medzi príjemné, ale
užitočné spestrenie môžem zaradiť záložky, ktoré sú umiestnené v hornej odkazovej
lište: Myšlienka na deň, Liturgické čítania či
Sväté písmo.
Kto si navolí doménu Konferencie biskupov Slovenska do svojho internetového prehliadača po prvýkrát, veľmi rýchlo sa
zorientuje a môže si tak nerušene vychutnávať prúd informácií a zaujímavých článkov, ktoré mu tento portál prinesie.
Mikuláš Jančuš
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Medzi vedou a vierou
Drahí bratia a sestry,
medzi významných učiteľov stredovekej teológie patrí svätý Albert Veľký. Titul Veľký (magnus), s ktorým vošiel
do histórie, naznačuje rozsiahlosť a hĺbku jeho učenia, ktoré
Albert pripojil k svätosti svojho života.
Narodil sa v Nemecku začiatkom 13. storočia a ešte ako veľmi mladý odišiel do Talianska,
do Padovy, ktorá bola sídlom
jednej z najslávnejších univerzít stredoveku. Venoval sa štúdiu tzv. slobodných umení –
gramatike, rétorike, dialektike,
aritmetike, geometrii, astronómii a hudbe – teda všeobecnej vzdelanosti; javil však typický záujem o prírodné vedy,
ktoré sa zakrátko stali obľúbenou oblasťou jeho zamerania.
Počas svojho pobytu v Padove
navštevoval kostol dominikánov, ku ktorým sa neskôr pridal – zložiac u nich večné rehoľné sľuby.
Po kňazskej vysviacke mu
predstavení určili, aby prednášal vo viacerých centrách teologického štúdia, ktoré prislúchali konventom dominikánskych pátrov. Vynikajúce intelektuálne kvality mu umožnili zdokonaliť štúdium teológie na najslávnejšej univerzite
tej doby – na univerzite v Paríži. Od tých čias sa svätý Albert

neobyčajne dobrým spôsobom venoval písaniu – a pokračoval v ňom až do konca svojho života.
Jeho nadanie neušlo pozornosti pápeža Alexandra IV.,
ktorý chcel mať Alberta na nejaký čas pri sebe v Anagni,
kam pápeži často chodievali, v samotnom Ríme a vo Viterbe – aby sa s ním mohol radiť v teologických veciach. Ten
istý najvyšší veľkňaz ho vymenoval za biskupa v Regensburgu, vo veľkej a slávnej diecéze,
ktorá však prežívala ťažké obdobie. Od roku 1260 do roku
1262 Albert vykonával túto
službu s neúnavnou oddanosťou: podarilo sa mu do mesta prinavrátiť pokoj a porozumenie, zreorganizovať farnosti a kláštory a dať nový impulz
pre dobročinné diela. V rokoch
1263 – 1264 Albert z poverenia
pápeža Urbana IV. kázal v Nemecku a v Čechách, aby sa potom vrátil do Kolína, kde opäť
prevzal úlohu profesora, učenca a spisovateľa. Bol mužom
modlitby, vedy a dobročinnej
lásky; tešil sa veľkej autorite
pri všetkom, čo konal – v rozličných záležitostiach Cirkvi
i spoločnosti svojho času: bol
najmä mužom zmierenia a pokoja.
Zomrel vo svojom Kláštore
svätého Kríža v Kolíne v roku

1280. Jeho spolubratia ho
takmer ihneď začali uctievať
ako svätca. Cirkev ho predložila k úcte veriacich beatifikáciou v roku 1622 a svätorečením
v roku 1931, keď ho pápež Pius
XI. vyhlásil za učiteľa Cirkvi.
Pápež Pius XII. ho vyhlásil
za patróna všetkých, čo sa venujú prírodným vedám a nazval ho Doctor universalis, práve pre ohromnú šírku jeho záujmov a vedomostí. Je zrejmé,
že vedecké metódy, ktoré svätý Albert Veľký používal, sa nezhodujú s tými, čo sa začali
uplatňovať v nasledujúcich storočiach. Jeho metóda sa zakladala len na pozorovaní, popise
a klasifikácii fenoménov, ktoré
študoval; ale práve týmto otvoril dvere pre ďalšie práce. Môžeme sa od neho ešte veľa naučiť. Svätý Albert nám predovšetkým ukazuje, že medzi vierou a vedou niet protirečenia
– aj napriek nepochopeniam,
ku ktorým došlo v priebehu
dejín. Muž viery a modlitby,
akým bol aj svätý Albert Veľký,
sa môže spokojne venovať štúdiu prírodných vied a napredovať v poznávaní mikro i makrokozmu; môže odkrývať zákony matérie: veď toto všetko
dokáže zároveň napájať smäd
po Bohu a lásku k nemu.
Biblia nám hovorí o stvorení ako o prvotnom jazyku,

prostredníctvom ktorého nám
Boh, najvyššia inteligencia, Logos, zjavuje niečo zo seba. Kniha Múdrosti napríklad hovorí, že prírodné javy, také veľké
a krásne, sú ako diela umelca,
prostredníctvom ktorých môžeme analogicky spoznávať autora celého stvorenia (porov.
Múdr 13, 5).
Vedecké štúdium sa premieňa na hymnus chvál. Svätý Albert Veľký nám pripomína, že
medzi vierou a vedou je vzťah
priateľstva a že vedci prostredníctvom svojho povolania
k štúdiu prírody môžu kráčať
po autentickej a čarokrásnej
ceste svätosti.
Drahí bratia a sestry, modlime sa k Pánovi, aby vo svätej
Cirkvi nikdy nechýbali nadaní teológovia, zbožní a vzdelaní ako svätý Albert Veľký, a aby
pomohol každému z nás privlastniť si „formulu svätosti“,
ktorú on zachovával po celý život: „Chcieť všetko, čo chcem,
len pre Božiu slávu – tak, ako
Boh chce pre svoju slávu všetko, čo chce“ – to znamená prispôsobiť sa Božej vôli, aby sme
vždy a všetko chceli a robili len
na jeho slávu. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
ilust. snímka: SXC.hu
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Nádej pre svedomie

Slovenská republika má záväzok podpísať zmluvu upravujúcu výhradu vo svedomí vyplývajúci z podpísanej rámcovej zmluvy s Vatikánom. Táto výhrada má svojich zástancov
i odporcov. V ostatnom období sa medzi zástancov výhrady
dostáva aj časť liberálnych politikov.

S

loboda svedomia rovnako ako sloboda myslenia
je neobmedziteľná a patrí k základným ľudským právam. Výhrada svedomia vyplýva síce z práva na slobodu svedomia, medzi základné ľudské
práva však nepatrí. Uplatnenie
výhrady svedomia je totiž právo konať alebo nekonať v súlade
so svedomím. Sloboda konania
je ale v demokracii obmedzená
výkonom práv iných.
Pod pojmom výhrada vo svedomí sa v tejto zmluve rozumie
námietka urobená na základe princípu slobody svedomia,
podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom
svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad. Uplatnenie výhrady vo svedomí nesmie ohroziť ľudský život a ľudské zdravie.
Zmyslom ustanovení o výhrade vo svedomí je ochrana tých,
čo majú svedomie citlivé, nie
ich obmedzovanie. Samozrejme, to si vyžaduje, aby spoločnosť a priori uznávala autoritu svedomia nad konaním človeka a slobodu rozhodnutia jednotlivca, aj keď je v rozpore so

záujmami celku. Doteraz sme
na Slovensku k tomuto postoju
nedozreli.
V roku 2008 toto právo podporilo viac než 100-tisíc občanov svojím podpisom na petičnom hárku. Národná rada sa
však týmto návrhom nezaoberala. Viacerí doterajší politici sa
jasne vyjadrili, že toto právo občanov Slovenska nepodporia.
Medzi najväčších zástancov
tohto práva občanov patrí KDH.
Predseda hnutia Ján Figeľ v júni
tohto roka uviedol, že jeho strana má doriešenie zmluvy o výhrade vo svedomí vo volebnom
programe a dúfa, že sa dostane
aj do programu vlády.
Na opačnom konci stredopravých strán politici často umiestňujú liberálnu Slobodu a Solidaritu. Ale samotná strana nie
je a priori proti tomu, aby sa
v tomto volebnom období riešila zmluva o výhrade vo svedomí.
Za dôležitejšie považujú samotný text zmluvy. Povedal to podpredseda strany Daniel Krajcer.
„Nemáme problém sadnúť si
za stôl a baviť sa o konkrétnom
texte. Nie sme a priori proti, ale
vždy treba reagovať na konkrétny text,“ doplnil Krajcer a do-

dal: „Na ilustráciu: SaS má vo
svojom programe
riešenie otázky
výhrady vo svedomí vo vzťahu
k lekárom.“
Tento postoj
SaS je prirodzený
liberálnym stranám, ktoré sú
skôr za rozširovanie práv občanov, ale nie na úkor práv iných
obyvateľov. Predseda strany Richard Sulík pripomenul, že
SaS má v programe napísané,
že „sme za výhradu vo svedomí“. Vnímajú to tak, že to zvyšuje slobodu jednotlivca, ak napríklad jeden lekár z tohto dôvodu nebude robiť interrupcie,
tak to bude robiť iný. „My so samotnou výhradou vo svedomí
nielenže nemáme problém, my
s ňou súhlasíme,“ uviedol Sulík.
Doterajšia vládna koalícia sa počas svojej vlády nedotkla zmluvy o výhrade vo svedomí ani zákona o registrovanom partnerstve. Dušan Čaplovič (Smer) pre SME povedal, že „tak sme to dohodli aj
so zástupcami cirkví“. Vtedaj-

ší hovorca Konferencie biskupov Slovenska Marián Gavenda
však podľa agentúry SITA poprel, že by takáto nepísaná dohoda s Cirkvou existovala.
Vyzerá to tak, že v tomto volebnom období by konečne
mohlo dôjsť k naplneniu práv
občanov Slovenskej republiky
na výhradu vo svedomí. A to napriek tomu, že sa táto téma nedostala do základných programových téz budúceho volebného programu. Je to aj ukážka toho, že požiadavky Cirkvi
vyplývajúce z božského učenia
nie sú v rozpore s demokraciou
a právami človeka. n
Juraj Gradoš
ilustr. snímka: wordpress.com

listáreň
Slava Isusu Christu!
Otec šéfredaktor, som rímskokatolík, ale
dlhé roky chodím do gréckokatolíckeho
chrámu a veľmi sa mi tam páči. Chcel by
som zmeniť obrad. Dá sa to?
Šimon
Drahý Šimon,
je niekoľko spôsobov, ako možno zmeniť
obrad. Najjednoduchším je zmena obradu
na obrad manželky (platí to iba z rímskokatolíckeho na iný východný, teda aj gréckokatolícky), ak je manželka členkou Gréckokatolíckej cirkvi.

Ak to nie je možné, môžeš sa pokúsiť vypátrať, či nie si gréckokatolík. Veľké množstvo rímskokatolíkov sú vlastne gréckokatolíci, ktorí z toho či oného dôvodu začali praktizovať latinský obrad, ale formálne a podľa práva u nich nedošlo k zmene
obradu. To sa udialo hlavne po roku 1950.
Čiže treba preskúmať, či tvoj starý, alebo
prastarý otec z otcovej strany (v mužskej
časti tvojho rodokmeňa) nebol gréckokatolík. Následne sa treba s takýmto zistením
obrátiť na gréckokatolíckeho kňaza v mieste bydliska, ktorý ťa už usmerní, ako ďalej

postupovať.
Ak ani jedna z týchto ciest nie je možná,
existuje aj možnosť požiadať o dovolenie
na prestup diecézneho biskupa. Vybavovanie takejto žiadosti je však zdĺhavé a často
neúspešné, no nie je vopred znemožnené.
Čiže za istých okolností sa to dá. Je len
na tebe, ako sa rozhodneš a ktorou cestou
sa vyberieš. V každom prípade výsledok
tvojho snaženia, pozitívny či negatívny, nesmie ohroziť tvoju snahu patriť do Kristovej
cirkvi telom i srdcom.
otec Juraj
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Demokracia na Ukrajine
sa otriasa
Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine tvorí s piatimi miliónmi veriacich
asi 10 percent populácie. Podobne ako u nás, aj tam bola takzvaným
Ľvovským soborom pod taktovkou NKVD v roku 1946 úplne zlikvidovaná. Po perestrojke M. Gorbačova v roku 1990 nastal pre Ukrajinskú
gréckokatolícku cirkev po 54 rokoch čas slobody.

P

ápež Ján Pavol II. počas
svojej apoštolskej návštevy v roku 2001 na Ukrajine blahorečil v Ľvove 27 gréckokatolíckych mučeníkov (medzi inými aj kňaza Emiliana
Kovča, otca Sergeja Kovča, ktorý do konca života pôsobil v Ihľanoch), ktorí zomreli ako svedkovia viery v čase bývalého Sovietskeho zväzu.
S touto dejinnou traumou
sa Gréckokatolícka cirkev vysporiadala pomerne rýchlo.
V roku 1939 mala 2 500 kňazov,
ale v roku 1989 ich počet klesol na 300. Dnes má v Kyjevsko-haličskom vyššom arcibiskupstve so sídlom v Kyjeve, ktoré sa rozprestiera na celom území Ukrajiny okrem Mukačevskej eparchie, opäť 2 500 kňazov a v kňazských seminároch
sa na svoje povolanie pripravuje 800 seminaristov. Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine zohrala významnú úlohu aj počas
takzvanej oranžovej revolúcie
(2004 – 2005), keď podporila
proeurópske smerovanie Ukrajiny Viktora Juščenka a na krátky čas umožnila priniesť do krajiny demokraciu a poriadok.
V rôznych aspektoch sa Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine
stala modelom pre evanjelizáciu kultúry.
Dnes sa však opäť môže dostať do nevýhodnej pozície, a to
vo chvíli, keď sa k moci dostala nová vláda, ktorá, ako sa zdá,
oživila autoritárstvo bývalého
režimu.
Svedčí o tom aj udalosť, ktorá sa stala 18. mája. Príslušník
ukrajinskej tajnej služby (SBU)

navštívil otca Borisa Gudziaka, rektora Ukrajinskej katolíckej univerzity vo Ľvove, ktorá je
jedinou katolíckou univerzitou
na teritóriu bývalého Sovietskeho zväzu, kvôli účasti študentov
univerzity na ilegálnych protivládnych protestoch. Naliehal, aby podpísal list a aby mu
ho potom vrátil späť, pravdepodobne, aby mohol byť uložený do archívov polície. Otec Gudziak to odmietol s odôvodnením, že žiadať podpísať nejaký
list a odovzdať ho naspäť polícii
bolo klasickou metódou KGB
na získavanie spolupracovníkov.
Ako dôkaz, že táto návšteva
nebola len náhodná, svedčí aj
skutočnosť, že bratranec rektora Borisa Gudziaka Teodor Gudziak, starosta malého mestečka na západnej Ukrajine, bol
uväznený pre údajnú korupciu.

Vlastnil však videonahrávku,
ktorá zaregistrovala policajtov
v civile, ktorí vnikli na mestský
úrad, aby zničili isté kompromitujúce dokumenty. Rovnako
niektorí zamestnanci Katolíckej
univerzity vo Ľvove dostali výhražné telefonáty od SBU. Takisto počas nedávnej návštevy
nového ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča v Ľvove
bola Katolícka univerzita odpojená od elektriny, aby prostredníctvom internetu profesori
a študenti neinformovali svet,
čo sa deje na Ukrajine. Mnohí zo študentov sa boja v blogoch uverejňovať svoje komentáre, pretože SBU ich monitoruje. Študenti sa obávajú prekrúcania ich komentárov, aby napríklad ich rodičia neprišli o zamestnanie...
V istom rozhovore otec Gu-

dziak na otázku, či sa niečo
zmenilo od tejto udalosti, odpovedal: „Telefonovali mi z prezidentskej kancelárie a navrhli
stretnutie s riaditeľom SBU. Povedali, že došlo k veľkému nedorozumeniu, že nikto nedal
miestnym autoritám poverenie,
aby podnikli vyššie spomenuté
kroky. Povedali, že všetko chcú
vysvetliť. Ale to súvisí predovšetkým s tým, že prípad sa dostal na verejnosť. Viem, že moje
memorandum obletelo celý
svet. Uverejnil ho časopis Economist (americký prestížny časopis, pozn. autora) a o udalosť
sa zaujímali mnohé zahraničné
ambasády. V mnohých ukrajinských denníkoch bola táto udalosť na prvých stránkach. To, čo
sa stalo, si rozhodne zasluhuje
pozornosť. To, čo odo mňa príslušníci SBU požadovali, nemá
obdobu za devätnásť rokov
existencie nezávislej Ukrajiny.
V roku 2001, počas autoritárskeho obdobia prezidenta Kučmu,
SBU chcelo, aby môj prorektor,
jedna naša pracovníčka majúca na starosti študentov a ja sme
ich informovali o našich študentoch. V ostatných rokoch takýto spôsob tlaku bol nemysliteľný. Situácia je momentálne
taká, že z centra sa zvyšuje tlak
na všetky štruktúry spoločnosti,
aby ľudí držali po kontrolou.“
Ako je zrejmé, Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine sa opäť
stáva tŕňom v oku vládnucej
moci, ktorá sa usiluje kontrolovať akademickú pôdu Ukrajinskej katolíckej univerzity,
na ktorej sa formuje mladá generácia ukrajinskej inteligencie, ktorá by mohla v budúcnosti priniesť obnovenie ľudských
a morálnych hodnôt spoločnosti Ukrajiny. n
Milan Lach SJ
ilustračná snímka (Počajevska lavra): www.google.sk
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Liturgický sprievod

Je nepochybné, že vonkajším vyjadrením našej cirkvi sú aj liturgické sprievody. Sú akousi manifestáciou našej viery pred okolitým svetom. Pamätám si liturgický sprievod v starobylom kláštore v Unive
na Ukrajine, ktorým som bol veľmi oslovený, a položil som si otázku,
či aj tie naše sprievody sú také plné úcty k liturgii, ako tam.

G

eorgios Kodinos (14.
stor.) píše vo svojom
spise o carihradských
udalostiach toto: „Po utierni sa
vychádza do predsiene kvôli lítii, na ktorej sa účastní aj imperátor“. Tiež sa tu spomína
sprievod za účasti patriarchu
v deň Zvestovania Bohorodičke
do blachernského chrámu. Synaxár na Prvú pôstnu nedeľu sa
zmieňuje o liturgickom sprievode takto: „Všetci sa zhromaždili v chráme so sviecami, ba prišla aj cisárovná so synom, i konala sa tam lítia so svätými ikonami aj s božským a drahocenným drevom kríža, aj so svätým
a božským evanjeliom a šli ďaleko spievajúc Kýrie eleíson...“
Liturgický sprievod je teda
vlastný Cirkvi predovšetkým
(no nielen) v súvislosti s neskorším obdobím, najmä pod vplyvom cisárskych ceremónií na liturgický život. V našich podmienkach je pojem lítia spojený
prakticky len s obradom, ktorý sa koná v predvečer veľkých
sviatkov. Lítia je však jednak

sprievod do predsiene na veľkej
večierni, ale tiež sa pod pojmom
lítia rozumie presne vymedzený cirkevný ceremoniálny sprievod konaný podľa presných pravidiel.
Usporiadanie týchto sprievodov býva zvyčajne takéto:
Na začiatku sprievodu, podľa prastarej tradície, ide posluhujúci so sviecou alebo s lampášom. Tak ako išiel pred Izraelom ohnivý stĺp na ceste z Egypta, tak nás vedie svetlo Ježiša Krista. Za svetlom ide kríž
a cirkevné zástavy nazývané
choruhvi alebo jednoducho kríže. To vyjadruje, že všetci sme
vojaci nebeského kráľa a ideme v jednom šíku Kristovho
vojska – a tak ako sa vo vojne
nesú zástavy toho, za koho sa
bojuje, aj my nesieme znamenia nášho vojvodcu Krista. Spolu so zástavami idú v čele sväté ikony (v niektorých farnostiach ich nesú dievčatá, často
v krojoch) – kresťania vzdávajú
úctu k ikonám aj takto, najmä
od čias víťazstva nad ikonoklaz-

mom. Nasleduje sväté evanjelium ako symbol prítomnosti Krista v jeho slove a v niektorých prípadoch sa tiež nesú
mošči – relikvie svätých. Potom
idú v sprievode diakoni, kňazi, biskupi a veriaci. Na Veľký
piatok sa za evanjelium pripája
do sprievodu aj pláščenica – obraz mŕtveho Krista. Simeon Solúnsky v tejto súvislosti hovorí o „posvätení“ mesta (obce)
sprievodom, ktorý nesie posvätné predmety.
Sprievody sa v značnej miere objavovali aj v súvislosti s nejakým nešťastím, chorobami,
vojenským útokom a pod. Pri
páde Konštantínopola sú zaznamenané správy o tom, že
patriarcha konal sprievod s ikonami a žehnal poškodené hradby, aby sa mesto zachránilo.
Teda sprievod bol a je aj vyjadrením viery v Božiu pomoc.
Čo sa týka konkrétnych sprievodov konaných v našej tradícii, spomenieme len niektoré (tie najznámejšie). V prvom
rade poznáme slávnostný sprie-

vod v Nedeľu Paschy. V tento
deň vychádza sprievod z chrámu doľava a takto veriaci kráčajú oproti slnku ako symbolu Ježiša Krista. Teda sprievod kráča
v ústrety vzkriesenému Ježišovi, tak ako myronosičky kráčali
ráno k hrobu.
Na Svetlý pondelok je dôvod
sprievodu iný. Tu vychádzame
z chrámu najmä preto, aby sme
ohlasovali skutočnosť vzkriesenia svetu. Z tohto dôvodu sa
čítajú evanjelia na štyri strany
sveta ako symbol ohlasovania
nielen apoštolov, ale každého
kresťana. V niektorých farnostiach (Jakubany, Malcov a pod.)
sa tento sprievod koná najmä
z dôvodu ohlásenia vzkriesenia
„mŕtvym“, kráča sa preto na cintorín.
Podobný význam má sprievod aj v Pondelok Svätého Ducha, keď sa skutočnosť zostúpenia Utešiteľa ohlasuje svetu, tak
ako to v deň Päťdesiatnice urobili apoštoli.
Chrámový sviatok – druhá
Pascha chrámu – je tiež „ozdobený“ sprievodom okolo chrámu tým istým spôsobom ako
v paschálny pondelok.
Nakoniec treba spomenúť
sprievod na Veľký piatok, ktorý
je svojím spôsobom iný ako tie
ostatné. Tento sprievod sa koná
s obrazom mŕtveho Krista –
pláščenicou. Ale sprievod podľa
zvyku mnohých našich farností kráča z chrámu doprava, teda
za slnkom. Sprevádzame tak
Krista – Slnko spravodlivosti –
do hrobu, aby sme mu v Nedeľu
Paschy išli v ústrety ako vzkriesenému. Okrem týchto sprievodov poznáme ešte mnohé
iné – pri posviacke chrámu, počas rôznych molebenov, pri posvätení zasiateho poľa, pohrebné sprievody a pod., ktoré majú
svoje špecifiká a stávajú sa hlbokým obohatením Cirkvi.
Sprievody sú neoddeliteľnou
súčasťou nášho liturgického života. Prinášajú doň akúsi radosť, že liturgia nie je statická,
ale obracia nás k nebesiam. n
Michal Bučko
ilustr. snímka (sprievod okolo
chrámu v Jakubanoch): MB
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Ikonografický kánon
Ikona je Božím slovom, ktoré je zapísané
prostriedkami výtvarného umenia. Pri písaní
ikon neexistuje tvorivá sloboda, ale existuje
kánon. Zobrazenie už nie je zobrazením podľa prirodzenosti antického umenia, ale je pretvorené duchom, dômyselnými proporciami
ikonografického kánona, s ktorým je spätý aj
kánon farieb a techniky.

S

amotné písanie ikon podliehalo prísnym kánonicky
stanoveným zásadám nie
preto, aby sa potlačila sloboda
a tvorba umelcov, ale aby každá ikona zodpovedala Svätému
písmu a zostala nemenná, vžitá
viera kresťanov.
Aj samotné formulovanie ikonografického kánona sa vytváralo v spojení s formovaním
kresťanských dogiem. Kánon
nebol pôvodne nijako a nikým
určený, vyvíjal sa postupnou
tradíciou v umeleckých kruhoch, ale nakoniec musel byť
ustanovený a presne zachovávaný duchovný obsah, vychádzajúci z Písma, apokryfov či spisov
sv. otcov a tiež technika maľby,
na čo prísne dohliadala štátna aj
duchovná autorita najmä z dôvodu zachovávania pravovernosti v dobe, keď kresťanstvo
bolo jediným štátnym a pravým náboženstvom. Je zaujímavé, že ikonopisci niekedy pri písaní ikon, tvoriac ich duchovný obsah, čerpali aj z apokryfov,
pretože cítili, že v nich môžu
objaviť doplňujúce podrobnosti, o ktorých Písmo mlčí. Je to
zvlášť vidieť na ikone Kristovho
narodenia a zosnutia presvätej
Bohorodičky.
Tento vypracovaný štýl, ktorý bol následne užívaný ikonopiscami, veľmi dobre zodpovedá teologickému chápaniu ikony, kde ikonopisec mal zobrazovať svet nadzemský, úplne

cudzí svetu, v ktorom žijeme.
Kresby a náčrty ikon pochádzajúce od veľkých majstrov sa starostlivo zachovávali a kopírovali ich žiakmi, je však na škodu, že sa nám nezachovali. Kánon ohraničoval, no nezväzoval slobodu tvorenia, čo potvrdzuje skutočnosť absencie presných kópií ikon. S tým úmyslom boli stanovené pravidlá spísané do učebníc, ktorým sa hovorilo hermeneia (gr.) alebo
podlinniky (rus.). Ikonografický kánon, ktorý sa rozvíjal a získaval normy do úpadku Byzancie (1454), po byzantskom ob-

Neopísateľné Slovo Otcovo pochopili sme, Bohorodička,
keď z teba telo prijalo.
Vtedy vrátil Vládca pôvodnú krásu svojmu obrazu,
ktorý sme v raji poškvrnili,
lebo vo svojej dobrote ho vzal na seba.
My, čo veríme vo večnú spásu,
predstavujeme ho slovom i skutkom.
(kondák z Prvej pôstnej nedele)
dobí od 16. stor. zostáva napísaný vo vytvorených podlinnikoch,
ktoré plnia úlohu normatívnych
vzorcov pre ikonopiscov. Uvedené pravidlá sa týkali inštrukcií ikonografie, schém vyobrazenia, miešania farieb, technickej stránky a kvality použitých
materiálov. Niektoré popisy boli
doplňované vzormi, predlohami kresieb, buď vo forme knižiek, alebo samostatných listov.
Zo vzorníkov je najstaršia a naj-

slávnejšia hermeneia datovaná približne do obdobia 15. – 16.
storočia, zostavená jeromonachom Dionýziom z hory Athos,
ktorý zostavil a objasnil tradíciu
panselinovskej školy na základe
štúdia ikon slávneho gréckeho
ikonopisca 12. storočia Manuela Panselina pochádzajúceho zo
Solúna. V úvode autor vysvetľuje svoj pocit duchovnej zodpovednosti, ktorý ho priviedol
k zostaveniu tejto príručky.

„Všetkým maliarskym žiakom i ostatným vedychtivým čitateľom túžiacim po poznaní
prajem radovať sa v Pánovi. Vedychtiví žiaci usilovných maliarov! Počujúc ako Pán v evanjeliu
odsúdil toho, ktorý ukryl jemu
zverený talent slovami: ,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem,
kde som nesial a zbieram, kde
som nerozsýpal? Mal si teda
moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje aj s úrokmi’ (Mt 25, 26 – 27), bál som
sa, aby som aj ja nebol odsúdený pre lenivosť, rozhodol som
sa preto rozhojniť od Pána zverený mi talent, t.j. umenie, ktoré som s veľkou námahou nadobudol v priebehu dlhého obdobia, učiac sa maliarskemu umeniu od detstva a podľa možností
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nasledujúc Manuela Panselina,
ktorý ako slnko zažiaril v Solúne, i videl som nielen ním napísané sv. ikony, ale aj historické, úchvatné chrámy sv. hory
Athos. On kedysi žiaril leskom
maliarskeho umenia ako druhé
slnko, sťa žiarivý mesiac prevýšil a zatienil všetkých dávnych
i nových maliarov: čo jasne dokumentujú ním napísané ikony tak na doskách, ako aj stenách chrámov, to všetko zreteľne pochopí každý, kto aspoň
trocha vníma krásu tohto umenia. Toto umenie, ktorému som
sa s nesmiernou námahou priúčal od raných liet, túžim teraz s veľkou láskou sprístupniť a učiniť užitočným pre mnohých mne podobných umelcov,
objasniť všetko v tejto knihe a so
všetkou presnosťou poukázať
na veľkosť Panselina i na jeho
náčrty sv. osôb, širokú paletu farieb a ich prípravu, okrem toho
pokyny pre proporcie ľudského
tela a spôsob, ako ich maľovať,
prípravu lakov, sadry a zlatenia;
podrobné inštrukcie pre techni-

ku fresiek a historizovanie Starého a Nového zákona, t.j. ako
sa zobrazujú jednotlivé udalosti a zázraky, Kristove podobenstvá, príslušné texty na listinách
prorokov, mená a vonkajší výzor
evanjelistov, apoštolov a menovitých svätcov liturgického roka
s vyobrazením ich skutkov života a zázrakov a cirkevné sviatky. Taktiež ako sa zobrazuje cirkevná architektúra jednotlivých umeleckých slohov i všetko ostatné, čo sa týka maliarskeho umenia, ako to možno vidieť v podrobnom obsahu tejto knihy. Všetky tieto podklady
som zozbieral za pomoci môjho
žiaka kňaza Cyrila z Kiosu, ktorý ich usporiadal. Preto sa všetci
modlite za nás u Pána, aby sme
boli uchránení od strašného odsúdenia vyrieknutom nad lenivým sluhom. Amen.“
Celú hermeneiu môžeme rozdeliť do štyroch hlavných častí:
1. technická časť o štetci, miešaní farieb a materiáloch, pomocou ktorých sa ikona tvorí –
píše; 2. história, 3. časť o mieste,

kam sa má ktorá ikona umiestniť; 4. dodatok o tom, ako písať
ikonu Krista a Bohorodičky.
Najznámejšími podlinnikmi
sú Stroganovský a Sijský, pochádzajúce zo 17. stor., ktoré tvorili ikonografické príručky tradičných nákresov a námetov jednotlivých ikon svätých alebo
sviatkov. Podlinniky boli najprv
ilustrované, obsahovali kontúrované nákresy, pri ktorých bol
krátky komentár. Postupom
času sa komentáre čoraz viac
osamostatňovali. Na konci sedemnásteho storočia sa vyvinuli podlinniky pozbavené nákresov, čiže popisné, ktoré v sebe
zahŕňali technický opis písania
ikony a podrobné ikonografické ukážky. Z grafickej časti podlinniky tvorili systematizovaný katalógový vzor, ktorý si ikonopisci medzi sebou vymieňali. Na existenciu týchto vzorov
poukazuje aj fakt, že písané ikony si boli podobné, aj keď každá
bola z inej oblasti. Vzorce ikon
boli zošívané v zošitoch, boli to
kontúrované skice rôznorodých
cirkevných tém, detailných figúr, ornamentov. Kým v stredoveku nebol ikonopiscovi po-

de, aby sa zachoval nezmenený
výraz ikon Krista, Bohorodičky,
svätých a udalostí z ich života.
Kánon je tou pomyselnou
osou, na ktorej spočíva celá ikonografia. Ak sa poruší, vytvoríme sakrálny obraz alebo portrét, ale nie ikonu. História
umenia, zvlášť od obdobia renesancie a následne baroka, nám
svedčí práve o tom, ako prejavy
„slobodnej“, tvorivej vôle umelcov (maliarov) pretvárali kánonom stanovené formy, a týmto
aj samotný výtvarný prejav ikony. P. A. Florenský vo svojom
diele Ikonostas v súvislosti so
zachovávaním ikonografického
kánonu sa takto zamýšľa: „Keby
píšuci teológ spracovával život Božej Matky a nehovoril by
podľa cirkevnej tradície, nemal
by azda čitateľ právo spýtať sa
ho, aké pramene použil? A keby
nedostal uspokojivú odpoveď,
nemal by azda právo obviniť teológa z nepravdy? A čo ikonopisec teológ, ktorý Božiu Matku
maľuje?“ Pre ikonopisca je prameňom ikonografický kánon,
ktorý je tak, ako som uvádzal,
vyššie vytvorený v súlade s tradíciou Cirkvi. Florenský píše, že

Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý,
prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože.
Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž,
aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa.
Preto ti vďačne spievame: „Spasiteľ náš,
všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“
(tropár z Prvej pôstnej nedele)
trebný detailný podlinnik, lebo
tradícia bola pre neho živá, tak
potreba a nevyhnutnosť podlinnikov sa zrodila v čase, keď
táto tradícia bola ohrozená, a to
v období pobyzantinskom. Podlinniky vznikli s cieľom, aby sa
zachovali pravdivé náboženské
pravdy – „obraz i podoba“ a neboli podložené vlastnými výmyslami. Od samého počiatku
slúžili ikonopiscom na zachovanie kánonickej tradície. Takto sa
vlastne postupne odovzdávali,
rozširovali a ustaľovali jednotlivé ikonografické prvky a zároveň upevňovali a kanonizovali po celom kresťanskom Výcho-

kánon ikony „nikdy nebol brzdou, ale ťažké kánonické formy vo všetkých oblastiach umenia boli vždy skúšobným kameňom, na ktorom sa osvedčovali
skutočné talenty. Zásada kanonicity nespútava génia – umelca, ale vedie ho nie k opakovaniu, ale naopak k vrcholu tvorivosti, nie však k idealizácii ani
naturalizácii, ale k pravde, aby
meno, ktoré ikona nesie, vyjadrovalo aj výtvarné stvárnenie“. n
Milan Gábor
snímky (podlinník a ikona
Pantokratora): www.betsyporter.com; 2.bp.blogspot.com
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Kristovo kňazstvo očami
Pavla Straussa 3

Pastierska úloha, ktorou Pán Ježiš poveril Petra po trojitom vyznaní
jeho lásky k nemu: „Pas moje baránky, pas moje ovečky“, pramení
z pastierskej služby samotného Ježiša, ktorý o sebe povedal: „Ja som
dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten,
čo nie je pastierom, a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží
mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú
mňa.“ (Jn 10, 11 – 14)

S

preneveru tejto pastierskej
služby Boh tvrdo odsúdil
ústami proroka Ezechiela, keď hovorí: „Beda pastierom
Izraela, ktorí pásli seba! Či nie
stádo pásavajú pastieri? Mlieko
ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no
ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili ani stratené
ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi“ (Ez
34, 2 – 47).
Kristovo kňazstvo v obraze
dobrého pastiera nám predstavil vo svojich úvahách aj Pa-

vol Strauss, keď o kňazovi hovorí: „Keď všetko spustne, kňaz
musí byť prameňom vody múdrosti a spásy, keď všetko sklame, kňaz musí ostať verným,
keď všetko zmĺkne, kňaz v strede Cirkvi prehovorí. Lebo vždy
prídu časy, keď zdravé učenie neznášajú. Keď všetko vychladne, kňazovo srdce musí
k nám prenášať rytmus božského Srdca. A to i vtedy, keď
všetko bude nečisté. A to bude
len vtedy, keď sám ostane čistým a svätým. Kňaz má byť
vrúcny a otvorený na dve strany – k Bohu a k človeku. Kňaz
má byť zbavený profesionál-

nej otupenosti, ktorého dušu
cítime ako prievan absolútna. Kňaz, ktorý sa pridŕža Kristovho ,choďte‘, nie je usadnutý,
i keď je osadený, je uzdravujúci,
i keď je chorý, kňaz, ktorý večne
prichádza s Kristom, večne rozdáva, neúraduje, ale je súcitný
s veľkým srdcom a veľkými slzami. Kňaz je kňazom lásky, lebo
veď vari láska je blízke vírenie
večnosti, pre človeka ináč nepochopiteľná. Kňaz, ktorý nás učí
už svojím bytím, že treba byť
ustavične pripraveným na Kristov príchod.
Kňaz je predovšetkým na to,
aby pomohol transportovať

hodnoty efemérne (pozn. redakcie: dočasné) do večných.
Preto beda každému kňazovi,
ktorý cíti, že ono tisícročné vigilate je zaprášené! Áno, nech
bdie! Nech si nikdy nenahovorí, že ho svet prijme za seberovného. Nijaké kaviarenské, pijanské a kartárske spolky ho nemôžu zrovnoprávniť. Kňaz je
vždy alebo viac, alebo menej
než ostatní ľudia. Nieto moderných kňazov. Je iba večné kňazstvo, a to je večne mladé. Laici nechcú, aby kňazi boli na ich
úrovni, veriaci ich chcú mať nad
sebou. A neveriaci v nich chcú
vidieť ospravedlnenie vlastnej
úbohosti. Kňaz je alebo anjelsky
čistý, alebo diabolsky zahnusený. Lebo na pozadí jeho posvätného úradu je každý fliačik
osobitne výrazný. Každý pokus
o dajaké banálne skmotrenie sa
so svetom je prvá vizita inferna. Svet, i každý konštantínovský svet, ostane vždy svetom.
A kňazstvo ostáva potiaľ kňazstvom, pokiaľ bude veľké, čisté
a hrdinské, všetko ostatné je len
zosmiešnením svätosti.“ (Ecce
homo, 1948)
Medzi Božou dokonalosťou a ľudskou biedou stojí vždy
kňaz ako alter Kristus, aby
v úlohe Dobrého pastiera s plným nasadením všetkých svojich prirodzených a nadprirodzených kapacít bol vždy pripravený zápasiť o spásu jemu
zverených ovečiek aj s nasadením vlastnej tváre na akékoľvek
údery tohto sveta a s nasadením
vlastného života za záchranu
zvereného Ježišovho stáda.
Takto vo svojich úvahách
o Kristovom kňazstve hovorí aj dnešným kňazom Pavol
Strauss. n
RNDr. Jozer Voskár
ilustr. snímka: Michal Vadrna
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Rudlov

Štefanovce

Piskorovce
Snímka: Mariana Bacovcinová

Dvorianky

Vranov-Juh

Žakovce

Praha

Dúbravka
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Michalovce-Topoľany

Údol

Humenné-mesto

Jovsa

Kamenná Poruba

Cabov

Tichý Potok
Snímka: Eva Hricíková

Snímka: Boris Voroňák

Košice-Furča
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Ako sa píše...
SVEDECTVO
Zažil si niečo, o čom chceš svedčiť. Nie kvôli sebe. Skúsenosť s Pánom
Ježišom ti viac či menej zmenila život. A ty chceš pochváliť jeho (!)
milosť a dobrotu. Bol si povzbudený a chceš povzbudiť aj iných. Ako
však napísať také svedectvo, ktoré ti redakcia s radosťou uverejní?
Teória na úvod
Svedectvo patrí k beletristickým publicistickým žánrom.
Znamená to, že spája znaky dokumentaristiky, objektívnych informácií so znakmi
umeleckého štýlu. Nie sú teda
vylúčené emotívne prvky, prípadne umelecké obrazy. Primárne však informuje o veciach pravdivo tak, ako sa naozaj stali. Rozlišujeme rôzne druhy svedectiev – od dopravných nehôd, trestných činov, slávnostných udalostí až
k svedectvu skúsenosti života s Ježišom Kristom. Základným slohovým postupom je
rozprávanie – nie úvaha ani výklad. Svedectvá, ktoré obsahujú veľa úvah, sú na publikovanie nepoužiteľné. Ak má autor ambíciu „kázať“, vysvetľovať duchovné pravdy s následnou aplikáciou, nech napíše
katechézu alebo iný esejistický

žáner. Pretože cieľom svedectva je „len vyrozprávať“ konkrétnu udalosť, ktorá priniesla do života zmenu. Podobne
ako na súde – vyrozprávate to,
čoho ste boli svedkom. Keby
ste chceli pridať vlastné hodnotiace úvahy, sudca vás určite zastaví.
O čom písať
Zmenou, o ktorej svedčíme, nemusí byť iba tzv. obrátenie (k aktívne prežívanej viere v Ježiša Krista) či výnimočná
udalosť. Predmetom svedectva môže byť akákoľvek skúsenosť vo vzťahu s Bohom z každodenného života. Ba často sú
práve tieto svedectvá z bežného dňa a prežívania viery počas bežných situácií omnoho
cennejšie a efektívnejšie vzhľadom na cieľ, pre ktorý sa svedectvo publikuje. Nemá ním
byť snaha vyzdvihnúť seba

a svoju osobu, ale túžba svedčiť
o Božej milosti s cieľom, aby
bol oslávený Boh a aby cez povzbudenie z viery mohol každý čitateľ rásť vo svojom osobnom živote s Pánom. Tento
účel vynikajúco splnia aj zriedkavé svedectvá, ktoré hovoria o osobnom boji s hriechom,
usvedčením a Pánovou výchovou.
Ako písať
Samotný text má mať klasickú trojčlennú stavbu: situácia, komplikácia, rozuzlenie. Pod situáciou rozumieme stav „pred“, komplikáciou
tú skutočnosť, ktorá spôsobila
zmenu (myslenia, konania...)
a rozuzlením praktickú ukážku života „po“. Učebnica tvorivého písania uvádza dobrú
radu: „Nepresviedčajte, nepoučujte čitateľa. Odkryte myšlienky, reakcie, skúsenosti tak,

aby mal čitateľ možnosť prežívať príbeh spolu s vami“. Text
má od samého začiatku zaujať
a je dobré, ak sa záujem stupňuje. Priama reč je napríklad
jedným z prvkov, ktorý rozprávanie oživí.
Čoho sa vyvarovať
Zákaz moralizovania je jeden zo základných zákazov
pri štylizovaní svedectva. Ďalšou pascou je príliš prehľadná kompozícia. Mnohé svedectvá sú ako romantické filmy, keď už na začiatku vieme,
ako sa bude dej vyvíjať a ako
sa skončí. Zjednodušene povedané, svedectvá typu „žil
som bez Boha v hriechu – bol
som na evanjelizácii – modlili sa za mňa – zažil som obrátenie – teraz sa mi s Bohom
žije úžasne“ už veľmi neoslovia. Nie preto, že by táto skúsenosť nebola vzácna. Naopak.
Každá takáto skúsenosť je neoceniteľne hodnotná. Ale obalená do všeobecných fráz v klasickom „kresťanskom“ slovníku môže akoby stratiť na cene.
Veľmi častou príčinou tohto
efektu je hovorenie vecí, o ktorých si myslíte, že by sa mali
povedať, hoci nie sú vami skutočne odžité a pravdivé. Najlepšie je predstaviť si, že skúsenosť rozprávate niekomu veľmi
blízkemu so všetkou úprimnosťou a jednoduchou priamosťou. Čím jednoduchšie
veci vyjadríte, čím pravdivejšie,
tým lepšie. Text má byť autentickým prejavom vašej osoby,
zmýšľania a vyjadrovania, a zároveň účelným vyrozprávaním
konkrétnych vecí, nie všeobecných či patetických fráz.
Rada nakoniec
Každý text potrebuje „odstáť“ a ešte raz upraviť, potrebuje vymazať zbytočné slová,
ktoré nehovoria nič podstatné,
nahradiť niektoré výrazy výstižnejšími a pod. Skúsenosť,
s ktorou sa delíte, je vzácna a zaslúži si byť oblečená vo
vkusných vetách. n
Valéria Juríčková
ilust. snímka: SXC.hu
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Vytrvalosť
v povolaní
Dnes už žije málo živých pamätníkov čias okolo roku 1950.
Preto aj ich svedectvá sú veľmi cenené a vzácne. Jedným
z tých, ktorí poznali otca biskupa Pavla Petra Gojdiča
OSBM aj obetavosť kňazov v čase svetovej vojny, je dnes už
81-ročný otec Jozef Mašlej zo Šarišských Sokoloviec.

Otec Jozef, ako si spomínate na začiatky svojho povolania?
Postrihnutie som prijal 25.
marca 1948 z rúk nášho blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM v prešovskom seminári. Prvé dva ročníky seminára som študoval teológiu v Prešove a tretí rok som vedomosti
získaval v Prahe, kam ma poslal
biskup Pavel. V závere tretieho
ročníka nás povolali k odvodu a následne sme boli umiestnení v PTP táboroch. Zároveň
som bol obvinený, že som špión Vatikánu. Súdili ma pre velezradu, no nakoniec ma odsúdili iba pre neoznámenie trestného činu. Uväznili ma v pražskej
Ruzyni. Po odpykaní trestu som
bol v nemocnici na Hradčanoch
a nakoniec na Pankráci. Nasledovalo trojročné liečenie v Tatrách a práca v konzervárni.
Kedy ste sa stali kňazom?
Ja som na kňazstvo čakal
dlho. Bez šiestich dní štyridsať
rokov od postrihnutia. Kňazskú
vysviacku som prijal 3. júla 1988
v Zdobe z rúk tajného gréckokatolíckeho biskupa Jána Eugena Kočiša. Po revolúcii som sa
prihlásil na biskupskom úrade,
kde som rok pôsobil ako jeho
riaditeľ. Neskôr ma otec bis-

kup Ján Hirka poslal do Renčišova a Orlova. Aj na dôchodku
som vypomáhal, kde bolo treba, najmä v Jakubanoch a teraz
v Sabinove.
Ako bohoslovec ste poznali
blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Ako si spomínate na neho?
Ja mám na neho úžasné spomienky. V roku 1939 som začal študovať na gréckokatolíckom gymnáziu v Prešove. Býval
som na Kmeťovom stromoradí v priestoroch terajšej strednej
zdravotníckej školy a veľmi sme
sa veľmi tešili, keď otec biskup
išiel na prechádzku po stromoradí. Neraz nám dal nejaký obrázok, ktorý mal pri sebe.
Mali ste s ním aj užší osobný
kontakt?
Môj strýko bol kňazom v Olšavici, kam si otec biskup rád
chodil oddýchnuť. Tam som ho
mohol poznať aj trocha inak.
Na dovolenku nechodil sám.
Spolu s ním tam na jeden alebo
dva týždne prišiel aj otec biskup
Vasiľ Hopko a otec Miron Podhájecký. Tu som bol často s biskupom, miništroval mu a chodil s ním na prechádzky. Volali ma štajerák, lebo som im
na celodenných túrach nosil vý-

stroj. Najčastejšie to bolo okolo
sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla. Vtedy bol práve senokos a na lúkach sa otec biskup
stretával aj s obyčajnými ľuďmi. Neraz tam aj nocovali. Často sa rozprávali, na čo sa veriaci
veľmi tešili.
Po absolvovaní seminára ma
otec biskup najprv chcel poslať
do Prahy na štúdiá, ale nakoniec som prvé dva roky na odporúčanie rektora strávil v Prešove.
Čo ste si na ňom najviac vážili?
Bola to jeho skromnosť. Ráno
po svätej liturgii si skromne zajedol raňajky. Nemuseli byť nejaké vyberané. Stačili úplne jednoduché. A potom, keď sme
spolu išli na túry, si počas oddychu sadol pod strom, vytiahol časoslov a v samote a tichosti sa modlil.
Váš strýko v Olšavici pomáhal pri zachraňovaní Židov
počas ich prenasledovania.
Olšavica bola dedina Pánu
Bohu za chrbtom. Tam sa nedalo dostať ani autom. A práve na takomto mieste sa začali
Židia ukrývať. Otec biskup dával pokyny, ako pri ich záchrane postupovať. Niektorí sa iba

skrývali, iní boli podľa pokynov
biskupa Pavla pokrstení.
No v Olšavici sa neskrývali iba Židia, ale aj inak prenasledovaní ľudia.
Spomínam si na manželku
a deti levočského sudcu Bedrnu, ktorým tak ľudia zachránili život. Paradoxom je, že keď sa
ten sudca stal predsedom najvyššieho súdu, odsúdil biskupa
Pavla na väzenie.
Ako Židia vedeli, že môžu
prísť práve do Olšavice?
Dávali to vedieť jeden druhému. Ani samotní ľudia nevedeli, kto ukrýva Židov. Ba ani tí,
čo ich sami ukrývali, nevedeli,
kto ďalší ich skrýva. O všetkých
vedel iba kňaz. On bol tým,
kto poprosil ľudí, aby schovali
týchto prenasledovaných a oni
v láske a poslušnosti tak urobili, čím im zachránili život.
A na fare mali Židia v drevárni
centrálny bunker.
Spomínate si na nejaké situácie, keď išlo obyvateľom o život práve pre zachraňovanie
Židov?
Bolo veľa situácií, keď im
išlo o život. Raz boli Nemci aj
na fare a dokonca ich jedna Židovka aj obsluhovala. Oni si
to nevšimli, lebo sa vydáva-
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la za manželku kňaza. Inokedy
začali vojaci SS prehľadávať celú
dedinu, zvolali ich a chceli ich
postrieľať. Vtedy vystúpil jeden
z kurátorov a vyzval Nemcov,
aby zabili jeho a nechali dedinčanov na pokoji, ak si myslia,
že sú v dedine partizáni. Vtedy
sa im podarilo Nemcov uprosiť,
aby odišli späť do svojho stanu
v neďalekej Brezovičke.
Dokonca raz v zime, keď Nemci obkľúčili dedinu, strýko
dostal informáciu, že v rúbanisku za dedinou pri Podproči je
židovská rodina. Napriek ťažkej
situácii opustil faru a celú rodinu potajme dostal do dediny
a dobre ukryl.
Koľko Židov sa tak podarilo
zachrániť?
Ťažko povedať. Niektorí hovoria, že ich bolo vyše sto.
Po vojne sa niektorí odvďačili aj tým, že dali vyštudovať nejaké z detí tých, čo im zachránili životy.
Ako napomáhal otec biskup
Pavel Židom v Olšavici?
Najviac tým, že dával kňazom
pokyny a dovoľoval krstiť, aby
im zachránil život. Vlastne ich
aktivity aj ich samých kryl svojou autoritou.
Istotne aj kňazi a ľudia vnímali osobu otca biskupa ako
silnú osobnosť. Ako ste ho
vnímali počas štúdia teológie?
Otec biskup chodil často medzi nás a každý rok sa osobne
zúčastnil na záverečných skúškach bohoslovcov. Mám na to
aj milú spomienku, lebo to bol
čas, keď sa dávali štipendiá.
Ja som tak dostal štipendium
ako najlepší kantor. Bolo to 20
korún. Pred vojnou by to bol
ohromný majetok, po vojne to
bolo iba akési symbolické ocenenie. A to mi povedal aj otec
biskup. Podľa neho išlo hlavne
o morálne ocenenie.
Ale keď sme sa napríklad
po fronte dostali do situácie, že
sme nemali čo jesť, otec biskup
poprosil kňazov, aby vyhlásili
potravinovú zbierku a my sami

sme išli do farností a podonášali, čo nám ľudia napriek svojej
chudobe mohli poskytnúť.
S otcom biskupom sme sa
stretávali aj v sobotu na veľkej
večierni a v nedeľu na utierni
a liturgii.
Čiže ste to mali v seminári
po vojne ťažké.
To áno. V izbe nás bolo asi
dvadsať, topili sme si sami
v piecke, keď sme mali čím,
a aj jedlo bolo jednoduché. Ale
keď sme išli okolo kaplnky, stále sme zašli aspoň sa pokloniť.
Práve tento duchovný život nám
pomáhal v ťažkých situáciách.
Dvakrát do týždňa sme mali
spoločnú vychádzku. Zvyčajne
sme boli v okolí dnešnej hvezdárne. Ale počas roka sme sa
najviac prechádzali v seminárskej záhrade.
Kedy ste sa dozvedeli o vladykovej smrti?
Nebolo to hneď po jeho smrti. Najviac informácií o ňom
nám poskytoval otec Marián
Potaš. Všetko sa šírilo iba potichu a potajme.
Je pomerne rozšírené, že otca
biskupa Gojdiča ľudia nazývajú biskupom zlatého srdca
a otca biskupa Hopka biskupom čistého srdca. Ako by ste
vy jedným slovom charakterizovali oboch našich blažených mučeníkov?
Otcovia biskupi boli z môjho pohľadu úplne iné osobnosti. Otec biskup Pavel Gojdič bol
zosobnenou dobrotou. Otec
biskup Vasiľ Hopko bol zasa
veľký ľudomil. A navyše musím o ňom povedať, že bol veľmi hrdý na to, kým je, teda, že
je gréckokatolík. O našej cirkvi,
obrade, modlitbách ... hovoril
naše smačne ruske. Poznal som
ho ešte ako katechétu z gymnázia, keď som mal okolo desať rokov.
Ak si pred očami vybavujem
ich dvoch, stále si spomeniem aj
na otca Mirona Podhájeckého,
ktorý bol ich veľmi oddaným
spolupracovníkom. Bol to veľmi
skromný a precízny človek.

Na týchto letných dovolenkách sa s nimi stretávali okrem
strýka aj otec Miroššay z Nižných Repáš a otec Rojkovič
z Blažova.
Spomínate si na roky 1968
a 1969?
Spolu s otcami Vladimírom, Ljavincom a Semanom
sme chodili po našich dedinách
v Zamagurí a snažili sme sa zistiť, či majú ľudia záujem o návrat Gréckokatolíckej cirkvi.
A keď nám povolili verejne vykonávať svoju činnosť, spomínam si na liturgie, ktoré sme
slávili za zvláštnych podmienok. Napriek tomu sme cítili veľkú podporu ľudí. Napríklad vo Svite sme slávili liturgiu v plnej kinosále. Bolo to pre
nás niečo nové, lebo sme neboli
v našom liturgickom priestore.
Liturgia bola cirkevnoslovanská
a homília v slovenskom jazyku.
Osobne mi učarovala Legnava, kde som potom už ako kňaz
mohol sláviť liturgiu.
Skončil sa Rok kňazov. Čo by
ste na záver povedali o kňazstve?
Zo svojej osobnej skúsenosti viem a som presvedčený, že
ak má niekto skutočné povolanie byť kňazom, tak ono pretrvá aj desaťročia a nezanikne.
A hoci sa človek stane neskoro
kňazom, oduševnením a hlbokým zápalom môže dosiahnuť
viac, než iný za dlhé roky. No
bez modlitby sa to nedá.
Môj otec si zachoval vieru a lásku k svojmu obradu
aj v tomto rímskokatolíckom
prostredí, kde sme vyrastali,
a vštepoval nám ju. Často chodil
do niekoľko kilometrov vzdialenej gréckokatolíckej cerkvi.
My sme chodili do bližších rímskokatolíckych kostolov. A keď
som mal viac rokov, chodil som
s ním. Raz nás dokonca obkľúčili nemeckí vojaci a otec si práve doma zabudol doklady. Ešte
šťastie, že si to všimla mamka
a doniesla mu ich.
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš

kultúra

Viera a kultúra v evanjelizačnom procese
Pod týmto názvom sa koncom mája uskutočnilo v Michalovciach podujatie, ktoré pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda a Košická eparchia. Liturgická časť sa
uskutočnila v Chráme Svätého Ducha. Svätej liturgii predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR, homíliu predniesol
dekan CMBF UK v Bratislave doc. Marián Šuráb, spievali chrámové zbory z Michaloviec, Sečoviec, Stropkova, Trebišova a Vranova
nad Topľou.
Podujatie pokračovalo v budove Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Na úvod si hostia
prezreli výstavu výtvarníka MUDr. Juraja Dudu, ktorý sa prezentoval perokresbami sakrálnych stavieb zo
Slovenska i zahraničia. Kuratelu nad výstavkou prevzal predseda spolku otec
Michal Hospodár. Akciu
doplnila výstavka tlačovín
zo spolkovej edície.
Sympózium spestrilo husľové kvarteto Venita. Po príhovoroch vladyku Milana, primátora mesta Michalovce p. Viliama Záhorčáka a M. Šurába vystúpili s prednáškami predseda
Spoločnosti sv. Gorazda M.
Holečko, predseda SSCM
M. Hospodár, člen výboru
SSCM E. Sirochman, pedagogička košického konzervatória A. Mešťanová a člen
spolkového výboru J. Duda.
Vo svojich vystúpeniach vyzdvihli prínos Cirkvi v procese výchovy, vzdelávania a kultúry. Ich príspevky budú súčasťou zborníka,
ktorý spolok vydá k sviatku
sv. Cyrila a Metoda. Akciu
podporili mesto Michalovce
a Dom Matice slovenskej.
Ján Poprik
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V náručí pestúna
Vynútený odchod z rodiny je najväčšou
traumou, ktorá ich ovplyvní na celý život.
Akoby im boli odťaté korene. V domovoch sú
obklopené dostatkom materiálnych dobier,
ale hladujú pre nedostatok lásky, osobného
záujmu a rodinných vzťahov.

T

o, že dieťa je vytrhnuté zo svojho prostredia,
je len jedna etapa jeho
ťažkého života. Štát má záujem na tom, aby sa dieťa malo
kam vrátiť, ale v praxi sa to veľmi ťažko dá uskutočniť. Sociálni pracovníci sú dosť vyťažení
a nestíhajú pracovať s biologickými rodičmi.
Čím je dieťa v domove dlhšie,
tým je to pre dieťa horšie.

Formy náhradnej
starostlivosti
Pri rozhodovaní o ďalšom živote takéhoto dieťaťa sa v prvom rade prihliada na to, či sa
dieťa môže vrátiť naspäť do svojej rodiny. Je to zväčša rodina,
ktorá dlhodobo vykazuje známky nefunkčnosti. Sociálni pracovníci pracujú s takou rodinou
oveľa skôr, než je dieťa vyňaté.
Ak to nie je možné, súd rozhoduje o ďalšom postupe.
Systém starostlivosti o takéto deti by sme mohli rozdeliť
do dvoch celkov. Existuje ústavná starostlivosť, kde sú deti
v detskom domove alebo v profesionálnych rodinách. A potom je náhradná starostlivosť.
Do tejto skupiny patrí pestúnska starostlivosť, osvojenie alebo náhradná osobná starostlivosť.
Ústavná starostlivosť
V súčasnosti fungujú detské
domovy v rodinných bunkách
ako 10 – 12-členné skupiny, ktoré žijú v samostatných bytoch

alebo domoch. O deti sa stará stabilný personál. Táto forma starostlivosti by sa mala viac
približovať životu v rodinách,
ale potrebuje ešte veľa úprav.
V týchto skupinách je na vychovávateľov veľký nápor nových
pracovných činností, čo im často do veľkej miery bráni venovať sa deťom tak, ako by to potrebovali.
Osvojenie
Pri osvojení biologický rodič prestáva pre dieťa existovať.
Osvojitelia dávajú dieťaťu svoje priezvisko so všetkými povinnosťami. Biologický rodič stráca zodpovednosť za dieťa. Pri
osvojiteľskej starostlivosti, ktorá je tiež náhradnou starostlivosťou, má táto forma prednosť
pred pestúnskou starostlivosťou, lebo dieťa má takto zabezpečené celoživotné vzťahy.
Náhradná osobná starostlivosť
Je to ďalšia forma náhradnej
starostlivosti, pri ktorej je dieťa
zverené členovi biologickej rodiny. Väčšinou sú to starí rodičia, tety, ujovia... Pri tejto forme majú náhradní rodičia práva ako pestúni a biologický rodič je zodpovedný v dôležitých
veciach (napr. keď má ísť dieťa na operáciu, pri výbere školy
či budúceho povolania). V praxi je to však takmer nerealizovateľné, rodičia sú často na neznámom mieste, bez kontaktu
s dieťaťom.

Náhradná osobná a pestúnska starostlivosť sú podobné formy výchovy. Ale pri náhradnej osobnej starostlivosti sa
o dieťa stará biologická rodina,
čo je pre samotné dieťa najlepšie riešenie. Obe formy výchovy
sú platené. Náhradný rodič dostáva rodinné prídavky a príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Pri pestúnstve navyše dostáva odmenu
pestúna. Pri náhradnej osobnej starostlivosti táto odmena nie je vyplácaná, ale môže si
ju prostredníctvom súdu žiadať
od biologického rodiča.
V mnohých prípadoch sa
stretávame s tým, že rodina nechce dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, najmä zo strachu z kontaktu s biologickou
rodinou, s ktorou majú často
veľa negatívnych skúseností.
Pestúnska starostlivosť
Deti do pestúnskej starostlivosti prideľuje súd (pri profesionálnej starostlivosti o tom rozhoduje riaditeľ). Dieťaťu ostáva jeho meno. V základných
veciach je za dieťa zodpovedný pestún, o dôležitých rozhoduje za dieťa biologický rodič,
čo niekedy výrazne komplikuje riešenie problémov, lebo pestúni nie sú v úzkom kontakte s biologickou rodinou alebo
títo rodičia majú skreslený pohľad na riešenie. Ak rodič nie
je k dispozícii, rozhoduje o veci
súd. Pestúnska starostlivosť sa
končí v 18 rokoch dieťaťa, čo nie

je najšťastnejším riešením, pretože práve vtedy dieťa potrebuje najväčší rozbeh do života. Je
veľa pestúnov, ktorí tieto deti
aj naďalej podporujú, pretože
nie sú schopné samy fungovať
a ak majú dobré vzťahy, nechcú
ich nechať odísť, aby existovali
na vlastnú päsť.
Tento typ starostlivosti je len
prechodnou formou, aby sa dieťa mohlo vrátiť naspäť do biologickej rodiny.
Štát dal pestúnom povinnosť starať sa o deti, ale na druhej strane neponúka dostatočný servis. Na jednej strane je
tu do určitej miery istá voľnosť
(samozrejme, že sú kontrolovaní lekármi, školou a Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny
– ÚPSVaR), no na druhej strane
dostatočne nerieši kontakt sociálnych pracovníkov v spolupráci s biologickou rodinou. Často
sa potom stáva, že vznikajú neúnosné situácie vo vzťahu: pestún – rodič – dieťa.
A v tomto je situácia náhradných rodičov veľmi ťažká, pretože štát dáva povinnosť starať
sa o dieťa, čím pestúni zároveň
často preberajú aj starostlivosť
o biologickú rodinu, s ktorou je
spolupráca veľmi náročná.
Príprava na pestúnstvo
Do pestúnskej starostlivosti môže byť zverené každé dieťa, ktoré je v detskom domove. Každé dieťa má podľa zákona právo dostať sa do rodiny. Ak sa človek rozhodne pre
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pestúnsku starostlivosť, musí
prejsť základným šetrením
na ÚPSVaR-e. Podá žiadosť,
zdokladuje svoj zdravotný stav,
príjem, pracovné zaradenie. Potom nasleduje zákonom stanovená príprava, ktorú zabezpečuje ÚPSVaR alebo iné akreditované subjekty – v našich podmienkach Návrat a Úsmev ako
dar. Príprava je viac zameraná
na to, čo dieťa stratilo a čo potrebuje, čo pre neho znamená
život v náhradnej rodine a dôležitosť jeho kontaktu s biologickou rodinou. Psychológ sa vo
svojej správe vyjadrí, či je žiadateľ vhodný z viacerých hľadísk
(životné podmienky, osobnostné vlastnosti náhradných rodičov a pod.). Na základe toho
ÚPSVaR rozhodne o zapísaní
žiadateľov do poradovníka a ponúkne im vhodné dieťa do pestúnstva či osvojenia. Nie je zákonom dané, koľko detí môže
mať jeden žiadateľ v pestúnskej
starostlivosti. Je to individuálne.
Pestún má právo vybrať si dieťa,
pričom môže byť zároveň aj zamestnaný.
Úsmev ako dar
Táto nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou bola pred 20 rokmi primárne založená na pomoc deťom
v detských domovoch. V súčasnosti už funguje v 8 pobočkách a jej aktivity sa značne rozšírili. Pracovníci a dobrovoľní-

ci spolupracujú s deťmi v detských domovoch. Pomáhajú
mladým dospelým, ktorí skončia ústavnú starostlivosť, začleniť sa do života, lebo v domovoch nezískajú najdôležitejšie skúsenosti pre život, pretože
spoločnosť a vychovávatelia im
nedokážu vytvoriť reálne podmienky. V domovoch dieťa všetko dostane bez ohľadu na to, či
si to zaslúži, alebo či sa o to nejakou mierou pričiní. Títo mladí potom majú ružové okuliare
a to isté čakajú aj v bežnom živote. Veľa mladých končí v domovoch na pol ceste, čo je jedna z tých lepších alternatív. Časť
končí vo svojich biologických
rodinách, v ktorých prestáva
vnímať to, že malo nejaký štandard v detskom domove – takéto deti sú potom často vyslovene zanedbané, špinavé...
Ďalšou z aktivít je spájanie
súrodeneckých skupín, lebo
ešte stále je určité percento detí
v detských domovoch, ktoré nie
sú spolu. V niektorých prípadoch reagujú deti na súrodencov negatívne, ba až agresívne.
Je pre nich však veľmi dobré, ak
sa tieto vzťahy budujú.
Na rozvoj rodičovských zručností je určený program PRIDE.
Je to špeciálny výcvikový zážitkový program, ktorého hlavnou myšlienkou je príprava rodičov na náhradnú starostlivosť,
a tak pomáha deťom v ohrození

začleniť sa do spoločnosti. Cieľovými skupinami sú náhradní rodičia, vychovávatelia a odborní pracovníci, ale aj biologickí rodičia. Program umožňuje
dospelým spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou
minulosťou, prijať prítomnosť
a pripraviť ich na samostatnú
budúcnosť. Základným princípom prípravy je presvedčenie,
že hodnota rodinného života
pre deti je veľmi dôležitá.

nov rodiny (akési zasadnutie širokej rodinnej rady), ktorí by
mohli mať vplyv na riešenie situácie, ale aj odborníkov, ktorí by im mohli poradiť. Rodina
po úvodnej časti koordinátora
a príp. ďalších odborníkov zasadá bez prítomnosti cudzieho
príslušníka. Počas tohto stretnutia sa rodina dohodne na ďalšom postupe a urobí si plán.
Tento program mobilizuje rodiny a učí ich postaviť sa na vlastné nohy, vlastnými silami riešiť
problémy a nečakať, že to bude
za nich riešiť niekto iný. Do budúcnosti v tom vidím veľkú silu.
Zvlášť pri predchádzaní vyňatia
dieťaťa z rodiny.

Náhradní rodičia sa môžu
stretávať v svojpomocnej skupine, kde spoločne riešia problémy. Pre rodičov je veľmi dôležité, keď vidia, že
Autorka je v rámci neziskovej organizácie
s podobnými probléÚsmev ako dar v Prešove riaditeľkou
mami sa boria aj iní.
programu PRIDE, ktorý sa týka
Sme rodičom k disprípravy a starostlivosti o náhradných
pozícii v prípade poaj biologických rodičov.
treby. V rámci prípravy majú aj kontakt
na lektorov. Túto možnosť často
Úsmev ako dar organizuvyužívajú, hlavne v začiatkoch.
je pravidelné zbierky na všetNáhradné rodičovstvo je totiž
ky tieto aktivity či už v kostoveľmi náročná 24-hodinová sta- loch, farnostiach, firmách, alerostlivosť.
bo na ulici a uvíta akúkoľvek
vašu pomoc.
V ostatnom čase sa rozbieha ďalší program s názvom RoPozvanie
dinné skupinové konferencie. Je
Chcem povzbudiť tých, ktoto podaná pomocná ruka rodirí majú záujem o náhradnú stanám, ktoré majú vážne problérostlivosť, aby sa nebáli. Je to
my. Projekt sa zameriava na to,
ťažká, ale pekná práca a prináša
aby si rodina sama našla svoju
svoje ovocie. n
cestu. Koordinátor sa snaží vyMária Maráková
tvoriť priestor na stretnutie čleilustračná snímka: SXC.hu

varovanie

Čo je porobenie?

Z

lorobenie (z lat. maleficium, ľudovo porobenie) je pokus spôsobiť blížnemu telesné a hmotné zlo pomocou zlého ducha.
Vzývanie zlého ducha v takomto prípade môže byť priame alebo zahrnuté. Priame znamená, že niekto obradmi alebo slovami vzýva diabla o pomoc. Zahrnuté vzývanie robí ten, kto používa tajomné praktiky, ktoré dosahujú cieľ neprirodzene. Tieto praktiky dávajú satanovi možnosť zasiahnuť. Pomoc sa neočakáva od Boha,
ale od rôznych síl, energií. Tým sa dáva
priestor démonom. Aj keď človek nemá výslovný úmysel spolupracovať s diablom,
žiada vyriešenie problémov od tajomných,
okultných síl.

Urieknutie (prekliatie pohľadom). Nejde o to, že niekto sa na nás škaredo pozrie
a nám sa stane čosi zlé. To sú mylné domnienky. Pri urieknutí ide o skutočný úmysel škodiť druhému pomocou zlého ducha,
pričom pohľad slúži ako prostriedok. Ľudia sa bežne domnievajú, že práve to je príčinou určitých nevysvetliteľných chorôb
alebo iných nepríjemností (bolestí hlavy...), ktoré sa im v živote prihodia. Vo väčšine prípadov sa po dôslednom preskúmaní
ukáže, že išlo o nepodložené upodozrievanie nevinných osôb. Urieknutie pohľadom
je v praktickom živote dosť zriedkavé.
Tu chcem tiež pripomenúť zvyky, ktoré sa používajú v našich podmienkach

ako ochrana pred urieknutím. Mnohí nosia červené nitky na rukách, klopú na drevo, aby sa im darilo, nosia na sebe naopak
oblečené tričká a rôzne amulety, zhadzujú uhlíky a pod., aby ich chránili pred porobením. Je naozaj dôležité odovzdať svoj život Ježišovi a nespoliehať sa na tieto magické úkony a amulety. Nosenie týchto vecí
nevyžaduje od nás zmenu života, preto je
to jednoduchšie (veď to predsa funguje).
Takýmto postojom sme však stále viac závislí od mágie. Tu ide o princíp – vydať celý
svoj život Ježišovi a týchto vecí sa zrieknuť preto, lebo sú ohavnosťou pred Pánovou tvárou.
Damián Saraka
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Často bolí, ale oslobodzuje
J

edného dňa sa istý novinár
pápeža Jána Pavla II. opýtal, ktorú vetu zo Svätého písma by ponechal, keby sa
mali všetky ostatné vymazať.
Svätý Otec odpovedal veršom:
„Poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí“ (Jn 8, 32). Môžeme si teda položiť otázky: Ako
nájdem pravdu vo svojom živote? Ako ju spoznám? Ako sa
stanem pravdivým? Jednoducho tak, že začnem žiť s Kristom. Veď sám Kristus hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6) Môžeme vidieť,
že Kristovi záleží na tom, aby
sme pravdu poznali, prijímali,
no hlavne žili.
Každý z nás už zaiste niekedy klamal, niečo zatajil alebo sa pretvaroval. Žil bez pomyslenia na následky alebo
na možné zranenia našich blízkych, tých, ktorí boli oklamaní. Klamstvom alebo poloprav-

dou sa človek snaží v danej
chvíli zachrániť od zdanlivého
potopenia seba samého alebo
si myslí, že klamstvom uchráni blížneho od strápnenia, alebo bolesti. No na druhej strane
každý z nás už zažil, že sa díval
tomu druhému do očí, a pritom mal na srdci niečo nevypovedané, niečo pred tým človekom zatajené. Tá lož alebo zatajená pravda nám na začiatku priniesla úľavu a zdanlivý pokoj, ale postupne sa stávala ťažšou a nepríjemnejšou.
Klamstvo pomaličky vybuduje vo vzťahu medzi ľuďmi veľkú priepasť, ktorá je sprevádzaná neistotou a nedôverou. Človek žije vo väzení svojho vlastného hriechu...
Kristus je pravda. Pravda je
jeho podstatou. Pravda je cesta
do života, vedie k oslobodeniu,
pretože v nej samotnej prebýva
Kristus. Skrze pravdu prichá-

dza vnútorný pokoj.
Môžeme si položiť otázku:
Prečo sa bojíme hovoriť pravdu? Prečo klameme? Človek
má strach. V snahe zakryť svoju nedokonalosť prikrášľuje alebo mení skutočnosť. Tým
samého seba väzní do svojho
hriechu. Bojí sa reakcie druhých a bojí sa pravdy o sebe samom. Ak túžime po vnútornej
slobode, najprv sa musíme stať
pravdivými pred sebou samými. Pre tento krok treba vstúpiť do seba samého a pozrieť
sa na seba Božími očami. Vtedy uvidíme svoj hriech. Najväčšia pravda o mne samom je, že
som hriešny. Je to bolestivé zistenie, ale oslobodzuje. Vtedy sa
môže človek postaviť pred toho
druhého a zistí, že skutočnosť
o sebe samom nemusí prikrášľovať. Zistí, že je milovaný Bohom za každých okolností. A to
je druhá najväčšia pravda o člo-

veku. Je Bohom nekonečne milovaný. Toto zistenie prináša vnútorné zjednotenie so samotným Bohom.
Nebojme sa byť pravdivými
a hovoriť pravdu, pretože v nej
je prítomný Kristus. Ten, ktorý
tak veľmi miluje človeka. Určite prídu situácie, keď sa nebudeme vedieť rozhodnúť, či povedať pravdu, alebo klamať,
lebo sa budeme báť, čo si o nás
druhí pomyslia, alebo sa budeme báť, že nás tí druhí odmietnu. Majme na pamäti, že v nás
prebýva Kristus, ktorý je pravda aj v situácii, ktorá sa práve deje. Takýmto spôsobom
ho vo svojom živote vyznávame. Nebojme sa hovoriť pravdu. Kristus sa postará o všetky
dôsledky tak, aby nás ochránil
od všetkého zlého. A my sa budeme len diviť. n
Janka Jalčáková

anima škola

Zrelý animátor vie 2
ĽUDIA TÚŽIA PO LEPŠOM
ZAJTRAJŠKU. DAJ IM NÁDEJ.
Kľúčový princíp: Kľúčom k dnešku je viera v zajtrajšok. Každý žije pre niečo lepšie,
čo má prísť. Kde nie je nádej do budúcnosti, tam nie je sila pre prítomnosť. Dávaj ľuďom nádej. „Toto si beriem k srdcu, pre
toto budem dúfať. Láskavosť Pána, že nám
nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja
vernosť.“ (Nár 3, 21 – 23)
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ĽUDIA POTREBUJÚ, ABY IM NIEKTO
ROZUMEL. NAČÚVAJ IM.
Kľúčový princíp: Aby si sa ľuďmi „spojil“,
potrebuješ porozumieť „kľúčom“ k ich srdcu. Ako spoznať kľúč k srdcu človeka:
1. O čom hovorí?
2. Nad čím plače?
3. O čom sníva?
4. Čomu sa smeje?

5. Čo plánuje?
„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.“ (Rim 12, 15)
ĽUĎOM CHÝBA SMER.
NAVIGUJ ICH.
Kľúčový princíp: Väčšina ľudí vie kormidlovať loď, vodca pomáha určovať kurz.
1. Vodcovia musia poznať cestu.
2. Vodcovia po tej ceste musia ísť.
3. Vodcovia musia ukazovať smer cesty.
„Starších, čo sú medzi vami, prosím ako
spolustarší a svedok Kristových utrpení,
ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré
je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale
dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne...“ (1 Pt 5, 1 – 2)
Prevzaté z prílohy Zrelosť
časopisu Nahlas (2007/5)
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Nemusíš byť dokonalá
V

     našej rodine nebolo zvykom prejavovať
si navonok lásku. Zbytočne som čakala na pochvalu či uznanie. Objatie alebo slová „mám ťa rád“ vonkoncom nepripadali do úvahy. Príležitostná chrípka alebo zápal pľúc boli
pre mňa naplnením očakávania,
lebo vtedy sa všetci o mňa starali, kupovali mi banány a nosili dobré jedlá. Vtedy som sa cítila milovaná.
Rodičia nás viedli k poslušnosti voči nim, predstaveným aj
voči Bohu. A tak som žila v domnienke, že keď budem dobrá,
dostanem, po čom túžim: lásku
druhých. Ak budem poslúchať
rodičov, budú ma rodičia mať
radi, ak budem taká ako kamarátky, budú ma mať radi kamarátky, ak budem žiť podľa Božích prikázaní, bude ma mať
rád Boh. No nech som sa snažila akokoľvek, nefungovalo to.
Kamarátky neboli dobré priateľky, rodičia ma nepochválili
a Boh mlčal.
Počas štúdia na vysokej škole mimo nášho mesta som spoznala mladých ľudí, ktorí mi
rozprávali, ako prežívajú Božiu
lásku. Vtedy sa vo mne ozvala túžba: „Aj ja to chcem zažiť!“ Začala som sa za to modliť
a očakávala krásny citový zážitok. Ale nič sa nedialo.

V tom čase mi istý kňaz poradil, nech sa pri večernom spytovaní svedomia zamyslím aj nad
tým, ako ma v ten deň Boh miloval, ako mi prejavil svoju lásku. A skutočne, odvtedy deň čo
deň objavujem, ako ma Boh zahŕňa svojou láskou rôznymi
spôsobmi. Napríklad cez slnko, čo zasvietilo po niekoľkých
dňoch, keď sa mi niečo podarilo „šťastnou náhodou“ alebo cez
niekoho, koho som potrebovala
stretnúť, ale aj cez každého človeka, ktorý ma rozosmial ...
Už viem, že Boh ma svojou
láskou zahŕňal stále, len ja som
to nevidela.
Zásadný prevrat v mojej snahe zaslúžiť si lásku ľudí aj lásku Boha však urobila jedna veta.
Na záver ľudových misií v Trenčianskej Teplej pri modlitbe
pred bohostánkom mi v srdci zazneli slová: „Eva, nemusíš
byť dokonalá, aby som ťa miloval“. Táto pravda o Božej láske
ma doslovne uzdravila. Otvorila
mi oči. Vtedy som si uvedomila to, čo som celé tie roky robila podvedome, z túžby po láske
– moju snahu zaslúžiť si lásku
ľudí aj lásku Boha.
Dnes viem, že Božiu lásku si
nemôžem zaslúžiť, lebo Boh ma
nemiluje preto, že som dobrá,
ale preto, že on je dobrý a chce
ma milovať. Rozhodol sa milo-

vať ma takú, aká som. Aj s chybami. Táto láska je pre mňa istotou, pevným bodom, o ktorý
sa môžem oprieť. Aj v čase skúšky, aj keď zlyhám a padnem,
mám istotu, že Boh ma neprestáva milovať, veď čo nás môže
odlúčiť od Božej lásky? Nič. Ba
naopak, vďaka tejto skúsenosti
viem, že ak mi Boh dáva poznať
moje chyby, nie je to preto, aby
ma tým deptal, ale preto, aby
som mu to odovzdala a on mi
mohol pomôcť. Tak ako miluje
mňa, miluje každého, a tak ma
učí prijímať a tolerovať aj tých

druhých, veď ja sama som ním
prijímaná a tolerovaná.
Teraz môžem byť sama sebou, taká, aká v skutočnosti som, a s pokojom si priznať aj
svoje chyby vediac, že dnes ma
Boh miluje takú, aká som dnes.
Keď budem zajtra lepšia, bude
ma milovať lepšiu. Aj teraz sa
snažím o dokonalosť, len poradie sa vymenilo: Najskôr Boh
miluje mňa, až potom ja môžem byť lepšia. n
Eva
snímka: Mária Žarnayová
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Nájdite odpočinok pre svoju dušu

D

ovolenky, víkendy, prestávky sú časom, na ktorý sa asi všetci tešíme.
Po každodennej námahe potrebuje myseľ a telo „vypnúť“ a načerpať nových síl,
preto hľadáme najlepšie miesto a spôsob
oddychu.
Odpočinok je veľmi dôležitý. V Biblii sa
spomína oddych od práce a námah, ukončenie diela. S pravým odpočinkom prichádza osvieženie, preto sa niekedy slovo odpočinok prekladá ako potešenie, občerstvenie, zotavenie.
Človek môže odpočívať napr. v ústraní

na pustom mieste (Mk 6, 31a); v tôni stromov (Gen 18, 4); na lôžku...
Boh dal človeku do daru siedmy deň odpočinku, aby hľadal oddych od každodennej práce, zastavil sa a obdivoval krásu
stvorenia a Božie dielo. Pánov deň ponúka
úplný odpočinok v hľadaní večných hodnôt pri dôvernom stretnutí s Bohom a s rodinou.
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním. ...a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 28 –
29) Ježiš pripravil odpočinok pre tých, kto-

rí k nemu prichádzajú a budú sa od neho
tichého a pokorného učiť.
V Biblii sa hovorí často o odpočinutí ako
o pokoji od nepriateľov, ktorý je prisľúbený tým, čo idú priamou cestou, sú poslušní Pánovi a nemajú záľubu v bezbožnom
živote. (Iz 57, 20n) Odpočinutie znamená
pokoj srdca zbaveného úzkosti a strachu.
Konečné a úplné uspokojenie hladu
duše prinesie vyvoleným spočinutie v Otcovom náručí, keď raz dôjdu do jeho večného odpočinku.
Marica Kipikašová
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Prorok Jeremiáš
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než
si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1, 5)

T

ýmto veršom prorok Jeremiáš opisuje udalosť
z mládeneckých čias, keď
bol povolaný Bohom do služby proroka. Pánovo volanie
v ňom vyvolávalo strach a výhovorky. Chlapcove výhovorky,
že je príliš mladý vekom a nepripravený na danú službu, nezastavili to, aby Pán prestal hovoriť. Na vzdorovanie chlapca
Pán reaguje a prichádza s uistením, že ho nenechá v osamote,
ale že s ním vždy bude kráčať.
Po týchto slovách sa Boh svojou rukou dotkol Jeremiášovych
úst a povedal: „Hľa, vložil som
svoje slová do tvojich úst.“ (Jer 1,
9b) Touto udalosťou sa Jeremiáš
stáva prorokom.
Na Slovensku sa počet sobášov už niekoľko rokov pohybuje okolo 28-tisíc. V roku 2008
uzavrelo na Slovensku manželstvo 28 293 párov. Je to najvyšší počet sobášov od roku
1993. Zhruba polovica z týchto sobášov je uzatváraná cirkevnou formou. Cirkevný sobáš
môžu vykonávať všetky registrované cirkvi. Má za následok
manželstvo s rovnakými právami a povinnosťami ako občiansky sobáš. Cirkev však nie je povinná vykonať cirkevný sobáš
a každá cirkev si teda môže ur-

čiť vlastné podmienky a pravidlá na vykonanie cirkevného sobáša. Cirkevný sobáš môže nasledovať po občianskom sobáši, ale v tomto prípade je to len
obrad bez právnych následkov.
Naopak – po uzavretí cirkevného sobáša nie je možné uzavrieť
sobáš občiansky.
Sluha Božieho slova
Prorok Jeremiáš sa narodil
v Anatote blízko Jeruzalema
v kňazskej rodine. Asi vo veku
dvanásť rokov sa ho dotkol Boh
a povolal ho na cestu prorockej
služby. Ako prorok bol nepochopený a potupovaný zo strany
obyvateľstva aj vlastného príbuzenstva, čo sa odrazilo v prorokových vyznaniach, kde hovorí: „Veď Pánovo slovo mi slúži
na hanbu a výsmech celý deň“
(20, 8). Jeho verejné vystúpenie
spadá do obdobia, ktoré predchádzalo zániku Judského kráľovstva.
Účinkovanie
Jeremiáš sa od chvíle povolania nestáva pánom, ale služobníkom Božieho slova. Nemohol
s ním zaobchádzať podľa svojej ľubovôle. Mnohokrát pocítil
samotnú nadvládu tohto slova,
ktoré prijal do svojich úst v mla-

dosti. Božie poslanie mu poskytuje nezávislosť od ľudskej autority. Jeho poslaním bolo priviesť izraelský ľud znova k Bohu
– k novému životu. Išlo o to,
aby jeho slovo nebolo zasievané
do tŕnia. Žiadal ľud, aby zanechal staré obyčaje, ktoré ako tŕnie dusili v srdci človeka túžbu
po novom spôsobe života. Obyvatelia Judska a Jeruzalema mali
šancu zmeny a záchrany pred
trestom Boha. Hlas Jeremiáša
vyzýval k návratu k Bohu. Boh
prisľúbil ľudu, že ak spozná svoju neprávosť, ktorej sa dopustil, a vráti sa k Pánovi, vylieči ho
z odpadlíctva. Vidíme, že Pán
dáva nevernému ľudu možnosť
k návratu. Cesta vedie iba cez
pokánie, na ktoré Boh čaká nielen od obyvateľov Judska a Jeruzalema, ale od každého z nás.
Ohlasovanie Božieho slova o návrate prináša služobníkovi mnohé trápenia. Podobne ako Jób
aj Jeremiáš preklína svoj život
a chápe ho ako podvod.
Pán prorokovi v obraze hrnčiara odhaľuje svoju zvrchovanosť. Hrnčiar na hrnčiarskom
kruhu formuje hlinu do požadovaného tvaru. Ak sa nádoba nepodarí, urobí z nej druhú. Boh je hrnčiar a izraelský
dom hlina v jeho rukách, kto-

rú neustále tvaruje. No ľudia sa
na rozdiel od hrnčiarskej hliny
nechcú dať tvarovať. Namiesto
toho hovoria: „Áno, my si pôjdeme za svojimi plánmi a budeme konať každý podľa zatvrdnutosti svojho zlého srdca.“
(Jer 18, 12) Odmietanie Pánovej výzvy je vskutku neslýchané a nepochopiteľné. Nevera takéhoto druhu ho právom núti
k oprávnenému trestu. Jeremiáš je poslaný oznámiť príchod
trestu na ľud v znamení rozbitého krčahu. Vypálený krčah
predstavuje zotrvávanie v hriechu. Takúto nádobu už nemožno prerobiť, iba rozbiť. Odporcovia – kňazi, mudrci a chrámoví proroci sa ho snažili umlčať.
Oznámenie o treste mu prinieslo i väzenie. Upozorňuje všetok
ľud, ktorý ho plánuje zabiť, že
by tým uvalil na seba ešte väčší trest. Veľmoži sa neodvážili zabiť proroka, pretože verili,
že hovorí v Pánovom mene. Jeremiáš bol oslobodený. No Pánovo volanie zostalo bez ohlasu.
Jeremiášove ohlásenie Božieho súdu, ktorý príde zo severu,
v poslucháčoch nevyvolávalo
strach, pretože sever bol ďaleko a doba trestu nebola určená.
Podľa Božieho zámeru mali byť
zničené aj všetky okolité národy. No Pánovo dielo sa neskončí troskami a záhubou. Jeremiášov Boh bol Bohom nádeje. Dokazujú to aj jeho slová útechy:
„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom
Izraela... novú zmluvu! Nie ako
zmluvu, ktorú som uzavrel s ich
otcami... Tú moju zmluvu zrušili, hoci som im bol Pánom...
Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca.
A budem im Bohom a oni budú
mojím ľudom.“ (Jer 31, 31 – 33)
A vrcholom je verš: „...lebo im
odpustím vinu a na ich hriech
si viac nespomeniem.“ (Jer 31,
34b) Zmena Božieho rozhodnutia nebola spôsobená zmenou
postoja Izraela, ale zmluvou,
ktorú s ňou Boh uzavrel. Pán
zmluvu dodržuje aj vtedy, keď
ju ľud opúšťa. n
Peter Jambor
snímka: lh4.ggpht.com
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Spálený zvitok
V tom čase začala na severe mohutnieť
Babylonská ríša, ktorá pokorila mnohé národy, medzi nimi aj Asýriu, najväčšieho
nepriateľa Božieho ľudu. Babylonské vojská sa blížili k Judei.
Jeremiáš videl, že Božie slovo sa naplňuje. Videl, že v krajine niet jednoty, všade sa
závratnou rýchlosťou šíria zlé skutky a falošné proroctvá. O to naliehavejšie zaznievali teraz jeho výstrahy: „Blíži sa ničiteľ
krajiny! Jeho kone sú rýchlejšie ako vietor.
Svojimi zlými skutkami ste pritiahli toto
nešťastie. Ó, Jeruzalem, zriekni sa svojich
falošných prorokov a budeš zachránený!“
Ale Jeremiášovi nikto neveril. Len sa
smiali a hovorili: „Pokiaľ v Jeruzaleme stojí chrám, Boh nedopustí, aby bolo mesto
zničené!“ A pokračovali vo svojich hriechoch. Nato sa Jeremiáš postavil pri bráne chrámu a zvolal: „Chrám je Boží príbytok. Ale ak budete naďalej zabíjať, kradnúť a uctievať Bála, Boh vás odtiaľ vyženie
a chrám bude zničený!“
Kňazi Jeremiáša dali chytiť a kričali

naňho: „Musíš zomrieť! Si falošný prorok, lebo sa odvažuješ hovoriť, že chrám
bude zničený.“ Priviedli ho teda k sudcom,
pri ktorých kňazi svedčili, ako na vlastné uši počuli, že sa Jeremiáš rúha a hovorí o skaze chrámu. Vtedy sa ozval na svoju
obranu: „Poslal ma Boh, aby som vás upozornil na blížiace sa nebezpečenstvo pre
chrám i mesto. Som vo vašich rukách. Konajte tak, ako si myslíte, že je spravodlivé. Ale vedzte, že keď ma zabijete, prelejete nevinnú krv“.
Sudcovia boli zmätení, a tak ho prepustili. Vtedy si Jeremiáš zavolal svojho priateľa Barucha a kázal mu zapísať na zvitok
pergamenu všetko, čo mu povedal Boh.
Keď Baruch urobil, čo bolo treba, Jeremiáš
mu povedal: „Zajtra je deň pôstu. Do chrámu príde všetok ľud. Choď teda tam a prečítaj pred nimi slová tohto zvitku“. Keď sa
teda chrám naplnil ľuďmi, Baruch predstúpil dopredu a čítal. Celé zhromaždenie
prenikla hrôza. Odviedli ho na nádvorie
a požiadali, aby slová zvitku prečítal ešte

raz pred kňazmi. „Odkiaľ máš tento zvitok?“ pýtali sa ho premožení vypočutým
posolstvom.
„Prorok Jeremiáš mi ho nadiktoval,“ odpovedal pravdivo.
„Choď teda k nemu a povedz mu, aby sa
ukryl. Rovnako aj ty a postaraj sa, aby sa
nikto nedozvedel o vašom úkryte.“
Kňazi zatiaľ priniesli zvitok kráľovi. Bola
zima a kráľ sedel pri rozloženom ohni.
Ako ho čítal, nervózne z neho odrezával
kúsočky a hádzal ich do ohňa. Kňazi znepokojene sledovali, že slová zvitku nezapôsobili naňho tak, ako čakali. Nebral ich
vážne a nedal sa vystríhať. Naopak, jeho
tvár odrážala hnev. Po prečítaní zúrivo vykríkol: „Okamžite uväznite Jeremiáša a Barucha!“ Napriek dôkladnému pátraniu ich
kráľovi sluhovia nenašli.
Vtedy povedal Boh Jeremiášovi: „Vezmi
druhý zvitok a nanovo zapíš slová, ktoré
som ti povedal. A kráľovi odkáž: „Zvitok si
spálil. Ale to, čo bolo na ňom napísané, sa
napriek všetkému uskutoční.“

Zničenie Jeruzalema
Všetko, čo bolo na zvitku, sa naplnilo. Prišiel deň, keď k Jeruzalemu pristúpili babylonské vojská a zaútočili na mesto.
Keď ľudia zbadali, že prorocké slová sa napĺňajú, hovorili si: „Mali sme počúvať Jeremiáša. Kázal nám konať spravodlivo, prepustiť otrokov, ctiť si v praxi Boží zákon.
Neposlúchli sme, a preto nás Boh trestá.“
V tom čase nastúpil na trón nový kráľ.
Zvolal teda ľud do chrámu a prikázal, aby
sa všetci spolu modlili a prosili Boha o odpustenie, sľúbili mu, že budú konať spravodlivo, odvrátia sa od zla a vrátia sa k viere v jediného Boha. A tak sa stal zázrak.
Nepriateľ nečakane od mesta odtiahol.
„Sme zachránení!“ tešili sa Jeruzalemčania. „Nebezpečenstvo sa pominulo!“
Za krátku chvíľu zabudli aj na modlitby, aj na svoje sľuby. Hovorili si: „Nebolo vôbec nutné prepúšťať otrokov“ a snažili sa ich dostať späť pod svoju moc. Vtedy Jeremiáš pochopil, že niet nádeje na záchranu Judey. Vyšiel zo svojho úkrytu a vydal sa kňazom.
„Porušili ste sľuby dané Bohu. Zaslúžite
si trest. Babylončania sa vrátia, odvedú vás
do otroctva a mesto zničia.“
Nato sa Jeremiáš vybral z Jeruzalema
do rodného mestečka Anatot. Pri bráne ho
však chytili stráže a uvrhli do väzenia, lebo

ho považovali za špióna a zradcu.
Čoskoro sa Babylončania vrátili s ešte
mocnejším útokom. Mesto sa už nevládalo brániť, a tak prišli za Jeremiášom s prosbou o radu. Jeho srdce bolo plné žiaľu. Miloval svoj ľud aj vtedy, keď sa dopúšťal previnení. Tak veľmi by im chcel povedať,
že Jeruzalem bude zachránený a všetko
bude v poriadku. Ale vedel, že musí hovoriť pravdu. Kráľovi sa donieslo, že Jeremiáš
zasieva medzi ľuďmi strach, že je na strane
nepriateľa. Kňazi sa ho snažili zabiť. A tak
sa kráľ nakoniec rozhodol, že ho hodia
do vyschnutej studne. Tam Jeremiáš, opustený všetkými, čakal na smrť, keď začul, že
ho ktosi volá. Kráľ sa rozhodol ušetriť jeho
život. Poslal sluhov, aby ho odtiaľ vytiahli
a priviedli ho k nemu.
„Neboj sa, Jeremiáš,“ prihovoril sa mu.
„Povedz, čo chce Boh, aby sme spravili?“
„Počúvneš moju radu?“ spýtal sa prorok.
„Nepokúsiš sa ma opäť zabiť, keď ti poviem pravdu?“
„Sľubujem ti, že ostaneš nažive a nevydám ťa kňazom,“ odvetil kráľ.
Vtedy mu Jeremiáš povedal: „ Existuje
len jediná možnosť, ako zachrániť Jeruzalem. Musíš sa vzdať babylonskému kráľovi.
Ak poslúchneš, mesto aj ľud sa uzdravia.
Ak nie, bude mesto spálené do tla.“ Lenže

kráľ sa príliš bál svojich kňazov a nespravil
to, čo mu Boh slovami proroka prikázal.
O mesiac vojská vtrhli do mesta, spálili ho a ľud odviedli do zajatia. Nešťastný Jeremiáš blúdil po ruinách Jeruzalema
a oplakával nešťastie svojho ľudu. V noci
začul, ako sa mu prihovára Boží hlas: „Neplač, Jeremiáš, nestrácaj nádej. Tvoje deti
sa vrátia z nepriateľovho stanu do svojej krajiny“. Pochopil. V ďalekej krajine si
národ uvedomí svoj hriech. Dvihne svoje
ruky k Bohu a on im odpovie. Vráti ich domov a radostný spev sa bude opäť rozliehať
po uliciach Jeruzalema i všetkých mestách
Judey a Izraela.
preložila Valéria Juríčková
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Kto je môj blížny?

M

atej sa vracal zo služobnej cesty. Rokovania boli náročné
a on sa už tešil na rodinu. Stihol aj nakúpiť veci na letnú dovolenku. Kalendár ukazoval
polovicu júna. „Na túto ročnú
dobu je teda dosť daždivé počasie,“ hundral si. „Možno sa cez
prázdniny vyčasí.“ Celá rodina
sa teší na dovolenku do Grécka.
Treba vedieť oddychovať, veď
vo firme, kde pracuje ako námestník riaditeľa, musí počas
roka zabrať.
Automaticky zapol rádio
a poddal sa sugescii spravodajského tónu. Okrem iného zachytil správu z Expresu o zlom
stave vozovky a riziku dopravnej nehody na úseku cesty,
po ktorej šiel. Už sa zvečerievalo, keď sa znova spustil prudký lejak. Doľahla naňho únava... Čosi sa na ceste dialo, ale
nevšímal si to. Chcel už len jedno – byť doma.
„Vitaj, Matej! Večera už je prichystaná, čakáme len na teba,“
prihovorila sa mu manželka,
keď vystupoval z auta. Pri stole
Matejovi akosi nebolo do reči.
Manželka Evka to ihneď zbadala. „Si akýsi nesvoj. Stalo sa niečo?“ „Ale nič, všetko je v pohode,“ odbil ju. Išli si pozrieť správy. Na diaľnici D1 sa stala dopravná nehoda. Vodič, ktorý

zapríčinil zrážku, z miesta nehody ušiel. V poškodenom vozidle bol vodič mŕtvy a spolujazdec prevezený so zraneniami do nemocnice. „Aká nezodpovednosť,“ povedala Evka. Matej sa na chvíľku odmlčal. Mal
som zastaviť, možno by ten vodič ešte žil... Prečo som nezastavil? Začali sa hrnúť výčitky....
Som kresťan, celá rodina chodíme v nedeľu do chrámu. Veru,
príležitosť ukáže, aký som. Prečo som sa tak zbabelo zachoval? Z jeho stíšenia ho vyrušila manželka. „Na čo myslíš?“
„Ale, tá havária, ktorú ukazovali v správach... Išiel som okolo... Keď teraz o tom uvažujem,
mám taký zvláštny pocit, nezachoval som sa férovo. Bol som
taký vyčerpaný, to daždivé počasie mi pridávalo na únave.
Tužil som byť čím skôr doma,
nezdržiavať sa... Ale teraz ma to
trápi!“ Takmer celú noc nemohol spať. Chcel na túto situáciu
zabudnúť, no nešlo to.
Na druhý deň Matej kráčal
z práce domov. Zbadal otrhaného človeka. Možno ho už videl veľakrát, no nevšímal si ho.
Prešiel okolo neho ľahostajne.
Dnes to bolo iné. Zastavil sa,
podal mu peniaz, bezdomovec
poďakoval a skonštatoval, že
dnes ešte nič nejedol.

Pri večeri sa jeho synovia rozprávali o incidente, čo sa odohral v škole. Cez veľkú prestávku našli spolužiaka z ich triedy na WC zbitého, skrvaveného. Z predbežného vyšetrovania vysvitlo, že skupine chlapcov nosil raz do týždňa peniaze
alebo cigarety. V ten deň nedoniesol. Tak dostal príučku. Prišla záchranka a odviezla chlapca
do nemocnice. Polícia vyšetruje celý prípad. Obvinení chalani
vravia, že sa nič nestalo, len sa
trocha zabavili. No celá škola sa
z toho nevie spamätať.
„Ocko,“ priznáva sa prváčik
Robko, „ja sa bojím ísť do školy.“
„Viete,“ rozhovoril sa otec,
„možno je chyba v nás, ktorí
si hovoríme, že sme kresťania,
ale nevydávame žiadne svedectvo. Svet okolo nás nehodnotí našu zbožnosť, skôr je zveda-

vý, či sme čestní, pravdiví, zásadoví, láskaví, či veríme nášmu
Bohu. Či nás ovláda strach o zamestnanie, o rodinu. Či sa stále sťažujeme, ospravedlňujeme
si kompromisy, či podvádzame,
kradneme... Či vieme pomôcť
druhým...“
Potom rozpovedal najbližším o včerajšom zlyhaní aj
o dnešnom akoby zadosťučinení. Maťo sa spýtal: „Kto je môj
blížny?“ „Blížny je každý, kto
potrebuje tvoju pomoc.“ Otec
otvoril Bibliu a prečítal príbeh
o milosrdnom samaritánovi.
Mamka navrhla, že sa pomodlia
za problematických chlapcov aj
za chlapca v nemocnici. A nielen za nich... n
Ján Karas
ilustračná snímka:
farm1.static.flickr.com

Koho nesieš?
Veľmi sa mi páči výraz, ktorý
používajú zväčša veriaci iných
kresťanských cirkví. Keď sa
modlia za niekoho, hovoria, že
ho nesú na modlitbách. Podľa mňa to skutočne najviac vystihuje nežnú bratskú starostlivosť. Podobne ako v podobenstve o chorom, ktorý čakal na uzdravenie. Problém

bol v tom, že ho nemal kto odniesť k rybníku, aby bol tam,
keď sa voda zvíri. Sv. apoštol
Pavol hovorí: „Neste si navzájom svoje bremená!“ (Gal 6, 2)
Máš aj ty niekoho, kto ťa nesie vo svojich modlitbách? Ak
áno, si šťastným človekom!
Helena Krenická
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Za duchovenstvo
a ľud 5
Život v Božej prítomnosti v jeho kráľovstve opisuje Biblia ako svadobnú hostinu. Evanjelisti zaznamenávajú, že na ňu smel prísť ktokoľvek
s jednou podmienkou – musel mať svadobné rúcho (Mt 22, 11 – 13).
Ono je aj odpoveďou na otázku, ako prinášať správne obete a hlavne,
prečo ich Boh od nás žiada.

K

eď sa v Zjavení píše
o Baránkovej svadbe,
hovorí sa, že svadobným
rúchom sú „spravodlivé skutky svätých“. V Biblii boli spravodlivými tí, ktorí hľadali Boha
celým srdcom. V ponímaní náboženských skupín išlo o tých,
ktorí študovali Tóru a vyznačovali sa dôsledným napĺňaním
prikázaní (tzv. cadikovia). Zjednodušene šlo o to, že sa snažili žiť podľa prikázaní, ale nedarilo sa im to. A tak žiadali o Božie zľutovanie konaním niečoho. Chceli to vyvážiť. Ale to nejde. Prvým krokom v prinášaní správnych obiet je uznanie
vlastnej nemohúcnosti a potreby Ježiša. Lebo spravodliví sme
len v ňom.
Aké sú teda spravodlivé skutky?
Predstav si, že máš hypotéku
na 30 rokov. Splácaš ju tak, že ti
z výplaty sotva vystačí na živobytie. Nie je veľká nádej, že sa

situácia skoro vyrieši. A potom
príde niekto, kto ti tú hypotéku celú vyplatí. Po čase ťa tento človek poprosí o malú službu, napríklad o pomoc so strážením ich detí alebo s prípravou
pohostenia... Odmietol by si?
Povedal, že ťa to nezaujíma? Isteže nie. Veď to je najmenej, čo
preňho môžeš spraviť. A za svoju službu by si si iste nepýtal peniaze, že? Dokonca by si možno iniciatívne chcel využiť každú príležitosť, ako mu prejaviť
vďačnosť za oslobodenie od celoživotného obrovského dlhu.
A toto je naša situácia vo vzťahu k Bohu, ktorý zaplatil náš
dlh. Žiada za to len maličkosti – slúžiť si navzájom. Bude ťa
to stáť trocha síl a času, čo je
však smiešne oproti večnosti,
ktorú ti daroval. Ak si uvedomíš
Ježišove slová o tom, že čokoľvek sme urobili niekomu z ľudí,
jemu sme urobili, potom každé
tvoje konanie, každá obeta živo-

ta či tvojich úst bude vychádzať
z Ježišovej obety a zároveň bude
opäť smerovať k nemu. Pretože
niet takej obety, ktorá by mala
zmysel mimo Ježiša. Svadobné rúcho je utkané zo skutkov,
ktoré robíme s ním, v ňom, kvôli nemu a z vďaky k nemu. Slúžime, lebo aj nám bolo poslúžené.
To nie je otrocké rátanie a evidencia výkonov. Ani kŕčovitý postoj povinnosti vždy a všade pomôcť. Svadobné rúcha
sú elegantné, pekné a príťažlivé. Taký má byť aj život kresťana. Ak sme spoznali svoju biedu a nemožnosť vyprodukovať
si vlastnú dokonalosť, prišli sme
k Ježišovi s otvoreným srdcom
a dovolili mu, aby nám daroval to, čo je dobré pre náš život,
úspešne sme vstúpili do vzťahu s ním. Ak je tento vzťah autentický, úprimný a bez predstierania, tvoj život bude ľúbeznou vôňou – obetou, bohosluž-

bou, ktorá bude privádzať ľudí
k nemu (cez modlitby i cez tvoje príťažlivé kresťanstvo). Bude
ti robiť veľkú radosť oslavovať
ho spoločnou či osobnou modlitbou. Budeš túžiť po Eucharistii – nie pre rituály či zdôraznenie dôležitosti prosby, ktorú mu
prednášaš... Jednoducho budeš
chcieť byť s ním.
Farizeji robili navonok všetko správne. Pavol bol tiež farizej. Výsledok jeho snaženia
pred obrátením bolo prenasledovanie kresťanov. Keď svoj život zveril Ježišovi, začal prinášať život. Naše naoko správne kresťanstvo nesie často „šaulovské“ ovocie, ľudia z nás majú
obavu, strach zo súdu, z našej
zdanlivej dokonalosti, necítia sa
pri nás dobre. Ale ak sa skutočne poddáme Bohu, budeme prinášať život.
Prečo teda Boh žiada od nás
obety? Lebo toto je princíp života v Božom kráľovstve. Ježiš nerobil nič bez Otca. Trávil s ním čas, túžil po jeho oslave, preto „prinášal veľa ovocia“.
Jeho život bol zdieľaním toho,
kým bol a čo mal, bol darom pre
ľudí z lásky k Otcovi. Takto nejako to bude vo večnosti. Ukázal nám príklad, ako sa bude žiť
tam, kde nám pripravuje miesto
ako ženích neveste. Sme pozvaní na svadobnú hostinu, ale bez
rúcha nás nevpustia. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

N

iet azda veriaceho, ktorí by nepoznal
túto Magdalénu – poväčšine známu
ako hriešnicu, z ktorej Pán Ježiš vyhnal „sedem zlých duchov“ (Lk 8, 2). No niet azda
podobnej svätice, ktorá by bola opradená
toľkými legendami o svojom živote. Niektorí ju spájajú s osobou Lazárovej sestry, iní
tvrdia, že to bola hriešnica, ktorá mala byť
ukameňovaná, ale Ježiš ju pred tým zachránil. Koniec koncov, z evanjelií sa dozvedáme, že sprevádzala Ježiša spolu s inými ženami na jeho cestách, stála pod jeho krížom
spolu s Bohorodičkou, a to aj vtedy, keď ho

všetci jeho učeníci opustili. Po jeho vzkriesení bola prvou, ktorej sa Kristus zjavil a poveril ju, aby ohlásila jeho vzkriesenie apoštolom.
No možno v nás svitá otázka, kam sa táto
Mária „zatúlala“ po Ježišovom nanebovstúpení. Práve legendy nám hovoria, že hlásala
evanjelium v Ríme za cisára Tibéria, ku ktorému prišla so slovami „Kristus vstal z mŕtvych“ a podala mu červené vajíčko. Tiež
pred ním obvinila Piláta a židovského veľkňaza, že nespravodlivo odsúdili Ježiša. Potom sa vraj dostala až do Efezu, kde spo-

lu s Bohorodičkou po boku sv. Jána Teológa ohlasovala zmŕtvychvstalého Krista. Tu
aj zomrela. Podľa tradície ju pochoval samotný apoštol Ján. Cisár Lev VI. Múdry dal
v roku 890 preniesť jej ostatky do Konštantínopola.
I keď nemáme o jej živote mnoho správ,
predsa je nám svetlým príkladom toho, že
Boh nikoho neodvrhuje, ale prijíma každého, kto v pokore prichádza a stojí o jeho lásku, ba viac, táto láska sa v ňom stáva prameňom lásky pre celý svet.
(mb)
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STREDA 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akkakios
Čítania: 1 Kor 7, 12 – 24, zač. 137; Mt 14, 35 –
15, 11, zač. 60

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mt 15,8)
Čím viac pri stretnutiach používame frázy,
tým viac sa naše vzájomné vzťahy odosobňujú. Podobne je to i s duchovným životom.
Takéto zlozvyky nenosme do vzťahov medzi
nami a Bohom. Mohlo by sa nám totiž stať,
že si očíslujeme aj modlitby ako tie prázdne spoločenské frázy. K radosti ľudskej duše
totiž bezpochyby patrí živé a pravdivé slovo.
Slovo, ktoré vytvára živý a pravdivý vzťah.
Nech sa na nás nevzťahuje Ježišova výčitka.

PONDELOK 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5,
14 – 19, zač. 11

Vy ste svetlo sveta. (Mt 5, 14)
„To, čo je v našich životoch najdôležitejšie,
nevidíme ani my sami. Verím, že najvlastnejším autorom nášho života je Boh a teším sa,
až nám raz ukáže svoje dielo,“ napísal v jednej zo svojich kníh český teológ Halík. Uveriť v Boha naozaj znamená mať istotu, že
cesta, ktorou idem, je dobrá, že je to cesta
svetla, lásky a že Boh do môjho života prináša dobro, že všetko má svoj zmysel, aj keď
ho práve nevidím, aj keď je to možno práve
veľmi ťažké.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Cyrilovi a Metodovi.
(HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop

Kto miluje otca alebo matku viac ako
mňa, nie je ma hoden. (Mt 10, 37)
Skutočne od nás Ježiš žiada, aby sme nenávideli svojich rodičov? V nijakom prípade!
Rodinné putá sú dôležité vo všetkých kultúrach. Ježiš naznačuje, že tieto putá nesmú
byť dôvodom na odpadnutie od Krista. Rozhodnúť sa pre neho treba aj vtedy, keď to
naši najbližší nechápu. Toto rozhodnutie sa
nám takto môže stať „krížom“.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Antonovi. (HS: 188;
PZ: 145; HP: 401)

Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Mučenica Eufémia

Boh neočistil len telo Sýrčana Námana, ale
aj jeho srdce. Samaritán, ktorý jediný ďakoval za svoje očistenie od malomocenstva,
nebol očistený len na tele, ale Boh očistil aj
jeho srdce. Nehanbime sa pred týmto svetom za čistotu svojho srdca. Dovoľme Bohu,
aby nám očisťoval srdce, pohľad, myšlienky, úmysly, slová, skutky. Nebojme sa byť iní!

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35,
zač. 33

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Prepodobný Sisoes Veľký

Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15,
29 – 31, zač. 63

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 –
11, 1, zač. 39 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač.
213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepod.)

...to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca
a poškvrňuje človeka. (Mt 15, 18)

Hieromučeník Pankrác

Herodes sa ocitol v pasci. Mal dve možnosti: urobiť, čo je správne, a zachrániť Jánovi
život alebo si zachovať obraz neobmedzeného vládcu a nechať Jána zomrieť. Namiesto
hlasu svedomia poslúchol hlas strachu a pýchy. Zrejme na seba ani zďaleka nehľadíme
ako na Herodesa. No aj my sa každý deň boríme s mnohými možnosťami voľby. Musíme sa rozhodovať, či sa zastaneme toho, čo
je správne, alebo sa necháme ovládať názormi iných.

Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský

NEDEĽA 11. júl

UTOROK 6. júl

A tak dal Jána vo väzení sťať. (Mt 14, 10)

SOBOTA 10. júl

Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12b
– 21, zač. 61

PIATOK 9. júl

Čítania: 1 Kor 6, 20b. 7, 1 – 2, zač. 136; Mt
14, 1 – 13, zač. 57

časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

A zástupy žasli... (Mt 15, 31)
Ježiš uzdravoval všetkých bez rozdielu. Akú
bázeň a údiv museli prežívať všetci, keď videli, ako bez väčšej námahy dával zrak slepým, hlas nemým a nádej zúfalým. Dokonale napĺňal ich potreby. Osem storočí predtým, ako sa diali tieto zázračné uzdravenia,
prorok Izaiáš hovoril, že príde čas, keď Boh
bude uzdravovať svoj ľud a zotrie mu z tváre každú slzu. Vravel, že každý, kto bude
svedkom týchto zázrakov, bude velebiť Boha
za jeho dobrotu. Toto sa vtedy naozaj dialo,
ale Božia dobrota sa tým neskončila. Pozri
sa na svoj život a uvidíš odpoveď.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé

On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. (Mt 9, 33)
Moderná doba neverí v existenciu satana,
zlého ducha. Tí, ktorí by verili v moc a pôsobenie zlých duchov, neboli by dostatočne pokro¬koví. Ale v evanjeliu sa vždy znova stretávame s nimi a Ježiš ich neprekonáva
len svojím učením a osvetou, ale bojuje proti nim ako proti osobným protivníkom a poráža ich. Ľudia urobili z diabla šaša a z tých,
čo rátajú s jeho mocou, hlupákov. Pomohlo
k tomu aj to, že prípady posadnutosti, známe zo Svätého písma alebo z histórie, sa teraz dajú vysvetliť epilepsiou alebo nervovými chorobami. Prispela k tomu aj múdrosť,
že zlo vo svete je vlastne v ľuďoch. A vraj nie
je personifikované zlo, nie je diabol, nie je
satan. Napokon sme túto inak hrôzostrašnú
postavu zjemnili, spríjemnili. Slovo čert dostalo úsmevný význam. Dokonca matky hovoria o svojom mimoriadne hravom a výmyselnom synáčikovi, že je to ich „zlatý čert“.
Čím hlbšie uvažujem o dnešnom evanjeliu,
tým jasnejšie vidím, ako sa aj kazatelia vykrúcajú, aby sa nemuseli dotknúť centrálnej
otázky – existencie diabla, jeho moci a jeho
porážky víťazným Kristom. Nemá zmysel uhýbať na vedľajšiu koľaj. Protivníkovi sa treba postaviť tvárou v tvár. Až potom
môžem skúmať periférie bojiska. Až potom
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môžem hovoriť o slabostiach a o zle ľudí,
o „čertoch“ v človeku.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 6. hlasu. (HS: 149; PZ:
103; HP: 104)

PONDELOK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 –
6, zač. 65

...ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. (Mt 16, 4b)
Boh vždy ohlasuje to isté posolstvo o pokání
a odpustení? Skrze Jonáša žiadal Ninivčanov,
aby sa kajali, a oni túto výzvu prijali. Ježiš
ohlásil svoje poslanie slovami: „Robte pokánie“ (Mt 4, 17). Aj dnes nás Ježiš vyzýva na pokánie a volá k životu viery v neho. Kto z nás
ho nepotrebuje počuť? Po ničom netúžme
väčšmi než po zanechaní každého hriechu,
ktorý nám nedovoľuje prijať jeho lásku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 –
12, zač. 66

...prečo premýšľate, že nemáte chlieb?
(Mt 16, 8b)

Ak Boh od teba niečo žiada, stojí vedľa teba,
aby ti ponúkol milosť a schopnosť dokončiť
to. Rovnako ako stál pri Noemovi, bude stáť
pri tebe a odhaľovať ti plán, ktorý ti pomôže
tú úlohu splniť. Rozmnoží všetko, čo mu prinesieš. Môžeme mať pokušenie bežať k iným
a prosiť o pomoc. Boh nás však žiada, aby
sme dúfali v jeho moc a milosť, ktorú nám
dal pri krste. Skutočne sa môžeme stať chlebom pre svet.

ra k tomu, že sa pokúšal presvedčiť Ježiša,
aby sa vyhol krížu. Možno chcel, aby Ježiš
vôbec neodišiel, nezomrel. Možno nemohol
zniesť pomyslenie na nespravodlivé utrpenie svojho Majstra. Aj v nás je veľa zo starého zmýšľania, ktoré napriek dobrým úmyslom ovplyvňuje našu schopnosť rozpoznať
Boží hlas. Čo by sme mali robiť? Boh nám
chce dať dar rozlišovania. Záleží iba na nás,
či sme ochotní prijať Božiu vôľu, alebo ju chceme nahradiť svojou vôľou pre náš život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 15. júl
Apoštolom rovný Vladimír
Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,
24 – 28, zač. 69 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač.
200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätému)

Ja som brána k ovciam. (Jn 10, 7)
Aká bude? Upadajúca a odsúdená na zánik
alebo posilnená novou vitalitou? V priebehu storočí sa opakovalo proroctvo o jej blízkom konci! Začalo sa to Celsom v 2. storočí,
pokračovalo Lutherom a Kalvínom... Prečo
vždy, keď sa všetko zdalo pohnuté a zostávalo už len podpísať rozsudok smrti, Cirkev
začala žiť s ešte väčšou istotou? Pre mnohých to zostane tajomstvom.
Cirkev je najväčším projektom, najkrajším
snom, najhlbšou túžbou po Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Vladimírovi. (HS:
183; PZ: 140; HP: 403)

Boh vždy predstihuje a presahuje tie najodvážnejšie ľudské ambície a tie najväčšie ľudské túžby. Nechce nám dať iba odmenu, podiel, kúsok z niečoho... Pripravil nám
viac – kráľovstvo. Buďte podobní ľuďom,
ktorí očakávajú... „Podobní“ neznamená
„takí istí“. Od nás sa očakáva viac, pretože
nás očakáva viac. Sluhovia čakajúci na svojho pána dostanú svoju odmenu. Ich pán sa
opáše, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. Náš Pán nám pripravil niečo viac: vystrojí svadbu a on sám bude našou odmenou, radosťou, ženíchom. Keď sa už obyčajným sluhom vyplatí čakať na pánov návrat
zo svadby, o čo viac má zmysel čakať na samotného Ženícha.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Gojdičovi. (HS: 398;
PZ: 379; HP: 407)

NEDEĽA 18. júl
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici – Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov. Prepodobní Andrej
Svorad a Beňadik
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14
– 22, zač. 58 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač.
334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)
Vieš, akú najväčšiu chybu urobil Ježiš? Nezanechal nám patent na to, ako premenil vodu na víno. A teraz vážne. Vieš, čo by
to znamenalo, ak by nás naučil rozmnožiť
chlieb? Otázka hladu vo svete by bola dávno
vyriešená. Lenže Ježiš neprišiel riešiť sociálne otázky. On prišiel vyriešiť otázku môjho
a tvojho večného života. Preto ustanovil Eucharistiu – to, čo nám dáva večný život. Ak
by kresťania pochopili význam tohto daru,
vstupy do chrámov by musela strážiť polícia. A žiaľ, zatiaľ sa to nedeje.

Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10
– 18, zač. 71

Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril
o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17, 12a)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20
– 24, zač. 68

... vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. (Lk 12, 32b)

Hieromučeník Aténogénes a jeho desiati spoločníci

Ježiš Petra blahoslavil za slová inšpirované
nebeským Otcom, ale čoskoro ho napomenul ostrými slovami. Nevieme, čo viedlo Pet-

Apoštol Akvila

Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 –
37, zač. 47 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (blahosl.)

Všetci jedli a nasýtili sa... (Mt 14, 20a)

Choď mi z cesty, satan! (Mt 16, 23a)

STREDA 14. júl

Bl. hieromučeník Pavel Peter Gojdič

PIATOK 16. júl

Ježiš vyhlásil Jána za Eliáša – nie doslovne,
ale významom. Označil ho za posla predpovedaného Malachiášom a seba označil za Mesiáša. Boh v nás chce vzbudiť takú
túžbu po príchode Ježiša, akú mali Židia,
keď túžili po Eliášovi. Keď Ježiš opäť príde, a to iste spôsobom ďaleko prevyšujúcim obraz ohnivého voza, úplne sa uzdravíme. Zotrie nám z očí každú slzu a už nebude
smrť ani žiaľ (Iz 25, 8; Zjv 21, 4). Kiežby naše
srdcia túžili po tom dni!

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

SOBOTA 17. júl

Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a otcom, kondák hlasu,
Sláva, kondák otcom, I teraz podľa predpisu. Ostatné zo 7. hlasu a otcom (HS: 150,
396; PZ: 104, 377; HP: 105, 405)
Peter Cap
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PONDELOK 19. júl

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18,
1 – 11, zač. 74

SOBOTA 24. júl

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom
kráľovstve? (Mt 18, 1)

Mučeníci Boris a Gleb
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 –
39, zač. 64b(radové); Rim 8, 28 – 39, zač.
99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

Koľko času v živote strávime rozmýšľaním
a porovnávaním sa s inými! Cítime sa pritom často nedocenení. Koľko vnútorného
pokoja nám to zoberie! A možno práve v tej
chvíli dôležitejšie veci, veci Božieho kráľovstva, nám unikajú. Hľadajme teda najprv
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné dostaneme navyše.

Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba...?
(Mt 15,33)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti Makríne. (HS: 399; PZ: 381; HP: 408)

UTOROK 20. júl
Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30,
zač. 14

Vari to nie je Jozefov syn? (Lk 4, 22)
Práve pre ten postoj je zvykom, že kňaz
po svojej vysviacke nepôsobí vo svojom rodisku. Lebo je niečí syn. A aj slovo, ktoré
káže, sa nám mnohokrát, možno aj podvedome, konfrontuje s jeho minulosťou a rodinou. Napriek tomu, čí si syn alebo čia dcéra, Boh nás dnes pozýva svedčiť o jeho láske
a hovoriť o skúsenosti s jeho mocou, aj keď
nie všetci členovia našej rodiny majú dar živej viery.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Eliášovi. (HS: 400;
PZ: 382; HP: 410)

STREDA 21. júl

ŠTVRTOK 22. júl
Myronosička a apoštolom rovná Mária
Magdaléna
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 –
28, zač. 81 (radové); 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141;
Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (svätej)

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal
si osve dvanástich učeníkov a cestou im
hovoril... (Mt 20,17)
Ježiš povedal svojim učeníkom všetko, čo ho
čaká, vopred. Svojím slovom ich na to pripravil. A predsa prax a nasledujúce udalosti ich prekvapia a oni sa rozutekajú, poskrývajú a v prvých chvíľach neveria ani v jeho
zmŕtvychvstanie. Až keď zostúpi na nich
Svätý Duch, začne sa to meniť.
Čítať Božie slovo a žiť ho v praxi sú dve rozličné veci. Ak chceme aj jedno, aj druhé robiť
kvalitne, prosme dnes Svätého Ducha, aby
nás viedol.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menlivé časti svätej. (HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20,
1 – 16, zač. 80

Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň.
(Mt 20, 2)

Spása nezávisí od toho, čo môžem urobiť ja,
ale od toho, čo pre mňa urobil Boh. Spása je
Boží dar. Veľký, vznešený, draho vykúpený,
a nezaslúžený mojimi schopnosťami, vzdelaním, aktivitami ani množstvom dobrých
skutkov, ktoré som urobil, či modlitbami,
ktoré som vyslovil. Ďakujme dnes, že všetci
dostávame rovnako po denári.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

PIATOK 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12
– 14. 17 – 20, zač. 83b

...vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. ...pristúpili k nemu slepí
a chromí a on ich uzdravil... (Mt 21, 12.14)
V tom istom chráme a v tej istej chvíli Ježiš zaujme dva odlišné postoje. Kupujúcich
a predavačov vyháňa, slepým a chromým
vracia zdravie. Keď vstupujem do chrámu,
idem tam kupčiť a predávať? Ja tebe, Bože,
toto, a ty mne toto. Alebo tam vstupujem
ako biedny a chorý, ktorý hľadá zdravie? Záleží na mojom postoji.

Daj to, čo máš, a daj to so srdcom a s dôverou. Boh s tým urobí svoje divy. Názor, že
začnem až vtedy, keď budem všetko vedieť,
keď budem dobre pripravený, keď budem
lepší, dokonalejší, budem mať to či ono – nie
je veľmi dobrý. Môže sa totiž stať, že kým
budem čakať na to, kým bude všetko perfektne pripravené, že nezačnem nikdy. Daj
dnes to, čo máš. Boh s tým urobí svoje divy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom (HS: 191;
PZ: 149; HP: 413)

NEDEĽA 25. júl
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici. Zosnutie svätej Anny
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22
– 34, zač. 59 (rad.), zač. 210b; Gal 4, 22 – 31;
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

Pane, zachráň ma! (Mt 14, 30)
Aká krásna a zároveň všedná ľudská skúsenosť! Dieťa, ktoré učíme chodiť, si púšťame
z náručia do náručia a snažíme sa, aby sa
pozeralo iba na nás. Na našu tvár, ktorá ho
volá a dáva mu istotu, že to zvládne. Len čo
sa však dieťa zastaví a poobzerá okolo seba,
zvyčajne padne na zem. Peter ide k Ježišovi.
Je zahľadený na jeho tvár. Prekonáva svoje
ľudské schopnosti, kráča po mori ako po suchej zemi. Nevidí nič, iba Ježišovu tvár, a to
mu dáva istotu v jeho kráčaní. No vo chvíli, keď spustí pohľad z Ježišovej tváre a rozhliadne sa okolo seba, vidí silný vietor a búrku. Naľaká sa. Stráca spred očí Ježiša, a tým
aj istotu. Nezvláda to. Začne sa topiť. Z vĺn
smrti však zvolá: „Pane, zachráň ma!“ a Ježišova ruka je mu záchranou. Aké dôležité je v búrkach života, ktoré môžeme nazvať
dnešnou rečou problémy, krízy, katastrofy, vyhorenie, nešťastie, hľadať Ježišovu tvár
a nepochybovať, že on to má pevne v rukách.
V žalme nám zaznieva modlitba: „V srdci mi
znejú tvoje slová: ,Hľadajte na moju tvár!‘
Pane, ja hľadám tvoju tvár.“ (Ž 27) Tvár plnú
istoty a nádeje, že to zvládnem. Vždy, keď sa
nám zdá, že búrka a vietor života sú už ne-
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znesiteľné a ťahá nás to ku dnu, modlime sa
opäť slovami žalmu: „Pána mám vždy pred
očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja
duša plesá .... Lebo nenecháš moju dušu
v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl
porušenie.“ (Ž 16) Slová „Pána mám vždy
pred očami...“ sú tým najjednoduchším opisom duchovného života.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni deviate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a svätej, kondák hlasu,
Sláva, kondák svätej, I teraz podľa predpisu.
Ostatné z hlasu a svätej. (HS: 152, 403; PZ:
106, 385; HP: 107,414)

món a Parmenas
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28
– 32, zač. 86

Nechce sa mi! (Mt 21,2a)
Toto slovné spojenie dôverne poznáme. Niekedy sa tak cítime sami, inokedy to počujeme od iných. Je to ľudské. Keby každý robil
len to, čo sa mu práve chce, asi by to nebolo
dobré. Boh nám dnes ponúka skrze toto slovo a postoj prvého syna radosť, aby sme sa
tešili z povinností, ktoré dnes musíme urobiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

PONDELOK 26. júl

ŠTVRTOK 29. júl

Prepodobná mučenica Paraskeva

Mučeník Kallinik

Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18
– 22, zač. 84

Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 –
46, zač. 88

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší... (1 Kor 15,19)

Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa
národu, ktorý bude prinášať úrodu. (Mt

Kresťan je človek veľkej nádeje. Veľkej preto,
lebo sa nikdy nekončí, lebo ide až za našu telesnú smrť. Je to nádej v Ježiša Krista, ktorý
porazil smrť svojou smrťou a je večne živý.
Nech nás teda dnes napĺňa radosť z toho, že
naša nádej je veľká a mocná, lebo náš Boh
je veľký a mocný. Postavme sa na stranu víťaza.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 27. júl

21, 43)

Tieto Ježišove slová sú pokračovaním podobenstva o zlých vinohradníkoch. Dobrý hospodár oprávnene očakáva úrodu. Aj Boh
očakáva úrodu – odpoveď na prejav jeho starostlivosti o nás. Veď urobil pre nás všetko.
Ponížil sa, zriekol sa seba samého, vzal si
prirodzenosť sluhu, stal sa nám podobným,
pripravil Božie kráľovstvo... A dnes čaká.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Veľkomučeník Panteleimón

PIATOK 30. júl

Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23
– 27, zač. 85 (rad.), zač. 292; 2 Tim 2, 1 – 10;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

Apoštoli Silas, Silván a spol.
Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23
– 33, zač. 91

Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto
moc? (Mt 21, 23)

Lebo toto je naša chvála... (2 Kor 1,12)

Na položenú otázku Ježiš popredným mužom Izraela nemohol odpovedať priamo,
lebo ich uši neboli nastavené počúvať. Nám
dnes však Ježiš odpovedá priamo: Robím
všetko mocou lásky a túto moc mi dal Otec,
ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život (porov. Jn 3, 16).
Prijmime dnes túto moc lásky.

Človek sa dokáže chváliť všeličím. Svojimi
schopnosťami, úspechmi, postavením, rodinou .... Sv. apoštol Pavol sa pred Korinťanmi chváli životom v Božej jednoduchosti a úprimnosti, životom v Božej milosti. Bol
si vedomý, že za všetkým, čím je a čo dosiahol, stojí Boh so svojou milosťou. Nájdime si
dnes chvíľku a porozmýšľajme, čo alebo kto
je naša chvála. Nájdeme tam Boha a jeho
milosť? Ak budeme k sebe úprimní, určite.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkovi (HS: 190;
PZ: 148; HP: 416)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

STREDA 28. júl

SOBOTA 31. júl

Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Ti-

Spravodlivý Eudokim

Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 –
18, 4, zač. 73

Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. (Mt
17, 27)

Zaujímavá udalosť. V Ježišových časoch bol
každý Žid od svojho 20. roku povinný zaplatiť ročnú daň na potreby chrámu. Ježiš posiela Petra k moru a on v ústach prvej ryby,
ktorú chytí, nájde peniaz – statér. Čo je
na tom zaujímavé? Nenašiel v ústach ryby
ani viac, ani menej. Presne toľko, koľko potreboval. Ježiš vždy dáva práve toľko, koľko
potrebuješ.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 1. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Vynesenie svätého Kríža
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 –
23a, zač. 72 (radové) Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 25
– 28a. 30b – 35, zač. 60; 1 Kor 1, 18 – 24, zač.
125 (Krížu)

Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ
budem s vami? (Mt 17, 17)
Skúsenosti izraelského ľudu s Bohom pri putovaní púšťou i v jeho ďalších dejinách, ktoré sú zaznamenané v Božom slove, sú cennými skúsenosťami aj pre náš osobný vzťah
s Bohom. Vždy, keď boli v situácii nezvládnuteľnej ľudskými silami, zažili Božiu moc.
No najprv šomrali. Nenapraviteľný ľud, ktorý zabúda na dobrodenia Pánove, Ježiš nazve neveriace a skazené pokolenie. Dejiny sa
opakujú. Pokolenie pred príchodom Ježiša
Krista, pokolenie v čase Kristovho účinkovania na zemi i naše pokolenie má krátku pamäť. Zabúda na veľké Božie skutky. Možno
práve aj to je odpoveďou na to, prečo nám
evanjeliá počas roka veľakrát pripomínajú Ježišove zázraky a jeho veľké skutky. Vždy
si ich nanovo musíme pripomínať. Kristova
výčitka v tomto kontexte by mohla pokračovať: „Dovtedy, dokiaľ nepochopíte, že ja som
cesta, pravda a život, a prišiel som, aby ste
mali život a mali ho v hojnosti a v svojom živote zažívali Božiu moc. Až dovtedy budem
s vami.“ Jeho výčitka je zároveň odkazom
jeho lásky. Poďakujme dnes Bohu za všetky
veľké diela, ktoré v našom živote vykonal.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár hlasu, Krížu, Sláva, kondák hlasu, I teraz, Krížu. Ostatné z 1. hlasu a Krížu (HS: 143, 156; PZ: 96, 114; HP: 97, 114)
Dnešným dňom sa začína pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Igor Cingeľ
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Pantokrator – Vševládca 1

K

ristus je, ako píše sv.
apoštol Pavol, „...obraz
neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné
i neviditeľné... Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On
je pred všetkým a všetko v ňom

spočíva“ (Kol 1, 5 – 17). Tento
text sv. Pavla, ktorý poslúžil obrancom sv. ikon ako hlavný argument v boji proti odporcom
v období ikonoborectva, je akoby odkazom ikony Pantokratora, poukazujúc na epifániu (zjavenie) nadzmyslového Boha,
ktorý prijal tvár podobnú našej. Od neho plne závisí všetko,
čo jestvuje vo svete pozemskom,
ako aj nebeskom, lebo ako píše
sv. apoštol Ján „...všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič...“ (Jn 1, 3). Teda
Kristus je stvoriteľom sveta spolu s Otcom a Svätým Duchom.
Toto ponímanie stvorenia je
aj pôvodom gréckeho pomenovania Παντοκράτωρ (po csl.
Всєдєржитєлъ) – Vševládca.
Ale ikona Pantokratora nám nezobrazuje Boha len ako prísneho Vševládcu a Sudcu. Odkrýva
nám aj ďalší rozmer Boha: jeho
milosrdenstvo. V zobrazeniach
Pantokratora sa odrážajú obidva
tieto rozmery, kde sa v jednotlivých obdobiach kládol dôraz
viac na jeden či na druhý z nich.

(porov. Sendler, E.: Tajomstvá
Krista)
Ikona Krista Pantokratora (Vševládcu) sa predtým, než
bola umiestnená na ikonostase, nachádzala ako mozaika
v centrálnej kupole chrámu, aby
sa poukázalo na Vládcu neba
i zeme. Túto skutočnosť zreteľne dokumentuje mozaika Krista Pantokratora z 11. storočia,
nachádzajúca sa v kupole gréckeho chrámu v Dafni, kde má
Kristus prísny, výhražný výzor
ako vládca vesmíru, ktorý príde
súdiť živých i mŕtvych. V ľavej
ruke má zatvorenú knihu s pravidlami nebeského života, pričom žehná pravicou. Na ikonách, a to nie len na ikonostase, je kniha otvorená. Najčastejšími citátmi sú: Mt 7, 1 – 2; Jn
8, 12; Jn 11, 25 – 26. V Rusku dostali ikony Pantokratora takéhoto ponímania pochádzajúce
zo 14. stor. názov Spasiteľ s rozhnevaným pohľadom (po csl.
Яроє око), kde je Spasiteľ zobrazený len po ramená s prenikavým, prísnym pohľadom. Ale

na prelome 14. a 15. stor. stráca Pantokrator svoj hrozivý výraz, ktorý sa díva na veriacich
zhromaždených v chráme z kupoly ako suverénny kráľ pohľadom prísneho sudcu, zároveň
však aj zhovievavého Vykupiteľa s tvárou vyžarujúcou dobrotu,. Táto zmena je ešte výraznejšia na ikonách, kde sa pridávajú nápisy: Spasiteľ duší, Darca
života, Milosrdný, Božia múdrosť... A nakoniec aj samotné
citáty z evanjelia v knihe, ktorú drží Ježiš v ľavej ruke, hovoria o Božej láske: Mt 11, 29; Mt
25, 34; Jn 10, 9; Jn 13, 34. Zvlášť
v Rusku za čias Rubleva (mních
a najväčší ruský ikonopisec,
ktorého najznámejšia ikona
Svätej Trojice patrí medzi veľdiela svetového maliarstva) bola
takáto kompozícia, kde Pantokrator (sudca) sa stal Spasiteľom (milujúcim človeka), veľmi
uznávaná. n
Milan Gábor
snímka (Kristus Pantokrator
v Katedrále di Monreale na Sicílii): upload.wikimedia.org

KNIHA: Kol. autorov –
Prešovská kalvária

FILM: An Education – Škola
života

HUDBA: We As Human –
Burning Satellites

Mimoriadna publikácia nazvaná Prešovská
kalvária je reprezentačná plnofarebná kniha,
ktorá sa skladá zo štyroch kapitol. Dočítate
sa v nich o dejinách kalvárie, druhú časť tvorí opis kalvárie a jednotlivých jej zastavení. O novšej histórii sa dozviete v tretej kapitole. V prílohe sú informácie, ktoré potešia zrak i dušu. Kniha je popretkávaná nádhernými fotografiami, dobovými maľbami
a na záver ponúka meditácie z pera súčasného dekana Farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
Autorom sa podarilo zaujímavé dielo, ktoré
mapuje krásu i históriu prešovskej kalvárie,
ktorým kolektív autorov prispieva do knižného fondu, ale aj k oslave Boha.
Martina Poláková

Aj keď slovenský názov
nevyjadruje to, čo v skutočnosti film popisuje, je
pekným poetickým názvom pre sklamania, ktoré sú vo filme vyobrazené. Dej sa odohráva v roku
1961, keď mladá, nadaná, inteligentná a pekná Jenny stretne muža
svojich snov, s ktorým si rozumejú aj jej rodičia, ktorí sú naozaj vyberaví. Svoju túžbu
po štúdiu na prestížnej univerzite však vymení za obraz zdanlivo krásnej budúcnosti.
Všetko je idylické, až ... Naivita a zásterka je
to, čo človek často zneužíva, a na to tvorcovia filmu upozorňujú. Vo filme môžete cítiť
akúsi paralelu s hriechom, ktorý sa pod rúškom krásy pomaly vtiera do života a okráda
najcennejšie pocity, zážitky a celý život. Film
bol nominovaný na troch Oscarov.
Lukáš Petruš

Rocková gospelová skupina We As Human (My
ako človek) je jednou
z ďalších kapiel na americkej kresťanskej scéne,
ktorá nestavia na popularite, ale dôraz kladie na kvalitu spracovania hudby a piesní. Presne tento prístup cítiť a počuť z ich jediného CD Burning Satellites (Horiaci strážcovia). Obsahuje len 5 skladieb, z ktorých sa pieseň Dead Man (Mŕtvy
muž) hneď umiestnila medzi 50 najhranejšími skladbami gospelovej histórie. Musím
priznať, že toto CD je ladené trocha pesimisticky. Názvy skladieb ako Zlomené vnútro, Mŕtvy muž, Po páde atď. nevykazujú veľa
optimizmu. Piesne však podávajú často krutú pravdu o hriechom zničenej duši a vnútri človeka, ktorého zachráni už len „Mŕtvy muž“.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Viera a kultúra v evanjelizačnom procese
Spolok sv. Cyrila a Metoda vo svojom vydavateľstve Byzant vydal zborník zo sympózia
s názvom Viera a kultúra v evanjelizačnom
procese. Zborník má 94 strán a jeden kus stojí 2,50 eura. Po úvodníku vladyku Milana, košického eparchu, do zborníka prispeli článkami garant Roka kresťanskej kultúry Miroslav Holečko, predseda SSCM Michal Hospodár, riaditeľ Slavistického ústavu JS SAV Peter Žeňuch, dekan CMB fakulty Marián Šuráb,
člen výboru SSCM Ernest Sirochman a ďalší.
Prípadné objednávky na adrese SSCM
a na byzant@byzant.sk.
výbor SSCM
koinonia sv. jána krstiteľa
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“.
Deň spoločenstva
18.07. 09.30 hod. Mestská hala Prešov
Tábor mladých (13 – 18 rokov)
10.08 – 14.08. Gréckokatolícky kňazský seminár
P. P. Gojdiča v Prešove
Dom modlitby pre mladých
Prešov – piatok o 18.00 hod. – kaviareň
Smajlík (Jožko Lukáč – jozef.ghost@gmail.com)
Vinné – streda o 17.00 hod. (Peter Kotora – pietrovinne@azet.sk)
Čemerné – utorok o 18.00 hod. (Andrea Chanathová – andreachanathova@gmail.com)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
blahoželáme
„Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo hlása!“
17. júla 2010 oslávi náš duchovný otec
František Kuzmiak krásne životné jubileum – 45 rokov života. Drahý otec František, hoci ste do našej farnosti prišli iba pred

rokom, svojou láskavosťou, obetavosťou
a skromnosťou ste pre nás veriacich veľkým
vzorom a príkladom. Do ďalších rokov života
vám vyprosujeme zdravie, hojnosť Božieho
požehnania, darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Želáme vám vytrvalosť a silu, pokoj a radosť pre vás a vašu rodinku. Nech Pán žehná vaše kroky. Na mnoho rokov a šťastných rokov!
Zo srdca želajú veriaci farnosti Cernina.
jubileá kňazov
Ján Minďaš, výpomocný duchovný v Jakubanoch – 7. august – 50 rokov kňazstva;
Jozef Gduľa, tit. arcidekan, výpomocný duchovný v Bardejove – 13. august – 50 rokov kňazstva; Juraj Červený, výpomocný
duchovný vo Vranove nad Topľou – 14. august – 50 rokov kňazstva; Miroslav Janočko, správca farnosti Dlhé Klčovo – 50 rokov života; Jozef Čekan, titulárny kanonik,
na odpočinku v Prešove – 27. august – 65
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
oznamy
Počítačová hra pre deti
V týchto dňoch vydala Petra, n.o., počítačovú
hru o kráľovi Dávidovi a jeho boji s Goliášom
s názvom Dávid – V mene Pána zástupov.
Pomocou hry môžete
• pútavou formou viesť deti k spoznávaniu
biblických príbehov a Božieho slova;
• rozšíriť formu výučby náboženskej výchovy aj o model využitia výpočtovej techniky;
• naplniť voľnočasové aktivity v rodinách,
farských spoločenstvách, kresťanských táboroch a pod.
Ďalšie informácie nájdete na www.david-hra.sk. Hru si môžete objednať na adrese

a zlátenie predmetov, pokrývanie striech
a veží. Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39,
0905 389 162, www.reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk

adventura.david@gmail.com, príp. na tel.
čísle 0911 811 203.
Púť do Svätej zeme
Pozývame vás na Archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom SJ Izrael – Jordánsko v dňoch 11. – 18.10.2010.
Cena: 815,00 eur
+ palivový a letiskový poplatok (momentálne 160 eur)
+ obslužné, vstupy, poplatky 150 USD
Cena zahŕňa: letenka Košice – Tel Aviv – Košice, klimatizovaný autobus v Izraeli a v Jordánsku, 7 x ubytovanie v 2 a 3-lôžkových
izbách s polpenziou (2x Nazaret, 3x Jordánsko, 2x Betlehem), víza do Jordánska, odborný sprievodca – kňaz, cestovné poistenie.
Cena nezahŕňa: letiskový poplatok 100 eur,
palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva (momentálne je to 60 eur), obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy v Izraeli a Jordánsku + výstupné taxy na hraniciach 150 USD (platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela)
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon

Srdečne vás pozývame na

DUCHOVNÉ CVIČENIA pre laikov
Cieľom týchto modlitbových duchovných cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si vo
večeradle na príhovor Panny Márie nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 30. júl – 1. august 2010
Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Poplatok za stravu a ubytovanie: 25 eur
Bližšie informácie a prihlášky dostanete na tel. čísle 0904 738 048 (VPS) alebo 0902 190 947.
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za požehnanie.

-jd

Predaj posledných pobytov
so štátnou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov, namiesto 179 eur len 109 eur v hoteli SOREA
ĽUBOVŇA. Novinka na rok 2010: v cene navyše bazén + FYTOTERAPIA. Tel. 052/43
21751 – 54, lubovna@sorea.sk.
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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tv lux – doma je doma
05.07. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri
káve 08.30 Svätý František (23) 09.00 Doma na dôchodku (PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Benediktínske opátstvo Köningmünster v Nemecku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána
12.30 Gen. audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve
15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Osobnosť roka
– prof. Tadeusz Zasepa 16.15 Svätý František (23)
17.00 Doma v rodine (PO) 18.00 Bioetika P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00
Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.30 U Pavla
22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
06.07. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri
káve 08.30 Starý zákon (11) 09.00 Doma v rodine
(PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00 Anjel
Pána 12.35 Orientácie 13.15 Bioetika 13.45 Octava
dies 14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00
Etika v kresť. spoločnosti 15.30 Poltón 16.00 Starý zákon (11) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma
v Cirkvi 18.00 Osobnosť roka – prof. Tadeust Zasepa
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 19.00 Večerná univ. 19.40 Reh. abeceda 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ondrej (Jn 1, 35 – 51) 21.15 Tajomná
prítomnosť 22.00 Pri káve 22.45 Doma na dôchodku (PO) 23.45 Spravod. súhrn 24.00 Z prameňa
07.07. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri
káve (PO) 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Naše Prémontré P 12.00 Anjel Pána
12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve
15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 16.20 Centrum
nápadov 17.00 Doma v histórii 18.00 Benediktínske opátstvo Köningmünster v Nemecku 18.30
Rozprávočka P 18.40 Ichtis 19.00 Tajomná prítomnosť 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Poltón klub 21.30 Bioetika 22.00 Pri
káve 22.45 Doma v rodine (PO) 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
08.07. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Svätý František (23) 09.00 Doma v histórii 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P
10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 Bioetika
12.00 Anjel Pána 12.35 Večerná univerzita 13.15
Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve (PO)
15.00 U Pavla 16.30 Svätý František (23) 17.00
Doma v kultúre (BB) 18.00 Etika v kresť. spoločnosti 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ondrej (Jn 1, 35 – 51) 19.40 Poézia 20.00
Spravodajský súhrn 20.30 Poltón 21.00 Orientácie 21.40 FILMiX Å 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
09.07. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v kultúre (BB) 10.00 Spravod. súhrn 10.15 Z prameňa P
10.30 Osobnosť roka – prof. Tadeusz Zasepa 11.00
Katechéza 11.30 Benedikt. opátstvo Köningmünster 12.00 Anjel Pána 12.35 Tajomná prítomnosť
13.20 Etika v kresť. spol. 13.45 Poézia 14.15 Pri
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón
klub 16.20 Centrum nápadov 16.50 Reh. abeceda 17.00 Doma na dôchodku 18.00 Kniha 18.30
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Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 19.00 Octava dies
19.30 Rodina a spoločnosť P 20.00 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého P 20.10 Môj názor
20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 Štúdio AHA!
22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v histórii 23.45 Misijná kongr. služ. Ducha Svätého 23.55 Z prameňa
10.07. (sobota) 07.00 Starý zákon (12) P 07.30
Svätý František (24) P 07.55 Každý deň so svätými P
08.00 Mestečko nádeje P 08.40 Misijná kongr. služ.
Ducha Svätého 09.00 Čaviareň live 10.00 Uvedenie
do úradu košického arcibiskupa metropolitu Mons.
Bernarda Bobera P 12.00 Anjel Pána 12.25 Návratka 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ondrej (Jn 1, 35 – 51) 14.15 Moja
misia – magazín Å 15.15 Návratka 15.30 Večerná
univ. 16.30 Reh. abeceda 16.40 Ichtis 17.00 Osobnosť roka – prof. Tadeusz Zasepa 17.30 FILMiX Å
18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Medzi nebom a zemou 19.25 Katechéza 20.00 Misijná
kongr. služ. Ducha Svätého 20.15 Prehľad kat. periodík 20.30 Tajomná prítomnosť 2 P 21.20 Ortodoxný kláštor Bačkovo v Bulharsku P 21.45 Vlastná
cesta 22.15 Rodina a spoločnosť 22.45 Poltón klub
23.45 Misijná kongr. služ. Ducha Svätého
11.07. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (12) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (24)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.15 Tajomná prítomnosť 2 09.10 Katechéza 09.30 Luxáreň
10.00 Svätá omša P 11.30 Ortodoxný kláštor Bačkovo v Bulharsku 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P
12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 14.45 Mestečko
nádeje 15.00 Starý zákon (12) 15.30 Svätý František (24) 16.00 Ichtis 16.30 Moja misia – magazín
Å 17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 19.10
Vlastná cesta 19.50 Návratka 20.00 Reštaurovanie
piety 20.15 Môj názor 20.30 Povedz im Siyabonga P 21.00 Večerná univerzita P 21.45 Čaviareň
live 22.45 Gospel párty 23.45 Reštaurovanie piety
12.07. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Pri káve 08.30 Svätý František (24) 09.00 Doma
na dôchodku 10.00 Reštaurovanie piety 10.15
Z prameňa P 10.30 Ortodoxný kláštor Bačkovo
v Bulharsku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána
12.30 Naše Prémontré 13.55 Kniha 14.15 Pri káve
15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ondrej (Jn 1,
35 – 51) 15.45 Povedz im Siyabonga 16.15 Svätý František (24) 17.00 Doma v rodine 18.00 Bioetika – Potrat dnes P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Reštaurovanie piety 20.15 Môj názor 20.30 U Nikodéma 22.00 Pri
káve 22.45 Doma v kultúre (BB) 23.45 Reštaurovanie piety 24.00 Z prameňa
13.07. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Starý zákon (12) 09.00 Doma v rodine 10.00
Reštaurovanie piety 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána
12.30 Medzi nebom a zemou 13.15 Bioetika – Potrat dnes 13.45 Octava dies 14.10 Mikrodokument P
14.15 Pri káve 15.00 Rodina a spoločnosť 15.30 Poltón 16.00 Starý zákon (12) 16.30 Mestečko nádeje
17.00 Doma v Cirkvi (BB) 18.00 Povedz im Siyabonga 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 19.00 Večerná univ. 19.40 Rehoľná abeceda 20.00 Spravod.
súhrn P 20.30 Stretnutie s Ježišom – Ježiš a Mária
a Marta (Lk 10, 38 – 42) 21.15 Tajomná prítomnosť
2 22.00 Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45
Spravod. súhrn 24.00 Z prameňa
14.07. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v Cirkvi (BB)

10.00 Spravod. súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30
...myslím, že sa nevrátim P 12.00 Anjel Pána 12.35
Vlastná cesta 13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky
magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel
párty 16.00 Kniha 16.20 Mestečko nádeje 17.00
Doma v histórii (BB) 18.00 Ortodoxný kláštor Bačkovo v Bulharsku 18.30 Rozprávočka P 18.40 Ichtis
19.00 Tajomná prítomnosť 2 20.00 Spravodajský
súhrn 20.15 Reh. abeceda 20.30 UPéCé live P 21.15
Bioetika – Potrat dnes 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v rodine 23.45 Spravod. súhrn 24.00 Z prameňa
15.07. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(PO) 08.30 Svätý František (24) 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 Spravod. súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 Bioetika – Potrat dnes 12.00 Anjel Pána 12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 16.20 Svätý
František (24) 17.00 Doma v kultúre 18.00 Rodina a spoločnosť 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia
s Ježišom – Ježiš a Mária a Marta (Lk 10, 38 – 42)
19.40 Poézia 20.00 Spravod. súhrn 20.30 Saleziánsky magazín 21.00 Medzi nebom a zemou 21.40
FILMiX Å 22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi (BB)
23.45 Spravod.súhrn 24.00 Z prameňa
16.07. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(BB) 08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v kultúre 10.00 Spravod. súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30
Povedz im Siyabonga 11.00 Katechéza 11.30 Ortodoxný kláštor Bačkovo v Bulharsku 12.00 Anjel Pána 12.30 Tajomná prítomnosť 2 13.20 Rodina a spoločnosť 13.50 Poézia 14.15 Pri káve (PO)
15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub
16.20 Mestečko nádeje 16.40 Rehoľná abeceda
17.00 Doma na dôchodku 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 19.00 Octava dies 19.30 Práva a justícia P 20.00
Pôvod Rómov P 20.15 Môj názor 20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri
káve 22.40 Doma v histórii (BB) 23.45 Pôvod Rómov 24.00 Z prameňa
17.07. (sobota) 07.00 Starý zákon (13) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (25) P
08.00 Centrum nápadov P 08.40 Pôvod Rómov P
09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Taizé
11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.30 Mariánska
sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária
a Marta (Lk 10, 38 – 42) 14.15 Moja misia – mag.
Å 15.15 Návratka 15.30 Večerná univ. 16.15 Reh.
abeceda 16.30 Ichtis 17.00 Povedz im Siyabonga
17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.40 Medzi nebom a zemou 19.25 Katechéza
20.00 Pôvod Rómov 20.30 Cesta do Betlehema P
21.20 Premonštráti na Strahove v Čechách P 21.45
Vlastná cesta 22.15 Práva a justícia 22.45 Poltón
klub 23.45 Pôvod Rómov
18.07. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (13) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František
(25) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.15 Cesta do Betlehema 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň
10.00 Svätá omša P 11.30 Premonštráti na Strahove v Čechách 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 Štúdio AHA! 14.45
Mestečko nádeje 15.00 Starý zákon (13) 15.30
Svätý František (25) 16.00 Ichtis 16.30 Moja misia – magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón
18.30 Rozprávočka P 18.40 Katechéza 19.10 Vlastná cesta 19.40 Návratka 20.00 Výchova 20.15 Môj
názor 20.30 Rozsievač lásky – páter Jozef Porubčan P 21.00 Večerná univ. 21.50 UPéCé live 22.50
Taizé 23.55 Výchova

stv – jednotka
05.07. (pondelok) 10.00 Sv. omša pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda z Námestia Jána
Pavla II. v Nitre. Celebruje Mons. František Tondra, spišský biskup
10.07. (sobota) 10.00 Slávnostná sv. omša pri
príležitosti kánonického uvedenia do úradu nového košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

stv – dvojka
03.07. (sobota) 17.00 Služby Božie – 400. výro-

čie Žilinskej synody

04.07. (nedeľa) 10.00 Odpustová sv. omša z Mariánskej hory v Levoči pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita 13.35 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života 14.05 Orientácie – 25.výročie púte na moravský Velehrad v roku 1985, ktorá bola prvým otvoreným masovým protestom v ČSSR po roku 1949
proti náboženskej politike komunistického režimu
05.07. (pondelok) 11.25 Dejiny kresťanstva – dokumentárny film o kresťanstve na území Slovenska
12.45 Orientácie 13.10 Na počiatku bolo slovo – zápas o slovanskú liturgiu 15.25 Slováci v Chorvátsku
– dokumentárny film Mira Bartoša 17.00 Mojmír
II. – historická hra 19.00 Jozef kardinál Tomko o sv.
Cyrilovi a Metodovi 20.00 Sviatočné slovo – príhovor Pavla Krutáka SVD k sviatku sv. Cyrila a Metoda
06.07. (utorok) 13.35 Pohľad späť
11.07. (nedeľa) 09.15 Božie deti – Deloreskere čhave. Náboženský magazín z duchovného života Rómov 10.35 Pohľad späť 11.00 Orientácie
12.07. (pondelok) 13.10 Orientácie R
13.07. (utorok) 13.15 Pohľad späť R
16.07. (piatok) 13.40 Sféry dôverné – Biskup Gojdič. Diskusia k 50.výročiu úmrtia bl. biskupa mučeníka P. P. Gojdiča. Účinkujú: prešovský arcibiskup J.
Babjak SJ, P. Šturák, P. Borza, K. Hrušovská, P. Mešťan, J. Steiner
18.07. (nedeľa) 09.00 Božie deti – Deloreskere
čhave 10.30 Slávnostná svätá omša z Malej skalky pri Trenčíne pri príležitosti sviatku sv. Svorada
a Beňadika 13.10 Pohľad späť 13.40 Orientácie
20.07. (utorok) 11.45 Pohľad späť
25.07. (nedeľa) 08.50 Záznam z otváracích služieb Božích zo Svetového luteránskeho zväzu
v Stuttgarte 10.30 Slávnostná svätá omša z Lednických Rovní pri príležitosti sviatku sv. Joachima
a Anny. Celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup 12.45 Pohľad späť 13.15 Orientácie
26.07. (pondelok) 12.40 Orientácie R
27.07. (utorok) 13.00 Pohľad späť R
31.07. (sobota) 10.00 Ordinácia evanjelických
kňazov z chrámu v Adamovských Kochanovciach.
Kazateľ: biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda
01.08. (nedeľa) 10.00 Sv. omša z areálu Kaplnky sv. Gorazda v Močenku, ktorou vrcholí program
18. ročníka celonárodného festivalu kresťanského
divadla Gorazdov Močenok. Celebruje Mons. František Rábek. 13.00 Pohľad späť 13.30 Orientácie

rádio lumen
03.07. (sobota) 17.00 Otváracia odpustová svätá omša z Levoče. Celebruje Mons. František Dlugoš.
20.30 Od ucha k uchu – Mariánska úcta
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04.07. (nedeľa) 06.00 Ranné spojenie z Mariánskej hory v Levoči 10.00 Slávnostná svätá omša
z Mariánskej hory v Levoči. Celebruje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, predseda KBS.
05.07. (pondelok) 10.00 Púť sv. Cyrila a Metoda Nitra. Priamy prenos sv. omše, celebruje Mons.
František Tondra 20.30 Odkaz sv. Cyrila a Metoda pre
dnešnú dobu – mimoriadna relácia k sviatku
08.07. (štvrtok) 10.00 Púť seniorov. Priamy prenos
sv. omše, celebruje J. E. Jozef kardinál Tomko
10.07. (sobota) 10.00 Priamy prenos z Košíc pri
príležitosti uvedenia do úradu nového arcibiskupa
Mons. Bobera
17.07. (sobota) 18.00 Priamy prenos z Gaboltova
(Panna Mária Škapuliarska)
18.07. (nedeľa) 11.00 Priamy prenos z Domaniže
(Panna Mária Karmelská)
26.07. (sobota) 18.00 Priamy prenos z Višňového
(Celodiecézna púť rodín)
01.08. (nedeľa) 10.30 Priamy prenos z Krivej (bl.
sr. Zdenka)
21.08. (sobota) 18.00 Priamy prenos svätej liturgie z Ľutiny (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
04.07. (nedeľa) 21.05 Cesty – Š. Chrappa: Cyrilo-metodský odkaz v tradícii východnej cirkvi
05.07. (pondelok) 10.00 Sviatočné evanjelické
služby Božie zo zrúcanín hradu Branč pri Sobotišti
rádio slovensko a regina
04.07. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
11.07. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
18.07. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
25.07. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie z Revúcej
01.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Močenku
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M

Pomôcky:
Mako, Last,
Kapok,
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Egyptská
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Autor:
Vladimír
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Schod
horolezcov

Medzinárodná poznávacia značka, skr.

vá: Svedkovia pravdy
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rieka

Z toho dôvodu

Ruské mesto

Detská zbraň
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Somár

Mačkovité
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Juliana,
po domácky

České
pútnické
mariánske
mesto

Pokyn
Remíza
v šachu
Miesto pre
pečiatku

Zelenina

Juhočeské
mesto

Vojenské
stanovište,

Kyslá
pochutina

2. časť
tajničky

Kilogram

Preludy

H	Z	A	R	CH	A	K	Ň	A	L	D	R	K	U	L	 H I
	S	A	T	 I F	O	E	V	P	V	E	 I	J	T	 Ó	R	A

01.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – I. Šulík: Srd-

	K	D	M	K	G	L	O	D	S	Z	 H	S	E	N	O	CH I

rádio devín
Nedeľa 08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
05.07. (pondelok) 10.00 Sv. Cyril a sv. Metod
– spolupatróni Európy. Hudobno-slovné pásmo
Zmena programu vyhradená.

Spodok
nádoby

Spoločenský
tanec

Lyžiarska
vetrovka

18.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – D. Šovc: Kres-

cia a viera

3. časť
tajničky

Dom. mužské
meno
2 tony
v Belgicku

Miesto vo
vláde
Obyvateľ
Trácie

	D	L	L	 B	L	R	 Á F I	D	O	S	A	 Š	U	D	K

ťan či veriaci?

Predpona
s významom
„olej“

Zošedivelo
Mužské meno

Súhrn
predpisov

EČV Komárna

Označenie
pre kus

Chobotnatec

1. časť
tajničky

slovo

slovo
Bodná zbraň

Vonku

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
04.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – A. Adamkovičo-

Deň v týždni Prvý pápež
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Celtový
prístrešok

Legenda: ALBA, ARCHA, AVOMET, BAČA, BETEL, BOLESTI, DAMASK, DIAKON, DLAŇ, DOZOR, DUŠA, EDEN, EFEZ,
ENOCH, FILOZOF, GOLF, HALOGENIDY, HLUK, HMAT, HRAD,
HROM, IZRAEL, KABARET, KABÁT, KALICH, KARTA, KAZATEĽ,
KNIHA, KŇAZ, KOREŇ, KORISŤ, KOSTOL, KRST, LATINA, ĽÚTOSŤ, NERV, OTROK, OZNAM, PIESEŇ, POVESTI, RODINA,
RYŽA, SOVA, STROM, TÓRA, UHOL, ZVON, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 12: krížovka: (pozri 2 Sol 2, 14a);
osemsmerovka: Pre neustály postup sa musíme učiť, veriť a konať. Výherca: Juraj Zelník, Banská Bystrica. Zo správnych
riešení vylosujeme držiteľa knihy Reflexie nad slovanskou
duchovnosťou od Spolku sv. Cyrila a Metoda. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo
slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
16.08. – 20.08.2010 – Miništrantský turnus stretnutia mládeže v Juskovej voli
22. – 29.08.2010 – Ikonopisecký kurz (Peter Komišák).
Cena kurzu je 100 eur na osobu (v cene je zahrnuté ubytovanie, strava a pracovný materiál). Počet osôb je obmedzený na 10 účastníkov. Prihlásiť sa mäžete na: skolacentrum@centrum.sk.
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
02.07. – 04.07. – kurz Biblia o peniazoch (vedie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
09.07. – 11.07. – kurz Nový život (vedie Evanjelizačná
škola sv. Mikuláša)
17.09. – 19.09. – kurz Rút (vedie Evanjelizačná škola
sv. Mikuláša)
08.10. – 10.10. – kurz Rút (vedie Evanjelizačná škola
sv. Mikuláša)

LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2010
v Bystrej

gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

Stretnutia pripravila Komisia pre mládež Košickej eparchie.

Nedeľná liturgia pre Rómov
Kultúrny dom, Čičava 10.00
Kultúrnya dom, Hlinné 10.00
Gréckokatolícky chrám, Soľ 15.00

Téma stretnutí:
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“
(Mk 10, 17)
KDE?
Bystrá
KEDY?
1. turnus 20.07. – 23.07.2010 vek. kategória 9 – 11rokov
2. turnus 23.07. – 27.07. 2010 vek. kategória 15 a viac rokov
3. turnus 27.07. – 30.07.2010 vek. kategória 12 – 14 rokov

pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081

26. – 27.08.2010 – FESTROM 2010 – konferencia pre
vedúcich
28.08.2010 – festival FESTROM 2010 v Čičave
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách –
dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie telefonicky)

Letný tábor MAKRÍNKA 2010

Miesto na zemi “tu žijem rád”
Mníchovský Potok

CENA: 20 eur (2. turnus 28 eur)
Bližšie informácie: otec Martin Mati – 0911 711 294 alebo fari.martin@gmail.com,
2. 8. - 7. 8. 2010
I. a II. stupeň ZŠ

Letný tábor MAKRÍNA 2010

eRko

Viac nájdete na www.aetos.sk.
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Organizujú rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka.
Kontakt: Svidník - 054/752 04 14, 0902 885 531

n á š”
eRko

¼ubovnianske Kúpele

6.7. - 11. 7. 2010

stredoškoláci a vysokoškoláci

Organizujú rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka.
Kontakt: 054/752 0414, 0902 885 531
Organizujú reho¾né sestry Rádu sv. Bazila Ve¾kého zo Svidníka.
Kontakt: Svidník - 054/752 04 14, 0902 885 531

