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V Klokočove a Ľutine
pútnici oslavovali Matku
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Rozvoj dobrovoľníctva

Dobrovoľníci sú potrební
v každej službe poskytovanej
charitou. Rozvoj dobrovoľníctva
je obrazom rozvoja solidarity
v spoločnosti. V našej práci radi
prijímame pomoc dobrovoľníkov. Ročne máme aktívnych
okolo 10 pravidelných dobrovoľníčok. Sú to ženy v dôchodkovom veku, ktoré rady
vypomáhajú v starostlivosti
o starších. Potom sú to príležitostní dobrovoľníci. Kontaktujú
na nás rodiny, ktoré sú v núdzi,
a prinášajú veci a oblečenie.

Postavenie matky
v rodine

Dom sv. Lazára

Gréckokatolícka eparchiálna
charita v Košiciach
Opatrovateľská
služba v rodinách –
Charitatívna služba
v rodinách

Je to názov pre opatrovateľskú
službu charity v domácom
prostredí. Opatrovateľky
pomáhajú pri osobnej hygiene, nevyhnutných prácach
v domácnosti, donášajú
obedy, zabezpečujú kontakt
so spoločenským prostredím.
Táto služba nie je poskytovaná
iba starším a chorým ľuďom,
ale podľa potreby aj mnohodetným alebo neúplným
rodinám, opusteným a ľuďom
s postihom. Opatrovateľky sú
v kontakte s klientmi aj počas
víkendov a sviatkov. Navštevujú ich aj počas hospitalizácie
v nemocnici. S dlhoročnými
klientmi sa často vytvárajú
veľmi silné citové väzby a opatrovateľky sa stávajú súčasťou
rodiny. V roku 2011 sme poskytli starostlivosť 26 klientom. V spolupráci s farskými
úradmi zabezpečujeme pre
chorých aj duchovnú službu
a návštevy kňazov.

Prepravná služba

Preprava osôb je doplnením
opatrovateľskej činnosti
a skvalitnením života starších
a chorých ľudí. Slúži na prepravu osobným motorovým
vozidlom osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine,
po schodoch, s obmedzenou
orientáciou. Táto služba je poskytovaná klientom od 1. apríla
tohto roka.

Vzdelávanie

Jednou zo základných priorít je
profesionálny prístup zamestnancov charity ku klientom.
Tento prístup je celostný. To
znamená, že vedomosti a skúsenosti z ošetrovateľsko-opatrovateľskej činnosti sú obohatené
o duchovný rozmer a podmienené učením Katolíckej cirkvi.
Zamestnanci sa pravidelne
zúčastňujú na školeniach a seminároch. V súčasnosti je veľmi
častým javom odmietanie utrpenia a uvažovanie o eutanázii.
Bolesť a utrpenie prestáva byť

zmysluplným. Je to jav, s ktorým
sa zamestnanci často stretávajú.
Tento rok sme ukončili dvojročný sociálno-psychologický
výcvik pre zamestnancov, počas
ktorého načerpali vedomosti
z oblasti medicíny, psychológie a duchovnej starostlivosti
o chorých a trpiacich, zvlášť
umierajúcich ľudí.

Domov na pol ceste je pripravovaný projekt v spolupráci
s inými subjektmi. Služba bude
poskytovaná pre chlapcov
z detských domovov v kapacite
20 miest. Dom je v štádiu rekonštrukčných prác a prípravy.
Bude slúžiť na uspokojovanie
základných životných potrieb
a zabezpečenie ubytovania
v konkrétnom čase. V rámci
domova budú poskytované
tieto služby: sociálne poradenstvo, ubytovanie, pomoc
pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pracovná
terapia, príprava stravy a výdaj,
vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva,
záujmová činnosť.

Sociálno-zdravotné služby Gréckokatolíckej
eparchiálnej charity v Košiciach

Terénna činnosť
• Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Námestie osloboditeľov 1, Michalovce
• Požičovňa zdravotníckych pomôcok, Námestie osloboditeľov 1, Michalovce (Kontaktná osoba: Mgr. Enikó Potocká tel.:
0911 711 358, 056 6433538)
• e-mail: ados_charitas@zoznam.sk
• Sociálne centrum a šatník, Námestie osloboditeľov 1, Michalovce
(Kontaktná osoba: Bc. Blažena Fecáková tel.:0911 711 362)
• Opatrovateľská služba v rodinách, Dominikánske námestie 2/A,
Košice
• Sociálne centrum a šatník, Dominikánske námestie 2/A, Košice
• Preprava osôb, Dominikánske námestie 2/A, Košice (Kontaktná
osoba: Mgr. Anna Ivanková tel.: 0911 711 357, 055 7271942; e-mail:eparchialnacharitakosice@gmail.com)
Zariadenie
• Dom sv. Lazára v Košiciach, Slovenskej jednoty 25, Košice n
Anna Ivanková
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Ak chceme v bežnom živote opraviť nejaký
prístroj, obyčajne siahneme po servisnej
knižke. V nej je popis všetkých súčiastok,
ktorý nám pomôže správne a rýchlo sa
zorientovať, a tak odhaliť chybu. Až potom
nasleduje samotná oprava prístroja.
Nikto z nás nepochybuje o tom,
že v dnešnom sekularizovanom svete je
najviac ohrozovanou spoločenskou bunkou
práve rodina. Táto skutočnosť rezonuje
v rôznych štatistických ukazovateľoch, ale
presviedča nás o tom aj náš každodenný
život. Čoraz viac zisťujeme, že tento základný „motor“ celej spoločnosti nefunguje
tak, ako by mal, a spoločnosť nevie prísť
na chybu a opraviť ju. Preto Cirkev, skúmajúc znamenia čias, postavila pastoráciu rodín
do centra svojho záujmu a venuje jej zvýšenú
pozornosť. Neopiera sa pritom iba o ľudskú
múdrosť. Lebo sa ukázalo, že človek, ktorý
postupne ovládol svet i vesmír, paradoxne
nevie riadiť seba, svoj osobný a rodinný život. A tak sa vlastne v túžbe po prirodzenom
šťastí skôr trápi, pričom často upadá do beznádeje. A čo je ešte horšie, ťažkými hriechmi
proti manželskej vernosti a ochrane prirodzeného života ohrozuje svoju nadprirodzenú cieľovú existenciu vo večnosti.
Ak chceme hľadať účinnú pomoc dnešnej
rodine, tak v prvom rade sa treba zamerať
na ženu matku. Správne chápanie úlohy
ženy matky podľa projektu Stvoriteľa tvorí
východisko pri ozdravení celej rodiny teraz
i v budúcnosti. Už pri manželstve prvých
ľudí je viac ako symbolické, že v obraznej
biblickej reči Adam dáva svojej žene meno
Eva, čiže Život, resp. Matka všetkých žijúcich. Týmto menom je akoby odobrené jej
hlavné životné poslanie vyjadrené v Božom
príkaze z raja: „Ploďte a množte sa, a naplňte
zem!“ (Gn 1, 28) Poslanie ženy byť matkou je
takto potvrdené Božou autoritou, je vznešenou, prirodzenou a nezastupiteľnou službou
celému ľudskému spoločenstvu. Pálčivo sa
nám však natíska otázka, ako toto poslanie dobre a zodpovedne naplniť. Súčasná
žena sa musí vrátiť k uvedomeniu si, že jej

postavenie a úloha byť matkou je primárna
hodnota v prirodzenom i nadprirodzenom
poriadku. Nijaká iná profesijná činnosť sa
nevyrovná tomuto poslaniu. Apoštol Pavol
už vo svojej dobe korigoval falošnú emancipáciu žien, keď napísal, že žena sa spasí
rodením detí a ich výchovou (porov. 1 Tim
1, 15). To znamená, že správne realizované
materstvo je nielen záslužná, ale aj spásonosná činnosť. Veď materstvo je obrazom
lásky Boha, ktorý nás nosí v srdci, stará sa
o nás, neprestajne nás miluje. K materstvu
prirodzene patrí aj výchova, čo je vlastne pokračovanie rodičovstva v spolupráci s otcom
detí. Dnešná kultúra života je viac technická a menej ľudská. Deti rastú v obklopení
počítačov, mobilov a iných technických
výdobytkov, ale to nenahradí ich ľudský
rozvoj. V technickej kultúre chýba cit, neha
a láska. Hodnoty, ktoré zosobňuje dobrá
matka. Jej srdce stvoril Boh na to, aby vedelo
prijať a niesť nielen svoj vlastný životný
osud. Srdce matky je také široké, že prijíma
aj životné údely celej svojej rodiny, manžela
a detí. Matka je pre rodinu a výchovu detí
najdôležitejšia osoba a nikto ju dostatočne
nemôže nahradiť.
Dobro každej rodiny je spoločné pre
Cirkev i civilnú spoločnosť. Spoločnosť by si
mala uvedomiť, že ruka, ktorá hýbe kolískou,
hýbe svetom. Mala by všemožne podporovať
postavenie a poslanie matky v rodine a dať
mu primeranú spoločenskú úctu a vážnosť.
Len v dobrej, v Bohu zakotvenej rodine pri
vytváraní legislatívnej ochrany zo strany
štátu je nádej na harmonický život rodín.
Nádej, že naše matky budú mať čas na svoje
rodiny, aby v nich vytvorili prostredie, kde sa
vo viere a láske podarí upevniť všetky ľudské
i kresťanské hodnoty jej členov. K tomu
udeľujem našim rodinám svoje archijerejské
požehnanie.

vladyka Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup
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Veriaci gréckokatolíckej farnosti
Košice-Nad jazerom sa 21. až 28.
júna zúčastnili na púti do Medžugoria pod duchovným vedením otca
Pavla Mihajla. Púť zorganizovala pani
Marta Príhodová. (Mária Tomášová-Tančáková)

3. medzinárodná konferencia
o Edite Steinovej pod názvom
Otázky vzťahu rozumu a viery
u Edity Steinovej sa uskutočnila 8. – 10. augusta na Pápežskej
katolíckej univerzite v Santiagu de
Chile. Konferenciu zorganizovala
prof. Anneliese Meisová, ktorá tam
vytvorila výskumnú skupinu venujúcu
sa skúmaniu diela Edity Steinovej.
Na konferencii prednášal aj zástupca
zo Slovenska prof. Peter Volek z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Celoštátne stretnutie mládeže
v Žďáre nad Sázavou prebiehalo
14. – 19. augusta. Na stretnutí sa zúčastnilo okolo šesťtisíc mladých ľudí,
ku ktorým sa 18. augusta pripojilo
ďalších tritisíc pútnikov v rámci Púte
rodín a tisíc miestnych obyvateľov.
Benedikt XVI. zaslal účastníkom
pápežské posolstvo, v ktorom vyjadril
radosť z tejto iniciatívy a prianie,
aby sa upevňovalo povedomie
duchovných hodnôt, ktoré formovali
myslenie, umenie a kultúru českého
národa. (TS ČBK)

Vietnamská vláda odsúhlasila
stavbu najväčšej mariánskej svätyne
v krajine baziliky v La Vang, kam každoročne prichádzajú zástupy veriacich, nielen katolíci, ale aj protestanti
a budhisti. Základný kameň novej
stavby bol položený 15. augusta.
Liturgii predsedal pápežský nuncius
vo Vietname arcibiskup Leopoldo Girelli spolu s biskupmi ôsmich diecéz
a viac ako 200 kňazmi. Nová výstavba
pútnického miesta v La Vang počíta
so stavbou pútnického domu, ktorý
bude slúžiť ako centrum duchovnej
obnovy. (RV)

Prvý kongres katolíckych novinárov v bieloruskom Grodne sa konal
24. – 26. augusta. Program zahŕňal
workshopy, diskusie, okrúhle stoly
a semináre o rôznych aspektoch
profesionálnej žurnalistiky a jej
vzťahu k viere, morálnych a etických
podmienkach katolíckej žurnalistiky
a ďalšie témy. Prednášali renomovaní
zástupcovia médií a Cirkvi.
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Veriaci putovali na příbramskú Svätú Horu

Bratislavský eparcha zavítal na odpust do Prievidze

Mariánska púť na Svätú Horu
Českého vikariátu Apoštolského
exarchátu Gréckokatolíckej
cirkvi v ČR sa uskutočnila
23. júla. Podľa východného
kalendára to bol Sviatok bolestnej Bohorodičky. Na tejto
púti sa zúčastnili zástupcovia
aj celé autobusy z 11 farností
na celom území Čiech spolu so
svojimi duchovnými. Všetkých
účastníkov bolo skoro 400.
Program pozostával z modlitby
ruženca, archijerejskej liturgie,
akatistu, uctievania milostivej
sošky Panny Márie. Apoštolský exarcha Mons. Ladislav
Hučko slúžil spolu s prítomnými kňazmi archijerejskú
litugiu, pri ktorej spieval zbor
svätého Vladimíra z Prahy pod
vedením Oľgy Mandovej. Vo
svojej homílii biskup Ladislav

V nedeľu 5. augusta slávil
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, archijerejskú
svätú liturgiu v mariánskom
chráme v Prievidzi pri príležitosti odpustovej slávnosti k úcte
svätých sedmopočetníkov, patrónov gréckokatolíckej farnosti
v Prievidzi. Koncelebrovali otec
Peter Sabol z Bratislavy, otec
Igor Cingeľ z Trenčína, ktorý
spravuje túto farnosť, a otec.
Martin Dado, rímskokatolícky
dekan v Prievidzi, do ktorého
pôsobnosti patrí mariánsky
chrám slúžiaci aj pre potreby gréckokatolíckej farnosti.
V úvode liturgie sa pozdravným

poukázal na duchovný význam
pútí a povzbudil prítomných,
aby pestovali medzi sebou
priateľské kontakty a zdieľali
podľa svojich možností aj materiálne starosti svojich blížnych.
Počas programu mohli veriaci
pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Ide už o tretiu púť na tieto
miesta, kam chodili kedysi naši
predkovia až z východu vtedajšej Československej republiky
a slávili sa tu východné bohoslužby. (www.farnosthk.wbs.cz;
snímka: Petr Staněk)

Veriaci z Poše navštívili Máriapócs
Veriaci farnosti Poša putovali
28. júla do pútnického miesta
Máriapócs v Maďarsku. Svätú
liturgiu Jána Zlatoústeho slúžil
otec Igor Zimovčák, správca
farnosti Poša, spolu s otcom
Ondrejom Hricutom, správcom
farnosti Štefanovce. Po skončení liturgie nasledoval výklad
o udalostiach, ktoré priamo
predchádzali slzeniu ikony
Božej Matky v Máriapócs, ako aj
prehľad zázrakov a uzdravení,
ktoré sa udiali na tomto pútnickom mieste. Počas Molebenu
k Bohorodičke si pútnici mali
možnosť uctiť ikonu bozkom
a osobnou modlitbou. Na záver
nasledovala prehliadka kláštora

Po svätej liturgii pozdravili
vladyku veriaci, poďakovali sa
mu za jeho prítomnosť a uistili
ho o svojich modlitbách. Po tradičnom sprievode okolo chrámu
s čítaním štyroch svätých evanjelií a myrovaní sa veriaci mali
možnosť stretnúť s vladykom
pri spoločnom odpustovom farskom obede, ktorým sa tohtoročná slávnosť zakončila.
Odpustová slávnosť sa začala
už v sobotu podvečer vysluhovaním sviatosti zmierenia
a cirkevnoslovanskou svätou
liturgiou, ktorú slávil otec Igor
Cingeľ, a pokračovala Veľkou
večierňou s lítiou.

S kardinálom Burkem si uctili pamiatku nenarodených detí
Za ochranu života od počatia
po prirodzenú smrť sa 20.
augusta v Bratislave postavil
prefekt Najvyššieho tribunálu
Apoštolskej signatúry kardinál
Raymond Leo Burke, ktorý bol
od nedele 19. augusta na náv-

števe Slovenska. Spolu s desiatkami ľudí si modlitbou, kvetmi
a zapálením smútočných sviec
spolu s predsedom KBS Mons.
Stanislavom Zvolenským uctil
i pamiatku nenarodených detí.
Na modlitbovom stretnutí sa

zúčastnili aj ordinár OS a OZ
SR Mons. František Rábek,
bratislavský eparcha Peter
Rusnák, zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
a organizácií združených vo
Fóre života.

Zomrel gréckokatolícky kňaz otec Vladimír Boňko

baziliánov, kde sa nachádza
múzeum a kaplnka bl. biskupa

P. P. Gojdiča. (Marián Čintala)

Český senát zamietol zákon o majetkovom vyrovnaní
medzi štátom a cirkvami
Český senát 15. augusta pomerom hlasov 43 ku 33 zamietol
zákon o majetkovom vyrovnaní
medzi štátom a cirkvami. Oznámila to agentúra Mediafax.
Právnu normu predstavila ministerka kultúry Alena Hanáková. Tesne pred záverečným hlasovaním pripomenula, že nárok
cirkví na vrátenie majetku je
súdne vymáhateľný. Vládny

slovom prihovorili otec Igor
Cingeľ a otec Martin Dado,
ktorí privítali vladyku Petra
i všetkých prítomných.
Vladyka Peter sa vo svojej
homílii okrem iného venoval
odkazu svätých sedmopočetníkov pre náš život. Poukázal,
že číslo sedem je biblický
symbol plnosti. Oslavovaní
sedmopočetníci boli na prvom
mieste plní Boha. Z plnosti ich
srdca potom ohlasovali slová
života našim predkom, ktorých
evanjelizovali. Podstata pravej
evanjelizácie je práve v plnosti
Božieho života v nás, o ktorú sa
máme usilovať.

návrh zákona, podľa ktorého by
cirkvi od štátu dostali majetok
v hodnote okolo 75 miliárd
korún a finančnú náhradu 59
miliárd korún, ústavnoprávny,
hospodársky aj školský výbor
odporučili zamietnuť.
Hlavnými dôvodmi bolo
prelomenie hranice 25. februára
1948 a predražené vyčíslenie
majetku. Podľa sociálnych

demokratov (ČSSD), ktorým sa
návrh najviac nepáčil, sa začnú
po prijatí zákona hromadiť aj
sťažnosti ľudí, ktorých majetok
bol reštituovaný podľa iných
kritérií.
Po odmietnutí senátom sa
návrhom zákona bude znova
zaoberať poslanecká snemovňa.
(TASR)

10. augusta zomrel v prešovskej
nemocnici v 31. roku kňazstva
a v 83. roku života gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie
Ing. Vladimír Boňko, titulárny
dekan. Pohrebné obrady vykonal
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vo štvrtok
16. augusta 2012 v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Otec
Boňko bol pochovaný na mestskom cintoríne v Prešove.
Večná mu pamiatka!
Otec Vladimír Boňko sa
narodil 8. mája 1929 v učiteľskej
rodine vo Svidníku. Vysokoškolské štúdiá začal na Filozofickej
fakulte v Bratislave v odbore
filozofia – psychológia. Tam sa
aktívne zúčastňoval na náboženskom živote v mariánskej
kongregácii, preto bol pri
politickej previerke na vysokých
školách po 2 rokoch zo štúdia
vylúčený. Od 15. apríla 1951
do 24. novembra 1953 bol
zaradený na výkon vojenskej
služby do PTP v Moste a ne-

skôr v Prahe. Tu ťažko pracoval
takmer 3 roky.
V roku 1954 bol Krajským
súdom v Prešove v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe uznaný vinným z trestného
činu združovania proti republike
a odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody vo
výške 3 rokov a straty čestných
občianskych práv. Bol väznený
na samotke v Prahe na Pankráci. Na základe prezidentskej
amnestie bol po roku prepustený. V roku 1955 popri zamestnaní študoval na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. V roku
1959 sa oženil s Pavlinou, rod.
Mihokovou, s ktorou vychovali
tri dcéry a spolu prežili 53 rokov
manželského života. V roku
1990 bol rehabilitovaný a Krajský
súd v Košiciach jeho rozsudok
v plnom rozsahu zrušil.
Jeho dozrievajúce povolanie
ku kňazstvu a zoznámenie sa
s otcom Jánom Ivanom Mastiliakom CSsR ho priviedli k tomu,
že v 70-tych rokoch u neho

tajne študoval a 8. februára 1981
bol tajne vysvätený za kňaza.
Do roku 1990 pôsobil ako tajný
kňaz. Od roku 1990 do roku
1997 bol správcom farnosti
Geraltov. V rokoch 1997 – 2001
pôsobil ako výpomocný duchovný v Prešove, kde pravidelne
spovedal v Katedrálnom chráme. V roku 1998 mu bol udelený
titul titulárneho dekana.
V roku 2001 vo veku 72 rokov
odišiel vzhľadom na zhoršujúci
sa zdravotný stav do dôchodku.
Jeseň svojho života prežil v Prešove. (ISPA)


V Pčolinom privítali nového
kňaza. Veriaci gréckokatolíckej farnosti v Pčolinom sa v nedeľu 15. júla
s vďačnosťou rozlúčili s duchovným
otcom Jozefom Šofrankom, ktorý počas svojej kňazskej služby v Pčolinom
obohatil veriacich svojím duchovným
pôsobením. V nedeľu 29. júla za prítomnosti sninského protopresbytera
otca Maroša Prejsu bol ako nový
správca farnosti Pčoliné a Pichne
uvedený otec Jaroslav Pasok. (-ver)

Prešovská archieparchia darovala
farnosti v Leopoldove relikvie bl.
vladyku Pavla Petra Gojdiča a bl. vladyku Vasiľa Hopka. Slávnostnú svätú
liturgiu slávil 21. júla generálny vikár
Bratislavskej eparchie otec Vladimír
Skyba spolu s otcom Martinom Pavúkom MSC z Nitry, otcom Františkom
Fedorišinom z Trnavy a miestnym
kňazom otcom Jozefom Sudorom.
Pred slávnostnou svätou liturgiou sa
prítomní modlili Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi. Veriaci si uctili relikvie
oboch bl. vladykov. Na slávnosti sa
zúčastnili veriaci z rôznych farností.
(Jozef Sudor)

V Kaplnke sv. Anny v Trenčíne
slávil v nedeľu 29. júla pri príležitosti
chrámového sviatku otec Vladimír
Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, odpustovú svätú liturgiu. Spolu
s ním koncelebroval miestny farár
otec Igor Cingeľ. Otec protosynkel
vo svojej homílii poukázal na túžbu
človeka zažiť zázrak. Po svätej liturgii
a poďakovaní otcovi protosynkelovi za jeho návštevu a povzbudivé
slová zo strany veriacich nasledoval
sprievod okolo kaplnky s čítaním
svätých evanjelií. Slávnosť pokračovala spoločným odpustovým farským
obedom v priestoroch Dopravnej
akadémie v Trenčíne, farským futbalom a spoločenským posedením.
Odpustovej slávnosti predchádzala
duchovná obnova v piatok 27. júla.
Hlavným slúžiteľom svätej liturgie
bol otec František Fedorišin, farár
gréckokatolíckej Farnosti sv. Lukáša
v Trnave. Vo svojej homílii povzbudil
k neustálemu obráteniu a dôvere
v Boha. Na príklade sv. Anny poukázal, že nie je vždy nutné všetkému
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porozumieť, ale je nutné prosiť
o dôveru v Boha, ktorý túži naplniť
náš život. Pred a po skončení svätej
liturgie sa vysluhovala sviatosť zmierenia, ktorú mnohí využili v duchu
slov kazateľa o neustálom obrátení
a obnovení dôvery voči Bohu.
Gréckokatolícki veriaci sa od založenia farnosti v Trenčíne v roku 2004
pravidelne stretávajú na bohoslužbách práve v tejto rímskokatolíckej
Kaplnke sv. Anny a v období sviatku
Zosnutia svätej Anny, matky Presvätej
Bohorodičky (25. júla), každoročne
slávia svoju odpustovú slávnosť.
(www.grkatba.sk)

Pri Oltár Kameni v pohorí Čergov,
na posvätnom a starobylom mieste,
sa napriek nepriaznivému počasiu
zišli v nedeľu 12. augusta veriaci nielen z Drienice, ale aj z okolia, aby tu
spoločne ďakovali Pánu Bohu za dar
viery, ktorý dostali prostredníctvom
dvoch solúnskych bratov svätých
Cyrila a Metoda.
Slávnosť sa začala modlitbou ruženca, ktorú viedla mládež z Drienice,
po nej nasledovala svätá liturgia
s myrovaním, počas ktorého sa veriaci pomodlili Moleben k sv. Cyrilovi
a Metodovi. Na slávnosti sa aktívne
zúčastnili i členovia miestnej folklórnej skupiny, ktorí zaspievali niekoľko
náboženských piesní. (Milan Mojžiš)

Šaštínska bazilika oslávila 250
rokov od posvätenia. V Šaštíne-Strážach sa 12. augusta konala
vzácna slávnosť. V šaštínskej Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá
nesie titul národnej svätyne, si pripomenuli 250 rokov od jej posvätenia.
Pri tejto významnej príležitosti zavítalo do Šaštína množstvo pútnikov,
ktorých počas víkendu čakal bohatý
duchovný program. Vrcholom osláv
bola pontifikálna svätá omša, ktorú
celebroval bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Na slávnosti bol prítomný aj
ordinár OS a OZ SR Mons. František
Rábek a mnoho kňazov.

Vatikánska tlačiareň vydala v polovici augusta nové vydanie Liturgie
hodín v slovenčine. Je to denná
modlitba Katolíckej cirkvi latinského
obradu v štyroch zväzkoch. Liturgia
hodín je určená pre kňazov, rehoľníkov, ale aj laikov. Celé dielo si možno
zakúpiť vo všetkých predajniach
Spolku sv. Vojtecha.
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Gréckokatolíci z diaspóry putovali na Skalku
V sobotu 21. júla slávil otec Milan Lach SJ, gréckokatolícky jezuita z Bratislavy, cirkevnoslovanskú svätú liturgiu v jaskyni
na Starej Skalke, koncelebroval
otec Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár v Trenčíne. Na liturgii
sa v hojnom počte zúčastnili
veriaci oboch obradov.
Otec Milan Lach SJ v homílii vychádzal z prečítaného
evanjelia o rozmnožení chlebov
a nasýtení päťtisícového zástupu. Pripomenul aj pôsobenie jezuitov na Skalke, ktorí
na tomto mieste žili po odchode benediktínov a prechodnom
úpadkovom období, keď bola
Skalka opustená. Jezuitom
daroval Skalku nitriansky
biskup v roku 1644 a pôsobili tu
až do zrušenia rehole jezuitov
v roku 1773. Opäť sa za ich

pôsobenia zo Skalky stalo
duchovné centrum stredného
Považia.
V nedeľu ráno 22. júla slávil
pri hlavnom poľnom oltári
na Novej Skalke slovenskú svätú liturgiu protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír
Skyba. V homílii povzbudil
k tomu, aby sme Bohu dali aj
to málo, čo máme. Učeníci
vložili do rúk Ježiša Krista len
päť chlebov a dve ryby, a on
z nich dokázal nasýtiť nespočetný zástup ľudí. Ilustroval
to na príklade spevu v chráme. Každý „prispieva“ svojím
dielom, svojím hlasom. Niekto
vie spievať krásne, niekto nemá
sluch, ale výsledkom je krásna
harmónia.
Sväté liturgie spevom sprevádzali kantori z trenčianskej

gréckokatolíckej farnosti.
Púť vyvrcholila slávnostnou
svätou omšou o 10:30 hod., ktorej predsedal Mons. Jozef Kráľ,
ThLic., apoštolský protonotár,
kanonik Baziliky Panny Márie
Väčšej v Ríme, skalský titulárny
opát.
Každoročne sa v súvislosti so
slávením liturgickej spomienky
sv. Andreja-Svorada a Beňadika (v západnom cirkevnom
kalendári 17. júla, vo východnom cirkevnom kalendári 18.
júla) koná púť na Skalku pri
Trenčíne, kde títo dvaja svätí
pustovníci žili na začiatku 11.
storočia. Oficiálne bol ich kult
(svätorečenie) potvrdený pápežom Gregorom VII. v roku 1083
a synoda v Sabolči roku 1092
nariadila ich úctu spolu s úctou
ďalších uhorských svätcov. (-ic)

Srdcia sa pozdvihli
k Matke z Klokočova
Srdcia niekoľkých tisícov pútnikov sa pozdvihli k vrúcnej oslave Božej Matky počas najväčšieho odpustu Košickej eparchie v Klokočove. Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 12. augusta
archijerejskou božskou liturgiou, ktorú slávil preosvietený vladyka Peter Rusnák z Bratislavy.
Spevom ju sprevádzal Katedrálny zbor z Košíc a mládež z Trebišova.

V Komáranoch posvätili nový ikonostas

Do obce Komárany (filiálka
farnosti Čičava) v protopresbyteráte Vranov nad Topľou-mesto zavítal v nedeľu 29. júla
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
spolu s emeritným pražským
pomocným biskupom Jánom

Eugenom Kočišom. Starosta
obce Komárany Marián Lapko
vladyku privítal a v krátkosti
mu predstavil obec. V gréckokatolíckom Chráme sv. Anny,
matky Presvätej Boohorodičky,
posvätil vladyka Ján najprv
novopostavený ikonostas,

autorom ktorého je ikonopisec
Peter Vereščák zo Sečoviec.
Konštrukciu ikonostasu zhotovil p. Ján Čontoš z Vranova
n. T. Po posviacke nasledovala
archijerejská svätá liturgia
sprevádzaná gréckokatolíckym
chrámovým zborom z farnosti
Vranov-mesto.
Vladyka v homílii spomenul,
že je to azda po prvýkrát, keď
môže kázať na odpuste na sviatok sv. Anny. Na slávnosti boli
prítomní viacerí kňazi oboch
obradov. Na záver slávnosti sa
v mene spoločenstva z Komáran poďakoval správca farnosti
Čičava otec Martin Laban
a vladykovi ako prejav vďačnosti
odovzdal obraz komáranského
chrámu. (M. Laban, snímka:
P. Soták)

Podporte stavbu prvého gréckokatolíckeho chrámu v Lipanoch

Gréckokatolícki veriaci z Lipian vás prosia o akúkoľvek finančnú pomoc na dokončenie Chrámu sv.
apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda v Lipanoch. Aj v tomto meste sa gréckokatolíci chcú stretávať, modliť sa a chváliť Boha vo svojom vlastnom chráme. Stavbu chrámu začali v jari tohto roka
a vďaka snahe, horlivosti a pracovitosti veriacich už značne pokročili. Potrebujú však aj vašu podporu, aby tento chrám mohli dokončiť. Vopred ďakujeme všetkým štedrým darcom.
Svoje dary môžete zasielať na adresu: Gréckokatolícky farský úrad, Pod Kopaninou 17, 08271 Lipany alebo na číslo účtu 0504597306 / 0900 v Slovenskej sporiteľni.
Za každého štedrého darcu sa budeme modliť a zvolávať naň Božie požehnanie.
otec Miroslav Hricík, správca farnosti Lipany
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V

    homílii sa najosvietenejší
vladyka Ján Babjak, prešovský
arcibiskup a metropolita, venoval aktualizácii cyrilo-metodského
roka v prepojení na blížiaci sa Rok
viery. Oživenie viery vo farnostiach
ako najvzácnejšieho daru leží najmä
na pleciach kňazov. Preto kazateľ
apeloval na kňazov, aby využili
zodpovedne svoje osobné talenty
a naplno uskutočňovali poslanie misionárov tohto sveta. Kňazov vyzval,
aby porovnali svoju apoštolskú horlivosť s horlivosťou solúnskych bratov.
Oni vložili evanjelizačné úsilie pod
ochranu Panny Márie a mali úspech.
Veriacim vrelo odporúčal pravidelne
sa stretávať s Božím slovom a uchovávať si ho v srdci ako Božia Matka.
„Slová Písma musia preniknúť našu
vieru a život,“ povedal doslovne
a poprosil rodičov o zodpovedné
odovzdávanie viery svojim deťom.

Len tak sa budeme môcť s nádejou
pozerať na budúcnosť Gréckokatolíckej cirkvi i spoločnosti.
Po Veľkom vchode preosvietený
vladyka Milan Chautur, košický eparcha, udelil tajomstvo kňazstva dvom
diakonom pre službu v eparchii.
Po vysviacke sa novokňazi zapojili
do liturgického slávenia, aby po prvýkrát vyslovili slová premenenia
a aplikovali moc kňazstva. Na záver
bola zasväcujúca modlitba rodín
k Presvätej Bohorodičke z Klokočova.
Vladyka Milan sa poďakoval prítomným za pokojnú atmosféru, ktorú
nenarušil ani tichý dážď. Spomenul aj
postupnú rekonštrukciu pútnického
areálu. Tradičné evanjelium Jánovho
Prológu ukončilo tohtoročný odpust
v duchu prehĺbenia osobnej viery.
Vďaka patrí aj miestnemu kňazovi otcovi Petrovi Čintalovi za organizáciu
púte, z ktorej bol zaslaný pozdravný
list Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
Sobotný večer bol vyhradený pre
mládež, ktorá mala bohatý evanjelizačný program. Vystúpila v ňom známa gospelová skupina Peter Milenky
band. V archijerejskej svätej liturgii
vladyka Milan Chautur povzbudil
mládež, aby sa nebála odvážne žiť
evanjelium a priviesť k Bohu aj
svojich rodičov. Nasledovala mládežnícka krížová cesta v dramatizácii
s rozjímaniami vladyku Milana.
V dialógoch na tému rodinného
života sa podelila so svojimi poznatkami Ing. Jana Ray Tutková. Súčasťou
programu bol aj Akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši, ktorý
má uzdravujúce účinky na drogové
závislosti. n
Michal Hospodár
snímky: Radoslav Hospodár
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Kardinál Meisner
ponúkol pútnikom
v Ľutine nádhernú
mariológiu
Bohatý duchovný program archieparchiálnej odpustovej slávnosti k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine prebiehal už od sobotného popoludnia, pokračoval celú noc a vyvrcholil slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou na ľutinskej hore v nedeľu 19. augusta,
ktorú v priamom prenose vysielalo Rádio Lumen. Jej hlavným celebrantom bol vladyka Igor
Voznyak CSsR, ľvovský arcibiskup a metropolita.

V

homílii sa veriacim prihovoril
arcibiskup a metropolita z Kolína
nad Rýnom kardinál Joachim Meisner. Vyjadril v nej hĺbku svojej synovskej
oddanosti k Presvätej Bohorodičke. Jeho
homília sa niesla v duchu nádhernej mariológie. Okrem iného o Panne Márii povedal:
„Nikdy nechýbala tam, kde bola potrebná.
Nikdy sa nepostavila pred svojho syna,
ale vždy stála za ním v jeho tieni, aby mu
bola nablízku, keď ju potreboval. Mária sa
nikdy nepredierala do popredia, aby na seba
pritiahla pozornosť, ale stála diskrétne
v úzadí. Jej povolaním je ,byť medzi’, keď

je to nebezpečné pre Krista a jeho dielo.
Mária sa zaujímala o všetko, čo sa týkalo jej
Syna a jeho poslania. Preto ,bola neustále
medzi’, keď išlo o Pána a jeho poslanie vo
svete. Teraz je jej miesto uprostred Cirkvi.
To je zrejmé už v Skutkoch apoštolov,
kde je podaný prvý opis Cirkvi: ,Apoštoli
boli zhromaždení vo večeradle s Máriou,
Ježišovou matkou’ (porov. Sk 1, 14). To je
zároveň charakteristika Kristovej Cirkvi.
Je spoločenstvom Ježišových apoštolov
a učeníčok, ktorí sa zhromažďujú s Máriou, Ježišovou matkou. Bohorodička nie
je žiadnou druhoradou témou v evanjeliu.

Patrí do stredu Nového zákona, pretože stojí bezprostredne pri Ježišovi. Áno,
pretože počas deviatich mesiacov bola
jedinou nositeľkou Krista na tomto svete
a pretože dnešným sviatkom jej zosnutia sa
nachádza navždy s Ježišom Kristom v nebi.
Ona si ho nenechala pre seba, ale vniesla
ho do ľudského spoločenstva a sprevádzala ho až po kríž. Nechala sa ním pozvať
do služby pre jeho Cirkev, v ktorej on ďalej
žije až do konca časov.“ A na konci homílie
dodal: „Keď má Európa zostať Európou,
musíme dnes Máriu tu a teraz vyhlásiť
za prvú Európanku.“ Na konci slávnosti ešte
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povedal: „Kto posilňuje Svätého Otca, nás
biskupov? Nás posilňuje viera tohto ľudu.
Vy si možno neuvedomujete, čo pre nás
znamenáte. Odchádzam domov silnejší vo
viere, ako som sem prišiel.“
Pri oltári koncelebrovali aj prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,
ktorý v úvode liturgickej slávnosti všetkých
pútnikov a hostí srdečne privítal, košický
eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR,
bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených
zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek a emeritný pražský pomocný
biskup Ján Eugen Kočiš. Pútnici zaslali aj
pozdravný list Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
V sobotu 18. augusta večer po archijerejskej svätej liturgii v miestnej bazilike minor
jej hlavný celebrant vladyka Ján Babjak

posvätil nový kríž pred bazilikou, ktorý
stojí uprostred znázorneného pôdorysu
pôvodného ľutinského dreveného chrámu,
a v areáli baziliky posvätil nový formačný
Dom Mikuláša Klimčáka, známeho akademického maliara, gréckokatolíckeho ikonopisca, rytiera Rádu sv. Silvestra. V homílii sa
pri tejto večernej liturgickej slávnosti prihovoril Mons. František Rábek, ktorý povedal,
že „nebo sa začína tam, kde človek môže
prijať do svojho srdca Boha. Teda sa začína
v našom srdci. Na to treba počúvať tak, ako
Lazárova sestra Mária, ktorá si sadla Pánovi
k nohám a počúvala jeho slovo, ako Panna
Mária, ktorá ho uskutočňovala vo svojom
živote“. Sv. Cyrila a Metoda nazval ľuďmi
podobnými Panne Márii i Lazárovej sestre
Márii, lebo počúvali Boha.
Už tradične počas gréckokatolíckej púte
v Ľutine nemohli chýbať rôzne bohoslužby,

akatist, moleben, krížová cesta, program
pre najmenších, videoprojekcia a pod., a to
v réžii rôznych hnutí a spoločenstiev, ktoré
pôsobia v Prešovskej archieparchii. Množstvo mládeže na odpuste bolo v sobotu
v noci oslovené evanjelizačným koncertom
gospelovej kapely Peter Milenky band.
Vladyka Igor Voznyak na konci odpustu
povedal, že ho najviac oslovilo to, ako videl
stáť dlhé rady ľudí na svätú spoveď. Aj tohto roka pútnici, ktorých sa počas víkendu
v Ľutine zišlo okolo 20 000, odchádzali
domov zasiahnutí Božou odpúšťajúcou
láskou, s plnomocnými odpustkami, s obnovenou vierou, naplnení radosťou z toho,
že patria Kristovi, ktorý ich miluje, a z toho,
že sú jeho mystickým telom – Cirkvou,
v ktorej sú zhromaždení spolu s Ježišovou
matkou Máriou. n
Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová
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Ale ja vám
hovorím ...
Otec kardinál, pred siedmimi rokmi ste
vo svojej diecéze usporiadali Svetové dni
mládeže. Ako s odstupom rokov hodnotíte toto podujatie?

Toto podujatie prinieslo nový vietor pre
mladých. Jeho veľkým darom bolo, že mladí
ľudia nanovo objavili adoráciu pred Najsvätejšou Eucharistiou.
Počas vigílie zo soboty na nedeľu pred
hlavnou bohoslužbou sme na oltár postavili
veľkú monštranciu. Vtedajší pápežský ceremoniár Mons. Piero Marini bol proti tomu,
lebo to liturgicky nebolo správne, no ja
som mu povedal, že to, čo sa liturgicky deje
v Kolíne, závisí odo mňa, kolínskeho arcibiskupa, a nie od pápežského ceremoniára.
Navyše hlavným mottom tých dní mládeže
boli slová troch kráľov: „Prišli sme sa mu
pokloniť“ a my sme predsa boli na svätom
mieste troch kráľov. Milióny mladých ľudí
tak celú noc kľačali ako anjeli a modlili sa
pred Najsvätejšou Eucharistiou.
V týždni po tejto udalosti som dostal list
od jedného z týchto mladých ľudí, v ktorom
vyjadril svoje znepokojenie nad tým, že keď

sa tam modlil, uvedomil si, že Ježiš sa celú
noc zaoberal len ním, a tam predsa prišli
ľudia z celého sveta. Kládol mi otázku, kedy
mal Ježiš Kristus čas venovať aj im. Odpovedal som mu, že Ježiš Kristus je v Eucharistii
prítomný tak intenzívne, že každý človek
z toho milióna pútnikov bol pre neho tou
hlavnou osobou na rozhovor.
Pol roka po svetových dňoch mládeže
vyskúšali študenti v Bonne novú formu
eucharistickej adorácie, ktorú nazvali night
fever (nočná horúčka, pozn. red.). Teraz
sa táto adorácia uskutočňuje raz mesačne
v tridsiatich veľkých mestách Nemecka.
Navyše, počas olympiády v Londýne takto
adorovali každú noc.
O čo ide? Väčšinou v niektorý večer
týždňa okolo šiestej hodiny sa v hlavnom
chráme stretnú mladí na svätej liturgii,
ktorú koncelebruje 10 − 12 kňazov. Po nej je
na oltári vystavená monštrancia s Najsvätejšou Eucharistiou. Okolo nej horí niekoľko
stoviek sviec. Pri adorácii, ktorá prebieha
do polnoci alebo až do rána, sa používajú
podobné texty ako v Taizé (ekumenická
komunita, pozn. red.). Spievajú, počúvajú
texty, mlčia, sedia na zemi alebo sa hodia
na tvár pred Eucharistiou. A celú noc sú
spovednice obsadené, lebo všetci sa idú
spovedať. Navyše dvaja alebo traja mladí
z tejto adorujúcej skupiny stoja pred chrámom, okoloidúcim rozdávajú sviece a pozývajú ich do chrámu slovami: „Môžeme
mám venovať túto sviecu? Ak áno, môžete
ju zapáliť v chráme a modliť sa s nami“.
Všetci, ktorí toto pozvanie príjmu, mladí
či starí, potom v chráme zapália sviečku
a ostatní sa za nich modlia. Často dokonca
prídu do chrámu adorovať aj moslimovia. Tí
všetci zostanú pol hodiny či hodinu, alebo
aj celý čas, a pritom kľačia.

Bolo to prvé veľké podujatie, na ktorom
vystúpil Svätý Otec Benedikt XVI. Ako
vnímate jeho osobnosť a pontifikát?

Pýtate sa asi nesprávneho človeka. Poznám
kardinála Ratzingera už 25 rokov. Boli sme
spolu aj v konkláve. A dobre som vedel,
že po pontifikáte Jána Pavla II. je práve on
tou najvhodnejšou osobou viesť Cirkev.
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Európy. To znamená, že my musíme teraz
vo viere, nádeji a láske držať spolu: na Slovensku, v Poľsku, Česku aj Nemecku, aby sa
Európa znova našla na skutočnej európskej
kresťanskej úrovni. To mi povedal tento
kardinál a je to veľká pravda.

Ste členom viacerých inštitúcií, ktoré
majú misijné zameranie. Sú misie potrebné aj v dnešnej Európe?

Kardinál Joachim Meisner
sa narodil 25. decembra
1933 vo vtedajšej nemeckej Vratislave. Ako
biskup pôsobí od roku
1975. Od roku 1980 bol
biskupom v rozdelenom
Berlíne. V roku 1983 bol
vymenovaný za kardinála
a v roku 1989 za arcibiskupa v Kolíne nad Rýnom.
Jeho biskupské heslo znie:
Máme pevnú nádej!

Keby sa niekto raz spýtal Jána Pavla II., kto
by mal byť jeho nástupcom, iste by povedal:
„ Zvoľte si predsa Ratzingera“. Boh nám stále daruje správneho pápeža v správny čas.
Nemôžeme hovoriť o veciach, ktoré sa
dejú v konkláve, no jedno vám poviem.
Kardinálom som už 30 rokov a bol som
zvolený spolu s Jozefom Glempom, bývalým poľským prímasom. A stále sedíme
vedľa seba. Keď bol kardinál Ratzinger
zvolený a prijal voľbu, odobral sa do vedľajšej miestnosti, aby si obliekol pápežskú
reverendu. Potom si sadol na katedru
v Sixtínskej kaplnke a kardináli mu jeden
po druhom na kolenách skladali sľub vernosti. Keď som sa vrátil na miesto, uvidel
som, že kardinál Glemp plače. Pýtam sa
ho: „Jozef, prečo plačeš?“ A on mi odpovedal: „Veď aj ty plačeš.“ Potom mi povedal:
„Pozri, po piatich storočiach talianskych
pápežov nám Boh dal za pápeža najprv
Poliaka a potom Nemca.“ Poľsko, Nemecko,
ako aj vaša krajina patria k stredu, k srdcu

Misia je dôležitá, aby som mohol byť kresťanom. Buď som kresťan a misionár, alebo
nie som vôbec kresťan. Lebo pri poslednom
súde sa ťa Pán nebude pýtať, čo si robil dobre a čo zle, ale koho prinášaš so sebou. Kto
neuskutočňuje misiu, robí presný opak. My
dnes v západnej Európe máme misionárov
z niekdajších misionárskych centier. To len
potvrdzuje myšlienku, že keď prestane byť
niekto misionárom, už nie je kresťanom.
Pán Boh založil aj Najsvätejšiu Trojicu
na princípe misie. Syn je vlastne poslanie Otca a Svätý Duch je poslanie, ktoré
spája Otca a Syna. A práve Ježiš Kristus bol
prvým misionárom. Keď prestanete byť misionárom, nie ste kresťanom. Toto musíme
stále nanovo hovoriť našim veriacim a v prvom rade to musíme praktizovať najmä
my biskupi. Rovnako ani kňazi nesmú byť
v tomto svete sekularizovaní. Často majú
v chráme kňazský civil, no na verejnosti
chodia oblečení ako ostatní ľudia.
Nedávno sa mi v lietadle prihovoril
jeden pasažier: „Pán farár, ďakujem, že ste
spoznateľný ako kňaz.“ My nemôžeme kresťanstvo skrývať!

Nie ste na Slovensku po prvýkrát, no ste
asi po prvýkrát v našej archieparchii. Kde
a v akej oblasti vidíte možnosť misijného pôsobenia gréckokatolíkov v rámci
univerzálnej Cirkvi?
Veľa vašich veriacich žije v exile. Exil je
kolískou nevery, lebo veriaci sa prispôsobujú ateistickému prostrediu a prestávajú byť
kresťanmi. Skutočne by som si prial, aby
vaše malé farnosti, ktoré máte v západnej
Európe, žili intenzívnejší farský život, a tak
boli povzbudením a ovocím. Misionárske
pôsobisko je také veľké, že sa môžeme povzbudzovať slovami Ježiša Krista: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“.

Ako ste prijali pozvanie do Ľutiny?

Pozvanie som dostal od vášho otca arcibiskupa Jána Babjaka SJ pri odovzdávaní čestného doktorátu, ktorý mi udelila Katolícka
univerzita v Ružomberku pred necelým
rokom koncom septembra. Vtedy som mu
povedal, že prídem. Otec arcibiskup mi
o vašej cirkvi veľa rozprával. No vôbec som

si nebol istý, či sa tejto návštevy dožijem.
Hoci som už bol na Slovensku často a videl
som gréckokatolícke chrámy, vašu cirkev
som ešte nenavštívil a ani som neslávil vašu
liturgiu. Práve toto pozvanie mi ponúklo
možnosť spoznať aj túto časť Cirkvi.
Dnešný deň (nedeľa 19. augusta, pozn.
redakcie) je vrcholom a záverom celotýždňovej púte. Tá sa začala v Rokitnici
na severe Poľska, kde som 15. augusta
slávil svätú liturgiu, na ktorej sa zúčastnilo
okolo 25-tisíc veriacich. Odtiaľ som odišiel
do Vratislavy, môjho rodného mesta, kde
som slávil svätú liturgiu v chráme, kde som
bol pokrstený. Následne som prišiel na Slovensko, bol som v Ľutine a zajtra cestujem
domov.
Pri tejto príležitosti si hovorím: „Bože, ty
si mi v týchto dňoch daroval toľko radosti!
Aké problémy však budú ležať na mojom
pracovnom stole, keď prídem domov?“ No
dnes na to vôbec nemyslím, teraz sa teším,
že som v Prešove.

Čím vás gréckokatolíci na Slovensku prekvapili, čo vás na našej cirkvi oslovuje?

Najviac ma počas týchto dní oslovilo slávenie božskej svätej liturgie z pohľadu hĺbky
textov, bohatosti spevov i z pohľadu spoluslávenia veriacich. Texty samotnej božskej
svätej liturgie nás učia o tom, že Boh je
skutočne veľké tremendum a fascinosum.
Čo ma prekvapilo, no zároveň urobilo šťastným, bolo to, ako si veriaci Boha „udomácnili“, ako s ním žijú. Hodiny a hodiny vedia
spievať bez toho, aby držali v rukách texty.
Liturgia nie je profanizovaná, ale je sacrum
– stred svätosti. Spoluslávenie veriacich
neznesväcuje túto liturgiu, práve naopak;
sú ako anjeli, ktorí spievajú spolu so svätými. Je to spoločenstvo neba a zeme.

Musíme tiež povedať, že my liturgiu
netvoríme. Tá je tu pred nami a my do nej
iba vstupujeme. Ona je nebeskou liturgiou.
Je adoráciou obetovaného Baránka cez anjelov a svätých. A v liturgii vstupujeme do tej
nebeskej. Nevytvárame ju, iba sa stávame
jej súčasťou.
A to je to, čo ma v Ľutine oslovilo. Na to,
aby sme mohli vstúpiť do tejto liturgie,
musíme k nej nejako pasovať. A aby sme
boli schopní sláviť túto nebeskú liturgiu,
pripodobníme sa jej práve skrze sviatosť
zmierenia. A práve to ma neustále prekvapuje, že ľudia tak často chodia k svätej
spovedi. Aj to je pre mňa zázrak Ľutiny.

Aké posolstvo by ste adresovali našim
čitateľom?

Slovensko je krásna krajina. Milujte svoju
domovinu. K nej patria tieto nádherné
chrámy, kaplnky, ikony. Navyše, opäť máte
svoju politickú samostatnosť a slobodu.
Starajte sa o to, aby ste mali dobré politické vzťahy a aby si Slováci viac cenili Božie
zákony ako permisívne zákony (rozvody,
homosexualita) a iné možností, ktoré tým
Božím zákonom protirečia.
Chcem sa tu oprieť aj o Božie slovo. Ježiš
povedal ľuďom: „Počuli ste, že bolo povedané... Ale ja vám hovorím...“ Slovákom, ako aj
ostatným obyvateľom Európy by mali znieť
v ušiach práve tieto Ježišove slová: „Ale ja
vám hovorím“ a nie: „Ale my chceme aj...“
ako pohania či ateisti. Práve tým si Slováci
zachovajú svoj charakter a budú rešpektovaní ostatnými európskymi krajinami. To
vám zo srdca prajem.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
preklad: Peter Lach
snímky: Mária Žarnayová
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Čakajú nás
drahé potraviny?

Mária si nenechala
Ježiša pre seba
Homília k sviatku Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 19. augusta 2012
Drahí bratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe,
drahí bratia a sestry, milí mariánski pútnici!
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke nepatrí
do teologického skladu alebo do nejakého
pastoračného skladu kuriozít, ale predstavuje stredobod evanjelia. Božia cesta
do nášho sveta sa volá Mária. Ona je možnosťou Boha vstúpiť do tohto sveta, a preto
je aj možnosťou ľudí vystúpiť k Bohu, ako
nám to ukazuje aj dnešný sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. Na svadbe v Káne
nám hovorí viac než jasnejšie: „Urobte
všetko, čo vám povie!” (Ján 2, 5) Preto bola
Panna Mária neustále témou u veľkých
svätcov, aby mohli ľuďom sprostredkovať
blízkosť Krista.

V Márii je energia Svätého Ducha
zreteľná

Apoštol Pavol nazýva Svätého Ducha
Božou energiou. Hneď ako bola Mária
zatienená Svätým Duchom, ponáhľala
sa cez vrchy k svojej tete Alžbete. A hneď
ako začula Alžbetin pozdrav, začala nahlas
spievať Magnifikat. Mária nie je žiadnou
„tichou vodou“, žiadnou plačkou, ale ani
prorokyňou pohrôm. Je prekypujúcou
energiou naplnenou Duchom a s odvahou
vnáša Krista do sveta napriek všetkým „ak“
či „ale“.
V životopise svätého farára z Arsu sa
nachádza o tom jasný dôkaz. Ján Maria Vianney bol ako mladý chlapec telesne slabý
a pri poľných prácach vždy zaostával za svo-

jimi bratmi. Nestačili mu sily na to, aby
mohol so silnejšími bratmi držať krok pri
práci. Napriek snahe stále zaostával a bratia
rýchlo napredovali. Raz mu darovala jedna
z jeho tiet na meniny malý zarámovaný
obrázok Presvätej Bohorodičky, Panny
Márie. Vzal ho so sebou na pole. Položil
ho do brázdy, na ktorej mal pracovať,
vždy niekoľko metrov pred seba. Bol
presvedčený o tom, že Mária ho bude ťahať
ako magnet a dodá mu sily. A vždy, keď svojou motykou a rýľom dosiahol Máriin obraz
alebo sa k jej obrazu dopracoval, vzal ho
vďačne do rúk, pobozkal ho a položil opäť
niekoľko metrov pred seba. Takto sa s Pannou Máriou prepracoval na prvé miesto. Je
pôsobivé, ako neskorší veľký svätec už ako
mladík spolupracoval s Máriou. Neskôr
v tom pokračoval aj na poli pastorácie.
V živote mnohých svätých sa Mária
preukáže ako sila, ktorá ženie dopredu a tiahne do Ježišovej blízkosti. Svätý Augustín
sa modlí vo svojej slávnej modlitbe k Svätému Duchu: „Pohýnaj ma, Svätý Duchu,
aby moje skutky boli sväté!” V Presvätej
Bohorodičke bola táto hnacia sila Svätého
Ducha účinná. Pohýnala ju s Ježišom pri
úteku do Egypta a ako jedinú spomedzi
všetkých Ježišových apoštolov a priateľov
ju pohýnala na krížovej ceste z Jeruzalema
pod kríž na Golgotu. Preto bola Mária vždy
prítomná tam, kde ju potreboval Pán a kde
iní zlyhali.

Mária je ochrankyňou svojho
Syna a jeho blahozvesti

To dokazujú cirkevné dejiny. Kde sa zabúda
na tajomstvo Márie, zabúda sa na tajomstvo
Krista. Preto je Mária vždy zárukou celej katolíckej viery. Na úbočí vyvýšeniny na okraji mesta Nazaret stojí kaplnka, ktorá nesie
názov Kaplnka Máriinho strachu. Spomína
na udalosť v Ježišovom živote v nazaretskej
synagóge, kde raz v sobotu vykladal slovo
Písma, a pritom dodal, že prorok nie je
vo svojom rodnom meste nikdy vítaný ani
vážený. To jeho rodákov veľmi rozzúrilo,
vyhnali ho zo synagógy a viedli ho na zráz
mesta, aby ho zhodili.
Tradícia, ktorá je zachovaná v Kaplnke
Máriinho strachu, hovorí, že Mária sa
postavila medzi agresívnych Nazaretčanov
a svojho syna, takže bol uchránený pred ich
agresiou a mohol odísť z mesta so zdvihnutou hlavou a voľným krokom. Mária
bola vždy nablízku, keď na Ježiša číhalo
nebezpečenstvo: keď ho chcel Herodes
zabiť, utiekla s ním do Egypta; keď ho
chceli Nazaretčania zhodiť zo zrázu mesta,
keď na neho položili kríž a keď ho naň
priklincovali na Golgote, bola pri ňom.
Vždy, keď bolo nebezpečenstvo nablízku,
Presvätá Bohorodička bola v Ježišovom
živote prítomná.
Nikdy nechýbala tam, kde bola potrebná.
Nikdy sa nepostavila pred svojho Syna
a nikdy sa nenechávala ožiariť jeho leskom, ale vždy stála za ním v jeho tieni,
aby mu bola nablízku, keď ju potreboval.
Mária sa nikdy nepredierala do popredia,
aby na seba pritiahla pozornosť, ale stála
diskrétne v úzadí. Tak to zostalo aj v ďalšom

Ježišovom živote: Mária sa stavia obranne
pred ohrozených, tak ako sa obranne postavila pred svojho Syna proti rozzúrenému
ľudu v Nazarete. Jej povolaním je „byť
medzi“, keď je to nebezpečné pre Krista
a jeho dielo. „Byť medzi” sa po latinsky
povie inter esse (čo je blízke nemeckému
slovu sich interessieren – zaujímať sa):
Mária sa zaujímala o všetko, čo sa týkalo jej
Syna a jeho poslania. Preto „bola neustále
medzi“, keď išlo o Pána a jeho poslanie vo
svete.

Mária je poslednou vôľou Pána
pre svet

Poslednou vôľou Pána svojej Cirkvi je Mária
aj napriek Najsvätejšej Eucharistii. Krátko
pred tým, ako odovzdá svoj život do rúk
Otca, odporúča Máriu Jánovi, pričom jej
hovorí: „Žena, hľa, tvoj syn!” (Ján 19, 26).
Všetku materinskú starostlivosť a povinnosť
matky, ktorú doposiaľ darovala svojmu
Synovi, prechádzajú teraz na Jána, ktorý
je reprezentantom Božej Cirkvi. Úlohu,
ktorú mala Mária v Ježišovom živote, teraz
zdedí Cirkev. Mária sa stáva matkou Cirkvi.
Nevyhovára sa na starobu po tom, ako sa
jej Syn vrátil späť k Otcovi. Nie, teraz je jej
miesto uprostred Cirkvi. To je zrejmé už
v Skutkoch apoštolov, kde je podaný prvý
opis Cirkvi: „Apoštoli boli zhromaždení
vo večeradle s Máriou, Ježišovou matkou“
(porov. Sk 1, 14). To je zároveň charakteristika Kristovej Cirkvi. Je spoločenstvom
Ježišových apoštolov a učeníčok, ktorí sa
zhromažďujú s Máriou, Ježišovou matkou.
Bez Márie v Cirkvi nefunguje nič alebo ide
obrátene, ako to dokazujú mnohé rozdelenia vo viere, ktoré neraz majú svoj základ
v tom, že sa oddelili od Panny Márie, a tým
od plnosti katolíckeho kresťanstva.
Mariánsky modlitbový poklad Cirkvi
ukazuje, ako veľmi sa Božia Cirkev počas
všetkých storočí nechala niesť práve týmto
Kristovým dedičstvom. Jedna z najstarších
mariánskych modlitieb, ktorá pochádza
z 3. storočia, hovorí: „Pod tvoju ochranu
sa utiekame, svätá Bohorodička“. Cirkev

vie, že Mária je uprostred nej prítomná ako
vtedy vo večeradle v Jeruzaleme pred Zoslaním Svätého Ducha. Preto aj Cirkev vie,
že je ňou chránená a posilňovaná.
Obzvlášť v časoch prenasledovania
a tiesne pamätá Cirkev na chrániacu
a posilňujúcu prítomnosť Márie. Toto
poznanie sa zvláštnym spôsobom vyjadruje
v mariánskej modlitbe, ktorú nazývame
Memorare. V nej sa modlíme: „Pamätaj, ó,
najláskavejšia Panna Mária, ako ešte nikdy
predtým počuť nebolo, aby niekto, kto
u teba hľadal útočisko a úpenlivo prosil
o tvoj príhovor, že by si ho opustila.” Toto
uistenie záchrany nám sprostredkúva Mária
prostredníctvom svojej blízkosti pri Kristovi. „Urobte všetko, čo vám povie!” je jej
neprestávajúcim povzbudením vo všetkých
ťažkostiach a nebezpečenstvách existencie
Cirkvi. Nemôže pre nás urobiť nič lepšie,
ako nás pritiahnuť do blízkosti svojho Syna
a ubezpečiť nás o jeho slovách. Je zosobneným ubezpečením prítomnosti Krista
v jeho Cirkvi. Vtedy, keď Márii z kríža
povedal: „Hľa, tvoj syn!”, aj nás postavil
pred jej zrak. Vtedy aj jej pohľad smeroval
na nás. My sa dnes smieme – tak ako Ján –
cítiť ňou prijatí za dcéry a synov a byť si istí,
že jej milé oči spočívajú na nás ako vtedy
na Jánovi.
Drahí bratia a sestry!
Bohorodička nie je žiadnou druhoradou
témou v evanjeliu. Patrí do stredu Nového
zákona, pretože stojí bezprostredne pri
Ježišovi. Áno, pretože počas deviatich
mesiacov bola jedinou nositeľkou Krista
na tomto svete a pretože dnešným sviatkom
jej Zosnutia navždy stojí pri Ježišovi Kristovi v nebi. Ona si ho nenechala pre seba,
ale vniesla ho do ľudského spoločenstva
a sprevádzala ho až po kríž. Nechala sa ním
pozvať do služby pre jeho Cirkev, v ktorej on
ďalej žije až do konca časov. Amen.
Joachim kardinál Meisner,
kolínsky arcibiskup
snímky: Mária Žarnayová

Globalizácia. Fenomén, vďaka ktorému dnes
môžeme komunikovať, s kým chceme, predávať svoje výrobky na druhom konci sveta...
No ak niektorú časť zeme postihne kalamita,
pocítime to všetci, aj keď treba dodať, že postihnutá časť sveta to znáša vďaka globalizácii
trocha lepšie. Čo je však na nej najproblematickejšie – riadia ju burzy – teda tí, ktorým ide
v prvom rade o zárobok.
A práve toho sa začínajú obávať ostatné organizácie, ba i samotná Cirkev. Obdobie sucha
v Spojených štátoch amerických a východnej
Európe, ktoré je najhoršie za ostatných 60
rokov, má za následok výrazný pokles úrody
kukurice a sóje. Politici sa snažia zabrániť
ďalšej potravinovej kríze, ktorá v rokoch 2007
až 2008 vyprovokovala mnohopočetné vzbury
vo viacerých krajinách.
K téme rizika novej svetovej potravinovej
krízy sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas
vyjadril aj arcibiskup Silvano Maria Tomasi:
„Štatistiky sú veľmi vážne: odhaduje sa, že 170
miliónov detí je zakrpatených alebo fyzicky
oslabených z dôvodu nedostatočnej výživy.
Existujú krajiny, ktoré trpia hladom, ako
napríklad Jemen, kde sa hovorí o 10 miliónoch
ľudí trpiacich hladom a 260-tisícoch podvyživených deťoch v ohrození života. Potom sú tu
Sahel, Somálsko a Južný Sudán. V rámci OSN
sa hovorí o potrebe takmer 8 miliárd dolárov
na možnosť reagovať na súčasnú mimoriadnu
situáciu, z nich však má iba necelé štyri.“
Ďalej hovorí Mons. Tomasi: „Treba vziať
do úvahy príčiny nedostatku potravín. Iste,
sucho je jednou z príčin, ale je tam aj skutočnosť, že veľké množstvo potravín, poľnohospodárskych produktov – od kukurice cez
cukrovú repu po cukrovú trstinu – sa používa
na výrobu biopalív, najmä etanolu.“ Podľa
neho je síce dôležité zameriavať sa na znižovanie oxidu uhličitého, ktorý sa vypúšťa
do vzduchu v dôsledku používania nafty, ale
musí sa dať prednosť potravinám, pretože
jedlo je nutnosť spojená so životom. „V tejto
globálnej politike, ktorá sa musí sformulovať,
je nutné vziať do úvahy otázku, či sú finančné
špekulácie na trhu s komoditami potravín ešte
dôležité, a že sú potrebné pravidlá na zabránenie ich zneužívania, ktoré môžu mať
dôsledky, predovšetkým na najchudobnejších
a najbiednejších z populácie.“ Svätá stolica
upozorňuje, že obchod s tzv. komoditami,
akými je jedlo, nemožno brať tak, ako by išlo
o obyčajný tovar. To zdôrazňuje aj sociálna
náuka Cirkvi a pápež, keďže právo na potraviny a vodu úzko súvisia so životom.
Juraj Gradoš, TK KBS
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Žijem inak
Čo vás priviedlo do služby rodinám?
Prečo ste sa rozhodli slúžiť Bohu takýmto
spôsobom?

S manželom patríme do spoločenstva rodín
v Dolnom Kubíne, ktoré vzniklo pred 13
rokmi. Do služby sme vstúpili po jednom
vyučovaní. Spoznali sme, že treba aj čerpať,
aj dávať. Rodinám slúžime rôznym spôsobom. Jedným z nich je Kurz Rút, na ktorom
spolupracujeme s Evanjelizačnou školou sv.
Mikuláša v Prešove. K spolupráci s Centrom pre rodinu na Sigorde sme sa dostali
cez otca Jozefa Marettu, ktorý je naším
formátorom a zároveň pod jeho vedením
odovzdávame Kurz Rút. S centrom spolupracujeme od jeho otvorenia. Je pre mňa
veľkým povzbudením, že Gréckokatolícka
cirkev nielen vníma krízu rodiny, ale aj
koná konkrétne kroky, ako rodine pomôcť.
V centre sú vytvorené ideálne podmienky
na službu rodinám či v materiálnej podobe,
či v duchovnej. Vďaka otcovi Petrovi Jakubovi a jeho manželke sa na Sigorde cítime
ako doma a to je dôvod, prečo sme ochotní
cestovať takmer každý mesiac na východ.
Vidíme potrebu rodín a tu sú ideálne podmienky.

Mamy, ktoré majú pod svojimi krídlami
sedem detí, určite nemajú času nazvyš.
Ako túto službu prijíma vaša rodina
a čo prináša do vášho osobného života
a do života vašej rodiny?

Ako sa slúži so siedmimi deťmi? Tak ako
s dvoma. Treba povedať Bohu: „Tu som,
pošli ma.“ A on sa postará. Začiatky služby
boli ťažké. Chodili sme na rôzne miesta,
kde nás pozvali. A podmienky boli niekde
naozaj náročné. Malé bábätká brávame so
sebou vždy a ostatné deti podľa podmienok.

Deti sa na službu tešia. Malé na cestovanie
a staršie na slobodu od rodičov. Každému je
jasné, že pred službou je modlitba, riadenie,
varenie, balenie, cestovanie. Ale vďaka Bohu
za dobu, v ktorej žijeme. Tá všetko uľahčuje.
Na našich životoch vidíme, ako nás Boh
odmieňa. Sám sa stará o naše problémy.
A čoraz viac vidím, že práve ja som tá, ktorá
potrebuje počúvať o manželstve a nechať
Boha, aby svojou milosťou vstupoval do mojich slabostí. Odkedy slúžime na Sigorde, je
všetko okolo služby uľahčené. Ideme tam
ako domov. Nemusím sa trápiť, či som všetko zbalila, je tam otec Peter s manželkou
a ich otvorený príbytok aj srdcia.

Čo pre vás znamená viera a život s Kristom?

Niekedy sa smejem, že viera v Ježiša Krista
je dôvod, prečo ráno vstávam z postele.
Niekedy sú rána ťažké. Pre mňa je viera odpoveďou na všetko. Milujem Boha a viem,
že on ma miluje viac. Túžim ho viac poznať
a podobať sa mu. Viem, že Boh je živý
a zázračný. Práve cez službu ho vidím konať
v živote ľudí, a tak moja viera v neho stále
rastie. On sám robí to, že moja láska a viera
v neho rastie.
Viem, že viera je dar a z Božej milosti je
prítomná v mojom živote. Pred asi 15 rokmi
som Boha pozvala do svojho života, je
v ňom prítomný a neustále ma zahŕňa milosťou (ako je to v Božom slove). Preukazuje
mi dobro. Niekedy som užasnutá, ako slová
nejakej piesne vystihujú to, čo cítim. On je
vzduch, čo dýcham, on je môj denný chlieb.

Mnohí ľudia v sebe živia mylnú predstavu, že keď uveria Bohu, budú mať ľahší
život, že prestanú choroby, trápenia... Je

samej aj od problémov v živote, ktoré by ma
chceli uväzniť. A musím priznať, že potom
je život ľahší. Vidím, že sa napĺňajú slová
Pána Ježiša: „Dúfajte, ja som premohol
svet. Prišiel som, aby mali život hojnejšie.“
Všímam si, že toto ovocie viery túži mať v
živote každý, ale akosi po tej ceste od maličkých vecí k veľkým sa ľuďom nechce ísť,
neláka ich každodenná vernosť, poslušnosť
a trpezlivosť v tom malom a každodennom.

Z vášho rozprávania viem, že pred 6 rokmi sa začala vaša osobná krížová cesta.
Čo sa vtedy udialo?

Aj keď je mamou v rodine
bohatej na deti, môžete
ju stretnúť a počúvať jej
svedectvo na niektorom
z kurzov v gréckokatolíckom pastoračnom Centre
pre rodinu na Sigorde. Ale
nielen tam. Pani Stanka Ferancová síce žije v Dolnom
Kubíne, ale raz mesačne
nasadne spolu s manželom
do auta a putuje na východ
Slovenska, aby poslúžila
tým, ktorí to potrebujú.
Porozprávali sme sa s ňou
o jej službe, osobnom vzťahu s Bohom a boji s vážnou
chorobou.

naozaj život s Bohom taký bezproblémový?

Neviem, či je život s Bohom ľahší. Ale
určite je iný. Mne sa zdá, že to, čo prichádza do môjho života, je rovnaké ako
u ostatných ľudí. Iné je len to, čo to u mňa
spôsobuje. Naozaj zažívam, že Boh všetko
zmení na dobré. A musím svedčiť, že nielen
koniec je dobrý, ale v tých jednotlivých situáciách mám nádej v Boha, ktorý je láska.
A preto ich prežívam v pokoji a radosti.
Niekedy je to boj, ale urobím krok a Boh
to dokončí, či už v mojom srdci, alebo
okolo mňa. A niekedy nevládzem urobiť
ani ten krok, a Boh, vidiac moje srdce, veci
rieši. Viem, že ma miluje a v tom je veľká
sloboda. Viera mi prináša slobodu od seba
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Začalo sa to únavou po narodení šiesteho
dieťatka. Keď malo tri roky, cítila som sa
unavená. Bolo mi stále zima a do všetkého
som sa musela nútiť. Keď som sa posťažovala svojmu lekárovi, len sa zasmial. Vraj
niekto je unavený z dvoch, nieto zo šiestich
detí. Jeden večer šiel manžel niečo merať
na zákazku u lekárky, ktorá ma poznala
už roky. Výnimočne som ho sprevádzala.
Po zvítaní sa pýtala, ako sa mám. Tak som
jej povedala pravdu o tom, ako sa cítim.
Ona hneď povedala, aby som sa dala
poriadne vyšetriť, že sa jej nepozdávam.
Na vyšetrení som znova natrafila na lekára,
ktorý počúval a uveril mojim slovám. A tak
hoci krvné testy nič neodhalili, poslal ma
na sono. Tam našli dva drobné nádory. Ešte
v ten deň urobili biopsiu a za týždeň boli
výsledky. Nasledoval návrat domov a liečba.

Rakovina je postrachom súčasného
človeka. Ako ste sa vyrovnali so strachom
z budúcnosti a čím všetkým ste museli
prejsť?

Od začiatku to mal v rukách Boh. Nádor
mi zistili hneď v začiatku a žila som v tom,
že je to typ, ktorý sa dobre lieči. Až po jednej terapii som sa dozvedela, že to bol
nádor, ktorý sa nedá liečiť a väčšinou sa
nájde neskoro. Mne ho našli v začiatku,
a tak dobre reagoval na liečbu. No aj tak
mi lekár povedal, že som ušla hrobárovi
z lopaty a aby som sa poďakovala tomu, kto
ho našiel, za život.
Musím sa však priznať, že slovo rakovina,
ktoré lekár vyslovil v súvislosti s mojím
menom, bolo naozaj strašné. Mala som
pocit, že pozerám nejaký film, že to nemôže
byť o mne. Chvíľu mi trvalo, kým som sa
s tým vyrovnala. Pokoj do srdca prišiel
až vtedy, keď som dokázala Bohu povedať,
že prijímam jeho vôľu. A ak chce, aby som
žila, budem bojovať. Ak si ma chce zobrať
k sebe, tak prijímam. S pokojom prišla aj
sila bojovať. Zvládnuť odlúčenie od rodiny.
Ale aj tak si myslím, že najťažšie to bolo pre
môjho manžela. Mali sme šesť detí, o ktoré
sa staral, začali sme stavať dom a tá, ktorá

mu mala pomáhať a stáť po jeho boku, bola
preč alebo nevládna doma. Pre mňa to bolo
jednoduchšie. Mohla som bojovať, môj
manžel len mohol čakať, ako to dopadne,
a modliť sa. V tom čase bola modlitba
tým, čo nás držalo. Modlitba a pôsty nášho
spoločenstva a mnohých ľudí, o ktorých ani
neviem. Keď prišli ťažké chvíle, mala som
so sebou Bibliu. Modlila som sa a čítala si
dookola slová, ktoré mi poslali ľudia, čo sa
za mňa modlili. Dodnes ich mám zaznačené, niekedy si ich čítam a vidím, čím ma
Boh so svojím slovom previedol.

Kto bol v tom čase pre vás veľkou oporou?

Spoločenstvo bolo to, čo mi pomáhalo.
Neprešiel deň, aby sa mi neozvali. Každý
deň sa za mňa niekto postil a modlil. Viem,
že sme to zvládli vďaka ich modlitbám
a obetám. Keď som už bola doma, tak
mi vedúci spoločenstva nosil každé ráno
prijímanie. Moje spoločenstvo mi prinášalo
Krista, keď som sama nevládala.

Akým spôsobom vtedy zasiahol Boh
do vášho života?

Niekedy v tom čase utrpenia a bolesti sa
v mojom živote zrodila vďačnosť a sloboda.
Vďačnosť za všetky drobné aj veľké veci
v mojom živote. Život mi začal inak chutiť.
Už som sa nechcela zaoberať zbytočnosťami. Boh, rodina priatelia – všetko našlo to
správne miesto v mojom srdci. Cítila som
sa slobodná od povinností, ktorými som
sama seba za roky manželstva a materstva
pozväzovala.

Ako teraz po tejto skúsenosti a s odstupom času vnímate svoj život?

Moja choroba sa mi stala požehnaním.
Možno niekomu sa to bude zdať ako fráza.
Možno niekto, kto trpí, bude touto vetou
zranený, ale ja to naozaj tak prežívam. Cez
chorobu ma Boh oslobodil, urobil poriadok
v mojich hodnotách, už sa nebojím. Choroba mi dala silu postaviť sa a povedať: „Toto
som zvládla, ostatné je maličkosť.“ Viem
pochopiť ľudí, ktorí trpia a nevládzu. Začala
som si vážiť vlastné telo a som zaň Bohu
vďačná. Každé ráno sa budím a ďakujem
Bohu za nový deň, lebo viem, že už nemusel byť. Všetko sa mi stalo zdrojom radosti.
Kvety viac voňajú a farby sú jasnejšie. A ja
viem, že Boh má pre mňa pripravený nový
a krajší život. Viem, že som sa mala počas
choroby niečo naučiť, tak sa snažím žiť
inak ako predtým. S odstupom času vidím,
že mám v živote viac Boha. A s ním aj viac
lásky, pokoja, trpezlivosti a radosti. Môžem
pokojne povedať, že choroba sa pre mňa
stala požehnaním.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Vieru
treba žiť
Viera, ktorou dosahujeme spásu, nie je
nejakou ťažko prístupnou teóriou pre
učených ľudí. Nie je ani len morálnym
systémom, teda súhrnom pravidiel
na etické správanie. Viera je stretnutím
sa s Bohom, ktoré otvára človeka k novému životu. Viera sama je tým novým
životom. Pre všetky časy to pripomenul
apoštol Jakub vo svojom liste: Viera
bez skutkov je mŕtva (porov. Jak 2,
26). To znamená, že živosť, úprimnosť
a kvalita viery sa nevyhnutne odrážajú v životných postojoch a skutkoch
lásky. Ak by viera nevplývala zásadným
spôsobom na náš konkrétny život, bola
by to zle pochopená, skreslená viera,
niečo ako atrapa namiesto chutného
ovocia. Štatistické výsledky uvádzajú
vysoké percento ľudí prihlásených
ku kresťanskej viere, resp. ku Katolíckej
cirkvi. Ale sami skusujeme, že v každodennej praxi sa tieto percentá
neodrážajú. Lebo je ľahšie prihlásiť
sa k duchovnému dedičstvu, ako ho
naplno uskutočňovať. Napokon, pripomeňme si, že Ježiš v evanjeliu výslovne
žiada naše svedectvo života z viery.
Bez neho sa viera nedá čítať, nie je
svedectvom, ale často antisvedectvom,
ktoré skôr od Boha odpudzuje úprimne
hľadajúcich.
Skutočný život z viery sa nutne
odráža v každej situácii života. A to
za každých okolností a podmienok. Sú
časy, keď je niekde Cirkev prenasledovaná, na inom mieste práve v tomto
čase zasa žije v slobode. Veriaci človek
sa nemôže ohýbať podľa vonkajších
podmienok, osobnej výhodnosti,
postavenia v spoločnosti a pod. Viera
prijatá ako nová životná existencia sa
súčasne stáva kultúrou života. Pravda,
takto chápaná viera je pre veriaceho
celoživotnou úlohou.
Silu príkladu života viery vidíme aj
u sv. Cyrila a Metoda. Bez pochyby boli
opravdivými svedkami viery. Ich život
bol v jednote s tým, čo hlásali. Stali
sa umelcami života, svätcami. Viera
spolupôsobila na ich životné postoje
a dávala im silu v skúškach života.
Michal Hospodár
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(čoskoro po tom, čo sa Justinián
ujal vlády), spálili nespokojné
davy viaceré budovy vystavané
za vlády cisára sv. Konštantína
I. Veľkého (324 – 337). Medzi
spálenými budovami boli aj
chrámy Hagia Sofia (Chrám
Božej múdrosti) a Hagia Eiréné
(Chrám Božieho pokoja).

ARCHITEKTÚRA
BYZANCIE
Je úplne prirodzené, že charakteristické formy byzantskej kultúry nevznikli naraz. V priebehu 4. – 6. stor. postupne vyrastali z kultivovaného dedičstva antiky nové formy kresťanského
umenia, vzdelania a exaktných vied. Klasická grécka filozofia sa menila na teológiu – vedu
vied. V architektúre, maliarstve, sochárstve a ďalších umeleckých odboroch sa objavujú nové
formy založené na starých základoch.
Cisár Justinián

Tento charakter mala počas panovania cisára Justiniána I. Veľkého (525 – 565) zvlášť architektúra. Pozornosť bola venovaná
stavbám svetského charakteru
ako napr. novým opevneniam
mesta či charitatívnym ústavom. Ale najväčšími pamätníkmi slávy Justiniánovej vlády sú
nepochybne cirkevné stavby.
V roku 536 sa len v samotnom
hlavnom meste (Konštantínopole) nachádzalo 70 mužských
monastierov. Tradícia hovorí,

že Justinián súperil so svojou
svokrou Thedorou v tom, kto
založí viac monastierov alebo
vybuduje viac chrámov. Preto
neprekvapuje, že po celej ríši
– v Palestíne, Sýrii, Arménsku,
Gruzínsku, ale aj na Sinaji,
v Afrike – rýchle vyrastali nové
chrámy a monastiery.

Byzantská kupolová
architektúra

Už v predkresťanskej architektúre jestvovali stavby (kúpele

či mauzólea) s krížovým
pôdorysom, no nikomu nezišlo
na um pripisovať im symbolický
význam. Až na konci 4. storočia
na tento symbol upozorňovali
biskupi. Popredným z nich bol
sv. Ambróz Milánsky: „Forma
Crucis templum est.“ (Chrám
má podobu kríža a je tiež jeho
znamením.) Toto myslenie
zodpovedalo vnútornému
cíteniu kresťanov. Bazilika ako
základný typ chrámu zostáva,
ale je spojená do kríža. Štvorec – stred chrámu, kde sa kríž

spája, je prikrytý kupolou nad
centrálnym bodom chrámu.
A tak vzniká v 5. – 6. stor. nový
stavebný chrámový štýl – byzantská kupolová architektúra,
ktorý sa stal charakteristickým
pre kresťanský Východ.
Najlepším príkladom tohto
nového byzantského štýlu
a jeho vrcholným dielom je
chrám Hagia Sofia v Konštantínopole, založený na mieste
baziliky toho istého mena,
ktorú vybudoval sv. Konštantín
Veľký. Počas povstania Níká
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Chrám Hagia Sofia

Hagia Sofia nebola iba biskupskou katedrálou, ale aj palácovým chrámom. Palác stál medzi
chrámom a dostihovou dráhou.
A tak bolo nutné, aby cisár demonštroval svoju moc a veľkolepú slávu monumentom, ktorý
by svojou nádherou predstihol
všetko, čo človek dovtedy videl
a počul. A tak pred znamenitými architektmi tej doby,
Anthemiosom z Tralleisu a Izidorom z Milétu, stála zložitá
úloha. Naprojektovať a vystavať
nový, majestátny chrám Hagia
Sofia, ktorý mal zvlášť pre cisára
neobyčajný význam.
Technický problém, pred
ktorým stáli stavitelia katedrály, nebol o nič menší než
problém výtvarnej výzdoby.
Mali vystavať 25 metrov vysokú
kupolu s rovnakým priemerom
(len na porovnanie, taký istý
priemer má aj kupola Panteónu
v Ríme), ktorá mala spočívať
na štyroch pilieroch. Kupola
mala završovať systém klenieb
na niekoľkých úrovniach nad
priestorom, ktorý bol štyri
až päťkrát väčší než základný
štvorec. Izidor a Anthemios
sa rozhodli pre plán založený
na prostej symetrii. Za základ

si zvolili obdĺžnikovú baziliku,
ktorej dĺžka mala byť dvojnásobkom šírky. V pozdĺžnej osi
stačilo zabezpečiť stabilitu
kupoly dvoma polkupolami
(tzv. konchami) za bočnými
oblúkmi, ktorých priemer sa
nevyhnutne rovnal priemeru
kupoly. Každá koncha sa opierala o tri menšie a v chráme San
Vitale v Ravenne až o štyri. Dve
z nich spočívajú na dvoch radoch arkád s malými stĺpikmi.
Východná koncha bola uzavretá a tvorila apsidu baziliky.
Západnú konchu nahradzoval
vnútorný portál, pričom hlavná
os katedrály bola 80 metrov
dlhá.
Oblúky po pravej i ľavej
strane kupoly museli byť
takisto podopreté. Plochu pod
oblúkom vypĺňala bočná stena
hlavnej lode, ktorú tvorilo päť
porfýrových stĺpov, podopierajúcich galériu s ďalšími piatimi
stĺpmi. Galéria niesla širokú
rímsu a nad ňou polkruhovú
výplň vlastného oblúka s dvoma
radmi oblokov. Hoci polkruhová stena bola veľmi masívna,
sama by neuniesla obrovský
bočný tlak kupoly, a tak boli
postavené za múrom ďalšie
mohutné podpory. Tie však
poskytovali iba statickú oporu
a keď sa neskoršie kupola zrútila, pri rekonštrukcii museli jej
váhu zvýšiť, aby posilnili kolmý
tlak. To sa v dejinách katedrály
zopakovalo ešte niekoľkokrát.
Bočné lode i galérie sú zastropené poľami krížovej klenby
medzi priečnymi oblúkmi.
Aj tu, podobne ako v San
Vitale, sú malebné priehľady

so zlatými klenbami, ktoré
prebleskujú pomedzi stĺpy ako
obloha pomedzi stromy. Ale
najsilnejším dojmom pôsobí
vlastná loď. Pri vstupe z nartexu
(chrámová predsieň – pritvor)
cez hlavný vchod vidíme najprv
skvostnú východnú apsidu,
potom hlavnú kupolu ožiarenú
množstvom malých oblokov.
A práve kupola, symbolizujúca
Bohom stvorený kozmos, je
najcharakteristickejším rysom
chrámu Hagia Sofia. Človek si
pri pohľadu na ňu kladie spolu
s Paulom Silentiarom, autorom
inauguračnej kázne, otázku, či
kupola naozaj nevisí z nebies
na zlatej reťazi.
Na rozdiel od západných
katedrál ústredný priestor tu
neprerušujú ani jednotlivé polia
klenieb, ani bočné lode a impozantná výška budovy neuberá
nič zo šírky. Očné priestory akoby zmizli a celá budova si zachováva rovnakú šírku. Kupola
a obidve konchy priestor medzi
stenami opticky skôr otvárajú,
než by ho uzatvárali. Tak vzniká
jednoliaty priestor, neporušený ani v najvyšších častiach
krivkami klenieb. Záplava svetla
a jeho odlesk na vznešenom
mramore stien, porfýre stĺpov
a zlato mozaikovej výzdoby ešte
zvýšilo majestátnosť nádherného chrámového interiéru.
Hlavná kupola bola po zemetrasení v roku 588 zrekonštruovaná s trocha plochejšou
siluetou synovcom Izidora
z Milétu. Po tretíkrát bola
kupola vystavaná v roku 989.
Medailóny s arabskými nápismi
nachádzajúce sa v chrámovej

lodi pochádzajú z obdobia, keď
sa chrám používal ako mešita.
V súčasnosti je tento byzantský
skvost obklopený štyrmi tureckými minaretmi.
Legenda hovorí, že keď cisár
Justinián po prvýkrát vkročil
do dokončenej katedrály, zvolal:
„Šalamún, ja som ťa pokoril!“
Keď bol chrám koncom roku
537 slávnostne posvätený, iná
z legiend uvádza, že cisár dojatý
touto nádherou zložil pri tejto
príležitosti liturgický hymnus
Jednorodený Synu, ktorý je
súčasťou božskej liturgie.

Ďalšie chrámy
a monastiery

Z iných významných chrámov
je vhodné spomenúť Chrám sv.
Sergeja a Bakcha v Konštantínopole z roku 525 a chrám San
Vitale v Ravenne z rokov 534 –
547. Okrem chrámov Justinián
postavil aj rozsiahly Monastier
sv. Kataríny na Sinaji s významnou knižnicou. Klenby tohto
monastiera chránia stále sa
zelenajúci biblický ker, „ktorý
horel ohňom, ale nezhorel“
(porov. Ex 3, 2).
Spolu s architektúrou sa
utváral taktiež osobitý typ
byzantského výtvarného
umenia. Svedčí o tom napr.
umelecká výzdoba Chrámu sv.
Demetra v Solúne alebo odkryté
mozaiky z minulého storočia
priamo v chráme Hagia Sofia
v Konštantínopole, kde ich
spoločným rysom je nevídaná
monumentalita a prejav nebeskej slávy.
Justiniánovská výzdoba
v chráme San Vitale, ale aj
v iných chrámoch v Ravenne,
ako aj opis dnes už nejestvujúcich chrámov postavených
v iných častiach ríše poukazuje
na to, že sakrálna ikonografia
sa často objavovala tak na mozaikách, ako aj freskách. Pred
byzantským stredovekom
neexistovali pravidlá výzdoby,
ale všade bola prítomná veľká
variácia štýlov a tém. n
Milan Gábor
ilustračné snímky:
en.wikipedia.org
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O drevených anjeloch
a šľachetných
srdciach
Ako inak. S mojou fixnou predstavou, že všade treba prísť načas, som zase jedna z prvých.
Vychutnávam si teda zobúdzajúci sa deň v Pastoračnom centre Rómov v Čičave, kde sa má
každú chvíľu začať konferencia pre pracovníkov s Rómami. Mladí sedia pri nástrojoch pohltení hudobnými experimentmi. A ja sa idem prejsť po areáli. Keď tu zbadám anjela!

N

ežartujem a nemám
scestné vízie. Len sa
po východe z budovy
ocitám obklopená dreveným
vyrezávaným „všeličím“ z umeleckej dielne Roma Art. Keď
som o dielni počula prvýkrát,
bola som skeptická. Nemám
rada gýč. Púťové sošky. Ani
tie vystružlikané. Ak si niekto
myslí, že rezbárska práca sa
automaticky radí k umeniu, je
na omyle. Aj ňou sa dá vyrobiť
gýč. Napodobenina bez hodnoty. Ale toto je iné. Prechádzam okolo výrobkov Roma
Artu rozvešaných pri dielni.
Dotýkam sa ich, cítim rôznosť
materiálu, citlivosť spracovania.
A teším sa. Z umenia. Vytrysklo
priamo zo srdca ľudí, ktorí na to
nepotrebovali ani umenovedný doktorát. Apropo, srdce.
Tých tu visí habadej. Veľkých,
malých, súmerných, deformovaných...

Prečo je tu toľko sŕdc? To je
moja prvá otázka na pána
Milana Krajňáka, ktorý mi ide
v ústrety.

„Keď sme začali s chlapmi vyrezávať, učil som ich práve na srdciach. Vyrezáva sa najľahšie.
Má jednoduchý tvar a nemusí
byť pravidelný. Niet čo pokaziť.
Srdce môže vo svojich detailoch
vyzerať všelijako.“
Pán Milan hovorí o rezbár-

stve. Ja si nachádzam skrytý
zmysel. Srdcia sú fakt všelijaké.
Ale práve na nich sa v živote dá
pokaziť najviac.

v rôznych mestách a dedinách
máme ambíciu predstaviť našu
tvorbu, ukázať zručnosť slovenských Rómov, ale aj obdarovať

vyrezávania ľuďom hovoríme
o Bohu. Rozdali sme aj zopár
sŕdc – drevených i veľký kus
lásky z tých našich, z mäsa.“

Ako vás poznám, nejde len
o propagáciu. Po akom ovocí
túžite na jednotlivých zastávkach?

„To je pravda. Vyrezávanie nie
je cieľ. Projekt je v prvom rade
o  obrátení, živote vo viere
a o sile lásky Boha k ľuďom.
Vďaka tomu, že chlapi našli
vieru, zmenili svoj doterajší spôsob života, našli jeho
zmysel v Bohu. Keď im bola
ponúknutá pomoc rozvíjať svoj
umelecký talent v rezbárskej
dielni, túžia odovzdávať túto
skúsenosť ďalej.“
Srdcia sa stali inšpiráciou
projektu, ktorý sa čiastočne
začal realizovať. O čo konkrétne ide? Konferencia sa ešte
nezačala, a tak si s Vladkou
Palfiovou, manažérkou dielne,
nachádzame pokojné miesto
na moje zvedavé otázky.

V médiách som zachytila
správu o projekte Šľachetné
srdce. O čo v ňom ide?

„Myšlienka je prostá a invenčná
zároveň. Chceme zrealizovať
kočovnú púť do Ríma ako poďakovanie sa Bohu za jeho milosti a talenty. Počas zastávok

vyrezaným srdcom tých, ktorí
sú šľachetnými srdcami pre
iných. Malo by ísť o napohľad
jednoduchých ľudí, nenápadných, ktorí sú významní svojím
veľkodušným srdcom.“

Takéto putovanie nie je
ľahké. V akej fáze sú vaše
prípravy?

„Samozrejme, je to náročné
finančne i časovo. Preto sme
ho rozdelili do niekoľkých
fáz. Prvou je putovanie doma.
Chodíme po obciach a mestách východného Slovenska,
kde popri praktickej ukážke

Poďme teda na tie konkrétnosti....

„Prvou skutočnosťou je priamosť, s akou títo muži svedčia
o vzťahu k Bohu. Vidieť dospelých chlapov, ktorí si v živote
čo-to odskákali, hovoriť o Božej
dobrote a počuť ich reálne
svedectvá, je oslovujúce.
Nemenej zaujímavým je,
že všetko toto prezentujú práve
Rómovia. Naše výrobky svedčia
o tom, že sú šikovní, že ich
umelecké videnie je nevšedné
a majú čo ponúknuť všetkým.
Rasové predsudky sa týmto
spôsobom búrajú akoby samy.
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A samozrejme, že si uvedomujeme aj zodpovednosť
za iných. Na našich zastávkach ukážeme, ako pracujeme
s drevom a ponúkame možnosť
naučiť to každého, kto prejaví
záujem. Sme ochotní pomôcť
založiť podobné dielne aj
na ďalších miestach, podporiť
nádejných umelcov. A je tu aj
zámer vyhľadať šľachetné srdcia
i ľudí v núdzi, ktorým by sme
reálne ponúkli pomoc.“
Konferencia sa začína. Počúvam prednášky, ale pohľad
mi odbieha za presklenú stenu
priamo k dielni. Prednášajúci
porovnávajú rómske osady a Samáriu. Hovoríme o postojoch
k Samaritánom zo strany Ježiša
i apoštolov. Čítame o Samaritánke pri studni a bielych
poliach. Kde videli apoštoli
ťažkosť, videl Ježiš žatvu. Kde
svet vidí rómsky problém, hľadí
Ježiš na človeka, ktorého túži
mať pri sebe. Myšlienka Roma
Artu je dôkazom, že Rómovia sú talentovaní aj ochotní
pracovať, šľachetní, vnímajú
zodpovednosť za druhého.
Dielňa vznikla nedávno a treba
o nej dať vedieť, aby ich výrobky
šli do sveta.
Aby som netárala dve na tri,
vyhľadám si otca Martina
Mekela, riaditeľa Pastoračného
centra Rómov v Čičave, aby
som sa o Roma Arte dozvedela
z prvej ruky. Myslím si, že nevznikli ako z príručky o podnikaní, kde radia vypracovať
stratégiu, rozpočet nákladov
a očakávané výnosy v jednotlivých časových horizontoch...
Či áno?

Otec Martin, ako to teda bolo
s vaším Roma Artom?

„Nie, nemali sme zasadnutia
a strategické porady. Myšlienku Roma Artu nám dal Boh!
A vznikla úplne prirodzene,
keď sa stretli talentovaní
ľudia s vhodnou príležitosťou.
Dielňa sa zameriava na výrobky
z dreva, ale aj iných prírodných
materiálov. Pri ich realizácii sa
usilujeme o zachovanie čo najväčšej prirodzenosti. Snažíme
sa hlavne o kvalitu a originalitu
artefaktov. Ide prevažne o vý-

Obedňajšiu prestávku si spravila aj naša manažérka Vladka
Palfiová. Informácií mám dosť.
Chýba mi jedna. Podstatná.
Stretla som ľudí ochotných dať
sa k dispozícii Ježišovi i jeho
telu – Cirkvi. Chcú slúžiť a majú
čím.

Pýtam sa teda, čo konkrétne
môže Roma Art ponúknuť
cirkevnému spoločenstvu.

robky s duchovným rozmerom
− kríže, tváre Krista, Márie,
svätých, busty, sochy anjelov,
betlehemy a pod. Nevyhýbame
sa ani iným výrobkom. Závisí to
od toho, čo v danom kuse dreva
vidia rezbári. Nebránime sa ani
úžitkovému umeniu a zhotovili
sme už aj rôzne typy mís, lampášov, reliéfov a pod.
Sme vďační aj UPSVaR-u vo
Vranove n/T, že nám preukázali dôveru a pomohli zriadiť
chránenú dielňu. Prostredníctvom nej máme, okrem iného,
väčšiu reklamu na Pastoračné
centrum v Čičave medzi širokou
verejnosťou, ako keby sme robili
neviem aké akcie. Sami chlapi,
ktorí v dielni robia, si užívajú
najmä kreativitu tejto práce. Verím, že časom sa pridajú ďalší,
aj mladí.“

Skús, otec Martin, pomenovať, prečo považuješ myšlienku Roma Artu v kontexte
duchovnej pastoračnej služby
za dôležitú...

„Človek sa potrebuje rozvíjať
vo všetkých oblastiach, nielen
v duchovnej. Ak sa rozvíja len
v jednej, je z neho čudák. Duchovná formácia musí byť úzko
spojená so sociálnou formáciou
(život v spoločenstve) a s rozvíjaním Bohom daných talentov.
Veď ak ich zakopeme, potom...

Preto prostredníctvom umeleckých klubov pomáhame ľuďom
objaviť v sebe talenty, o ktorých
nevedeli alebo ich nerozvíjali.
Je to neskôr aj prostriedok ich
služby, či už v spoločenstve,
alebo mimo spoločenstva.
Umelecké kluby sú prostriedkami nielen umeleckého, ale aj
duchovného rastu. U nás je to
zjavné.“
Boh sám je najtvorivejší,
veď stvoril nás a svet, a tisícky
rôznych rastliniek, a živočíšnych druhov od výmyslu sveta.
Tvorba prináša radosť. Inú ako
tie ostatné. Máme prestávku a ja
cez sklenenú stenu s potešením
pozorujem našich rómskych
majstrov, ako ich vyrezávanie úplne pohltilo. Váham.
Rušiť ich? Túžba nahliadnuť
do tajomstva, ktoré je medzi
tvorcom človekom a tvorcom
Bohom mi dodá odvahu.

Prihovorím sa hneď prvému
(Ján Goroľ) a pýtam sa ho, čo
ho na tejto práci naplňuje.

„Môžem vyrezávať všeličo. Ale
hoci to bude znieť veľmi jednoducho, najradšej vyrezávam
srdcia. Či mi je ťažko, alebo
prežívam niečo pekné, stále mi
ten kúsok dreveného srdca pripomenie Božiu lásku ku mne.
Že je pri mne, nech by sa dialo
čokoľvek.“

„Naša umelecká rezbárska
dielňa ponúka sortiment kvalitných originálnych výrobkov.
Radi ponúkame všetko, čo
sme už vytvorili a rovnako radi
prijímame aj nové objednávky,
a priamo s objednávateľom
tvoríme predstavu výsledného
artefaktu. Sme otvorení tvorbe
výrobkov do chrámov, verejných
priestorov, ale aj do domácností
a na súkromné ciele. Stačí si nás
vyhľadať. Keďže naším cieľom nie je len výroba a predaj,
teší nás každá komunikácia
s ľuďmi, ktorým môžeme
odovzdať našu skúsenosť. Radi
sa zúčastňujeme na verejných
akciách, kde zároveň ponúkame
možnosť okoloidúcim vyskúšať
si vyrezávanie.
Sme vždy šťastní, keď spolu
s umením môžeme ponúknuť
aj svedectvo o Božej dobrote
k nám a ku každému človeku.
Viac sa o nás a našich výrobkoch dozviete na webovej
stránke www.romaart.sk alebo
nás môžete kontaktovať mailom na romaartcicava@gmail.
com. V náboženských predajniach naše výrobky rozlíšite
vypáleným logom – kolesom so
srdcom uprostred a nadpisom
Roma Art Čičava. Tieto symboly
boli vybrané zámerne, koleso
ako symbol rómskeho putovania a srdce ako symbol Božej
lásky k človeku i ako symbol
projektu Šľachetné srdce.“
Informácie mám kompletné.
Ešte si idem vyhliadnuť niečo
z dielne, čo si odnesiem domov.
A čo vy? Vyhľadajte si Roma Art
aj vy, aby vám kúsok dreveného
umenia pripomínal veľkosť
Božej náruče, v ktorej je miesto
pre všetkých. n
Valéria Juríčková
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s hviezdou. V roku 1807 bolo
z chrámových peňazí zakúpené
bronzové cibórium v hodnote
29 zlatých. Okrem toho boli
v chráme štyri kňazské rúcha.
Najvzácnejšie bolo slávnostné,
zdobené rastlinným motívom
a vyšívané zlatou niťou. V roku
1840 ho daroval lesník Michal
Antol. V interiéri sa nachádzalo osem veľkých drevených
svietnikov, dva menšie bronzové a dva menšie drevené, tri
kríže a zo stropu visel bronzový
luster. V chráme bola uložená aj
truhlica, ktorá slúžila na úschovu pšenice.

Odkryté tajomstvá
Chrámu sv. Kozmu
a Damiána v Ľutine
Ľutina patrí medzi najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta gréckokatolíkov na Slovensku. V súčasnosti púta zvýšenú pozornosť pre rozsiahle zmeny spôsobené stavebnými úpravami, ktoré v Ľutine prebiehajú už šesť rokov.

P

očas tohto obdobia sa
oprávnený záujem o Ľutinu prejavil aj v mnohých článkoch a publikovanej
literatúre. Za základné dielo,
ktoré zhrňuje známe a nové
skutočnosti o Ľutine, môžeme
pokladať monografiu Františka
Dancáka Ľutina. Bazilika a hora
z roku 2010. V časopise Slovo
hovorca Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva v Prešove Mons.
Ľubomír Petrík pravidelne prostredníctvom správ informuje
o konaných podujatiach a veľmi
dôležitú úlohu pri prezentovaní
pútnického centra pri bazilike
minor zohráva webová stránka
www.bazilikalutina.sk, ktorá
prináša aktuálne informácie
o dianí v Ľutine.
Históriu mariánskeho
pútnického miesta prezentujú
aj zborníky Gréckokatolíckej
teologickej fakulty v Prešove
ako Mariánske pútnické miesta
Prešovskej gréckokatolíckej metropolie z roku 2008 či zborník
Dom Pána z roku 2011, v ktorom
je prostredníctvom štúdie Mariánska svätyňa gréckokatolíkov
v Ľutine prezentovaná história
sakrálnych pamiatok na území
farnosti Ľutina. Okrajová pozornosť je venovaná aj zaniknutému drevenému Chrámu sv.
Kozmu a Damiána.

Tri archívne pramene

K zaniknutému chrámu sa viažu
tri základné archívne materiály.

Prvým je inventár farnosti Hanigovce z roku 1855 (Ľutina bola
do roku 1866 filiálkou farnosti
Hanigovce) uložený v Archíve
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktorý podáva
podrobný opis exteriéru a interiéru chrámu aj so zariadením.
Druhým materiálom je kresba
Viktora Miškovského (1838
– 1909), nestora pamiatkovej
starostlivosti v Uhorsku, ktorý
chrám aj s pôdorysom podrobne nakreslil v roku 1876. Kópia
kresby sa nachádza v Archíve
Krajského pamiatkového úradu
v Prešove, kde je uložená aj
historická katastrálna mapa Ľutiny z roku 1869. Tieto archívne
materiály ponúkajú reálny
obraz chrámu, ktorý zanikol
začiatkom 20. storočia.

Poloha

Drevený Chrám sv. Kozmu
a Damiána v Ľutine sa ešte
koncom 19. storočia nachádzal
v dnešnej farskej záhrade naproti bazilike minor a bol orientovaný svätyňou na východ.
Dnešná bazilika je orientovaná
svätyňou na sever. Začiatkom
20. storočia stopy chrámu
miznú. Podľa ľudovej tradície
chrám v Ľutine po dobudovaní
nového – súčasnej baziliky –
nešťastne podľahol požiaru.
Jeho presnú lokalizáciu na území obce dokladá zachovaná
historická katastrálna mapa
z roku 1869, na ktorej je Chrám
sv. Kozmu a Damiána zakreslený v súčasnej farskej záhrade.
Inventár z roku 1855 dopĺňa,
že sa nachádzal na vlastnom

pozemku medzi domami, s poznámkou, že to miesto nebolo
bezpečné. Zároveň prezrádza aj
zaujímavé podrobnosti o histórii chrámu, ktorý bol vybudovaný v roku 1764 počas pôsobenia
Jána Tarasoviča, farára v Hanigovciach, a veriaci ho vybudovali z dreva na vlastné náklady.

Prvý drevený chrám

Bol to však už druhý drevený
chrám v Ľutine. Inventár totiž
uvádza, že na mieste starého chrámu boli vybudované
dva želiarske domčeky, ktoré
farnosť prenajímala a nájomné
slúžilo na údržbu Chrámu sv.
Kozmu a Damiána. Taká bola
situácia v roku 1855. Miesto
dvoch želiarskych domov bolo
všetkým dobre známe, preto sa
v inventári neuvádza, a kým nie
je k dispozícií iný dokument,
tak sa poloha prvého chrámu
v Ľutine nedá presne určiť.
Môžeme však konštatovať,
že pred dreveným Chrámom sv.
Kozmu a Damiána z roku 1764
bol na území obce Ľutina ešte
jeden starší chrám, o ktorom
sa v krátkosti a sekundárne
zmieňuje inventár z polovice 19.
storočia.

Architektúra Chrámu sv.
Kozmu a Damiána
Pri pohľade na kresbu Viktora Miškovského z roku 1876

Aj chrámy mali svoje
veno

môžeme rozoznať, že išlo
o stavbu zrubovej konštrukcie,
o trojdielny, trojpriestorový,
trojvežový chrám s troma krížmi. V najvyššej veži sa nachádzali zvony. Podľa merania V.
Miškovského bola hlavná veža
chrámu vysoká 22,80 m, dĺžka
samotného chrámu bola 18,1 m
a šírka 8,6 m. Vchod do chrámu sa nachádzal na západnej
strane pod krytou verandou.
Drevený chrám patril k lemkovskému typu trojpriestorových
chrámov východokarpatskej oblasti. Architektonické členenie
nebolo samoúčelné, ale sa pri
ňom uplatňovala náboženská
symbolika dobre poznateľná
v trojdielnosti stavby. Predstavovala Najsvätejšiu Trojicu.
Inventár a kresba V. Miškovského sa vhodne dopĺňajú
a potvrdzujú zhodu obrazu
a písomného záznamu. Chrám
sa skladal zo svätyne, lode,
predsiene a zvonice. Mal šesť
okien a jedny dvere opatrené
kovovým zámkom a kľúčom.
Strecha bola pokrytá dreveným
šindľom. V roku 1855 si už
vyžadovala opravu. Pomerne
vysoká zvonica sa vypínala nad
predsieňou a s chrámom tvorila
jeden celok. Na jej vrcholci bol
umiestnený kovaný železný kríž

v zlom stave (dokument doslova
uvádza, že je v „oplakávania
hodnom stave“), ako aj celá zvonica. K trom zvonom zvonku
viedli drevené schody. Zvony
mali rôznu veľkosť vyjadrenú
ich váhou, pričom najväčší vážil
56 kg, stredný 33 kg a najmenší
22,5 kg.
Návštevník zaniknutého
Chrámu sv. Kozmu a Damiána
v Ľutine vstupoval do interiéru dverami na západe a jeho
prvé kroky viedli do predsiene
prepojenej s loďou a pohľad
spočinul na ikonostase oddeľujúcom a zároveň spájajúcom
loď so svätyňou chrámu.
Svätyňa zaniknutého chrámu
bola 4,4 m dlhá a 3,3 m široká.
Svetlo do vnútra prenikalo cez
dve okienka opatrené kovovou
mrežou. Uprostred svätyne
stál oltár s ikonou Božej Matky.
Na oltári bol umiestnený bohostánok s Eucharistiou. V ľavom rohu svätyne sa nachádzal
žertveník – oltár slúžiaci na prípravu obetných darov pokrytý
platenou pokrývkou. V pravom
rohu bola umiestnená skriňa
modrej (nebeskej) farby, ktorá
slúžila na odkladanie bohoslužobného riadu. Loď chrámu
bola dlhá 6 m a široká 5,7 m.
Ikonostas mal podľa pravidiel

východnej cirkvi troje dverí, a to
dve diakonské a jedny kráľovské
uprostred. Autor ikonostasu
bol podľa záznamov inventára
neznámy. Štyri základne ikony
boli umiestnené nad malými
stolíkmi. Prvý rad tvorili štyri
základné ikony. V druhom rade
boli apoštoli a tretí rad tvorili
proroci. Nad tretím radom bol
umiestený kríž. Vedľa ikonostasu bola lavica s úschovňou
liturgických kníh. Tu sa nachádzal liturgikon vydaný v Ľvove
v roku 1759, trebník z roku 1706,
žaltár, časoslov a iné knihy.
Svätyňa s ikonostasom bola
od lode oddelená aj soleou,
ktorej výškový rozdiel k lodi
tvoril cca 15 cm. Samotná loď
bola rozdelená na dve časti pre
mužov a ženy. V lodi sa nachádzal aj drevený chór uložený
na drevených trámoch červenej
a modrej farby. Na chór viedli
z lode drevené schody. Pod
chórom sa nachádzala predsieň
tvorená stĺporadím, v ktorej sa
počas bohoslužieb zdržiavali
staršie ženy a žobráci.
K výbave chrámu patrili
bohoslužobné nádoby, rúcha
a knihy. V Ľutine bola k dispozícii jedna zlatá čaša, ktorej
pohár bol strieborný, strieborná lyžička a medený diskos

Zvláštnu pozornosť si zaslúži
hospodárske zabezpečenie
chrám. Chrám mal tzv. veno,
ktoré slúžilo na jeho prevádzku a údržbu. Veno chrámu
tvorila pôda darovaná Jurajom
Falathom z Olejníkova s výmerou 1,43 ha, ako aj les s výmerou
1,73 ha. Do vena patrili aj lúky
v chotároch Suchá dolina,
Boldovská a Babie. Z Babieho sa
do chrámovej pokladnice každý
rok vyplácal 1 zlatý a 30 grajciarov. Pre chrám bolo určené aj
nájomné v hodnote 5 zlatých
za dva želiarske domčeky, ktoré
patrili miestnej cirkvi. Okrem
toho mal chrám svoj vlastný
kapitál v hodnote 1 530 zlatých
a 17 grajciarov. Dostatočný kapitál a majetok v podobe pôdy,
lesov, lúk a dvoch nájomných
želiarskych domčekov postačoval na zabezpečenie prevádzky
a primeranej údržby chrámu.
Zaniknutý drevený Chrám
sv. Kozmu a Damiána v Ľutine po mnohých desaťročiach
odkrýva vďaka zachovaným
dokumentom svoje tajomstvá.
Predstavujú dobový obraz života chrámu, cirkvi a spoločenstva, ktorému slúžil ako miesto
slávenia rôznych náboženských
obradov. Ak chcete získať
reálnu predstavu o zaniknutom
chráme, navštívte niektorý
z drevených chrámov Gréckokatolíckej cirkvi na východnom
Slovensku. n
Peter Borza
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ikona archanjela michala v gréckokatolíckom chráme bl. pavla petra gojdiča na sídlisku III v prešove. snímka: jozef kron. slovo 18 – 19 / 2012
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Vzor pre súčasnosť
Ak sa chceme hlbšie zamyslieť nad životom prvotných kresťanov, treba si povedať,
aké piliere boli prítomné v ich každodennom živote. Boli tri: odlúčenie od sveta,
bezpodmienečná láska a detská dôvera v Boha.

J

edno z latinských prísloví hovorí: ,,Slová povzbudzujú, príklady tiahnu.“

Odlúčenosť od sveta

,,Nikto nemôže slúžiť dvom pánom,“
povedal Kristus svojim učeníkom a poslucháčom. Všetci z nás žijú v tomto svete,
zdieľajú spoločenskú a sociálnu situáciu.
Hoci žijeme vo svete, nie „sme z tohto sveta“ (Jn 17, 16). Prví kresťania zdieľali úplne
iné hodnoty ako zvyšok vtedajšieho sveta.
Pohŕdali svetom zábavy, cťou a bohatstvom.
Uvedomovali si totiž, že sú občania iného
štátu – nebeského kráľovstva. Počúvali hlas
iného kráľa. Obraz takéhoto života nám
podáva list Diognetovi, v ktorom sa píše:
,,Bývajú vo vlastných krajinách ako hostia...
Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Odovzdávajú svoje dni na zemi, ale sú občanmi neba.
Počúvajú predpísané zákony, a v rovnakom
čase ich život prevyšuje zákony. Milujú všetkých ľudí, ale sú prenasledovaní
všetkými. Sú odsúdení na smrť, ale budú
vzkriesení. Sú chudobní, ale robia mnohých
bohatými... Sú zneuctení, ale v ich samotnej hanbe je oslava... A tí, ktorí ich nenávidia, nie sú schopní poskytnúť žiaden dôvod
na svoju nenávisť.“
Pretože zem nepovažovali za svoje trvalé
miesto, mohli tvrdiť: ,,Veď pre mňa žiť je
Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1, 21). Opovrhnutie hodnotami sveta vnímali aj mnohí
pohania, pričom jeden z nich poznamenáva: ,,Sami polonahí pohŕdajú vyznamenaniami a fialovými šatami. Neboja sa zomrieť
v súčasnej dobe, ale boja sa umrieť po smrti
(byť zavrhnutí do zatratenia).“

Bezpodmienečná láska

Cirkev nebola už nikdy viac nazvaná milujúce spoločenstvo tak, ako počas prvých
troch storočí. Tertulián spomína, že Rimania sami hovorili medzi sebou: ,,Hľa, ako
sa milujú“. Klement opisuje kresťana, ktorý
poznal Boha, takto: ,,On ochudobňuje sám
seba z lásky, tak si je istý, že nikdy nemôže
prehliadnuť brata v núdzi, zvlášť keď vie,

že chudoba môže byť lepšia ako jeho brat.
Tiež sa domnieva, že bolesť druhého je
ako vlastná bolesť. A ak trpí akýmkoľvek
utrpením vzhľadom na vlastnú chudobu,
nesťažuje sa.“
Keď sa cez starovek v treťom storočí
prehnala zničujúca pohroma, kresťania boli
tí, ktorí sa starali o chorých na svoje vlastné
riziko. Medzitým pohania vyhadzovali ešte
pred úmrtím nakazených členov rodín
na ulice, aby sa nenakazili. Ďalší z príkladov
lásky bola pomoc pohanskému hercovi,
ktorý sa stal kresťanom. Keď si uvedomil
zmenu vo svojom živote, zanechal herectvo, ktoré bolo v tých časoch nemorálne.
Cyprián z Kartága preto v liste kresťanskej
obci píše, aby podporila aj takého, ktorý
nemá iné prostriedky obživy, ako to robia
pre siroty, vdovy a ostatných núdznych.
Hoci táto cirkev nevedela, že je herec, bola
ochotná podporiť ho, pretože ako povedal
istý kresťan: ,,Milujeme jeden druhého
vzájomnou láskou, pretože my nevieme,
ako nenávidieť“.

Detská dôvera v Boha

Veriaci v prvotnej Cirkvi verili Bohu, pretože žili v jeho majestáte a múdrosti. Svätý
Klement vyhlásil v súvislosti s dôverou

v Boha myšlienku: ,,Osoba, ktorá nekoná
to, čo Boh prikázal, v skutočnosti ukazuje,
že neverí Bohu“. Kresťania žili svoje kresťanstvo, ako to prezentuje aj výrok ktoréhosi kresťana: ,,Nehovoríme veľké veci – my
ich žijeme“. Pre prvokresťanskú dobu bola
charakteristická myšlienka úplnej odovzdanosti – ako u dieťaťa. Kresťania nemali
pocit, že museli za každú cenu pochopiť
prikázania. Jednoducho verili, že Božia
cesta je vždy tá najlepšia. Najväčšia dôvera v Boha sa prejavovala v čase rímskeho
prenasledovania. Samotný fakt, že kresťania boli ochotní trpieť nevýslovne hrôzy
smrti, než by popreli Boha, bol najúčinnejší
nástroj evanjelizácie samotnej doby. Nie je
preto ani prekvapujúce, že grécke slovo pre
svedka je mučeník. Otec raného cirkevného
spisovateľa Origena umrel vo väzení. Tak sa
skončil aj život Origena. Vo väzení s neotrasiteľnou istotou adresoval slová Rimanom,
ktorým povedal: ,,Nakoniec každá forma
uctievania bude zničená okrem náboženstva Krista, ktorý sám osebe stojí. V skutočnosti jedného dňa zvíťazí jeho učenie
v mysliach mužov, stále viac a viac každý
deň.“ n
Peter Jambor
ilustračná snímka:
www.thesacredpage.com
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Slovanské učilište
Slovanské učilište vytvorené solúnskymi bratmi v roku 863 ponúklo vzdelanie nadaným mužom z krajiny kniežaťa Rastislava. Úroveň vzdelania závisela od učiteľov a učiteľmi boli jedni
z najvzdelanejších mužov vtedajšieho sveta – sv. Cyril a Metod.

V

roku 1996 som
sa spolu s ďalšími
bohoslovcami
nášho seminára zúčastnil
na stretnutí bohoslovcov zo strednej Európy
na Velehrade. Súčasťou
programu bol aj výlet
na Horu sv. Klementa,
kde sa údajne nachádzalo
slovanské učilište. Bolo
to milé oživenie pobytu
na Velehrade spojené
s emotívnym zážitkom
cirkevnoslovanskej svätej
liturgie na mieste, kde vo
veľkomoravskom období
slávili Eucharistiu sv. Cyril
a Metod spolu so svojimi
učeníkmi.
Hora sv. Klementa,
ktorú miestni obyvatelia
volajú Klimentek, sa nachádza v lesoch nad moravskou obcou Osvětimany. V rokoch 1958 a 1961
– 1962 sa tu uskutočnil
archeologický výskum,
ktorý priniesol svedectvo
archeologických nálezov
o chráme z obdobia sv.
Cyrila a Metoda. Chrám
bol obklopený obydliami
s obytnými miestnosťami
charakteru mníšskej cely,
čo svedčí o tom, že nešlo o bežné veľkomoravské hradisko, ale
o kláštor. Archeológovia ako dôvod uskutočnenia vykopávok uviedli, že hradisko
na Hore sv. Klementa bolo jednou z lokalít
podieľajúcich sa na vytváraní nevšedných
kultúrnych hodnôt 9. storočia, prostredníctvom ktorých sme sa začlenili medzi
najvyspelejšie štáty vtedajšej Európy.
Miesto, kde sa učilište nachádzalo, nie
je až také dôležité, uvádzam ho len pre
zaujímavosť. Nedá sa totiž s určitosťou
povedať, že bolo len na Hore sv. Klementa.
Učilište bolo naviazané na svojich učiteľov,
ktorí pôsobili spočiatku v sídle Rastislava,
neskôr na Hore sv. Klementa, ale aj v Koceľovom Blatnohrade a v Ríme.

Múdrosť, vedomosti a svoje schopnosti
odovzdávali solúnski bratia žiakom v učilišti
viac ako dvadsať rokov, a tým pozdvihovali
úroveň našich predkov. Páter Michal Lacko
SJ v knihe Sv. Cyril a Metod píše, že Konštantínova škola mala pravdepodobne dve
oddelenia. Na prvom stupni sa žiaci učili
písať a čítať vo vlastnej reči. Na druhom
stupni pripravoval sv. Cyril tých, ktorí mali
kňazské povolanie, na kňazstvo. Prostredie
Hory sv. Klementa vytváralo vhodné podmienky na vzdelávanie a formáciu týchto
seminaristov v škole, kde sa spolu so svojimi
učiteľmi modlili a podieľali na prekladoch
biblických a bohoslužobných kníh. Dielo
Život Konštantína − Cyrila zaznamenáva,

že hneď po príchode
na Veľkú Moravu sv.
Cyril preložil celý časoslov,
prostredníctvom ktorého
potom viedol modlitbový
život spolu s učeníkmi.
Na odovzdávanie vedomostí využil zrozumiteľný
slovanský jazyk a aj preto
Život Konštantína − Cyrila oduševnene konštatuje: „I otvorili sa, podľa
slov prorokových, uši
hluchých, aby počuli slova
Písma, a jazyk zajakavých
stal sa jasným“ (Život Konštantína – Cyrila, XIV.).
Veľký úspech slávili
v roku 867 v Ríme, kde
ich sprievod v počte 12 – 15
osôb na čele so sv. Cyrilom
prijal pápež Hadrián
II. a počas vianočných
sviatkov schválil slovanské
bohoslužobné knihy položiac ich na hlavný oltár
baziliky Santa Maria Maggiore. Pápež Hadrián II.
osobne udelil sv. Metodovi
v Bazilike sv. Petra sviatosť
kňazstva a ostatných učeníkov vysvätili prímestskí
biskupi – kardináli. Novokňazi po udelení sviatosti
kňazstva slávili sväté
liturgie vo významných
rímskych chrámoch, ktorými boli Chrám sv.
Petra, sv. Petronilly, sv. Andreja a sv. Pavla.
V Ríme sv. Cyril zakončil svoju životnú púť
a bol pochovaný v Bazilike sv. Klementa. Sv.
Metod ďalej pokračoval v spoločne začatom
diele na našom území až do svojej smrti
v roku 885. Po ňom sa vedenia učilišťa ujal
sv. Gorazd, ktorý ho viedol asi jeden rok.
Osud učilišťa sa zavŕšil vyhnaním žiakov sv.
Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy, čím však
došlo k rozšíreniu duchovného bohatstva
medzi všetkých Slovanov a vytvoreniu
podobných učilíšť na ich území. n
Peter Borza
Ilustračná snímka ikony M. Klimčáka:
Svätý Metod vyučuje na škole
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Medzi zámorskými
gréckokatolíkmi

eparchia PARMA

archieparchia
Pittsburgh
eparchia Phoenix

Po prekročení hranice Kanady s USA sme sa ocitli v meste
Buffalo, ktoré mnohí poznajú vďaka hokejovej NHL. Kedysi tu bola
gréckokatolícka farnosť. Žiaľ, dnes je už zrušená. Vladyka John Pazak šoféroval po ceste,
ktorá nás priviedla do krajov Pennsylvánie, v minulosti bohato osídlenej našimi veriacimi.
Ich potomkovia sú tu dodnes, hoci migrácia za prácou aj odtiaľ odviala mnohých do ďalších
častí krajiny. Na druhej strane to však v mnohých prípadoch rozšírilo vieru a našu cirkev.
V Pennsylvánii

Kto videl Pennsylvániu, chápe,
prečo sa tu usadilo tak veľa
našich veriacich. Veľmi sa
podobá na oblasť Zemplína či
Šariša, a tak sa tu mnohí cítili
ako doma. Naším cieľom bolo
jedno z predmestí Pittsburghu,
nazvané McKess Rocks. Náš
výborný hostiteľ otec Firko bol
v časoch komunizmu postulátorom blahorečenia káuz
našich blahoslavených biskupov. V miestnej prenádhernej
cerkvi slávil vladyka Ján spolu
s vladykom Johnom a miestnym
duchovným otcom Firkom

cirkevnoslovanskú liturgiu.
Táto liturgia kompletne slávená
v cirkevnej slovančine bola (vo
farnosti preslávenej jednými

z prvých rádiových prenosov
gréckokatolíckych liturgií)
prvou po 22 rokoch. Práve tieto
cirkevnoslovanské liturgie,
ktoré sa v časoch komunizmu
vysielali aj do prenasledovanej
časti sveta, boli povzbudením
pre mnohých našich veriacich.
A teraz sme tu boli my, aby sme
povzbudili ich. Po liturgii nasledovalo myrovanie a stretnutie
s farníkmi, v rámci ktorého
vladyka Ján predstavil projekty
a aktivity zo života Prešovskej
archieparchie. Bol už neskorý
večer, keď sme sa pobrali cez
vysvietený Pittsburgh k hote-

lu. Na dve noci sa pre nás stal
ďalším dočasným domovom
na ceste, ktorá sa v skutku dá
nazvať púťou. Hotel sa nachá-

dza v časti, ktorá je blízko našej
prvej katedrály v Pittsburghu-Munhalle. Katedrála už nefunguje ako chrám, ale slúži ako
rusínske múzeum spoločnosti
Carpatho-Rusyn Society. Z typického baníckeho mestečka,
kde sú domy i chrámy rozložené
v uličkách po kopcoch, ostala
pamiatka aj pred hotelom.
Mesto Pittsburgh tam vytvorilo
pamätník zo siedmich bývalých
komínov železiarní a oceliarní.

Intronizácia metropolitu

Nasledujúci deň bol dňom
samotnej intronizácie – metropolitného ustoličenia. Po súkromných raňajkách, na ktoré
nás pozvali veriaci z Kanady,
nasledoval slávnostný obed
vo Farnosti sv. Eliáša v Pittsburghu-Munhalle. Vo farnosti
pôsobí otec Eugen Yackanich,
ktorý bol zároveň dočasným
administrátorom archieparchie
od smrti vladyku Basila Schotta.
Otec Yackanich je veľmi milý,
jeho otec bol jedným z posledných ženatých kňazov. Jeho
otec aj strýko, ktorý bol tiež
kňazom a zomrel vyše storočný,
študovali teológiu pred druhou
svetovou vojnou v Prešove.
Raz darmo, Pán Boh riadi naše
cesty a niekedy sa ani nestačíme
diviť týmto akože náhodným
stretnutiam, ktoré sú však
Bohom krásne pripravené.
Vladyka Ján sa na obede stretol
aj s mnohými osobnosťami
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americkej Gréckokatolíckej
cirkvi, ktoré spoznal ešte v časoch svojich štúdií v Ríme. Pri
slávnostnom obede sedel pri
stole spolu s vladykom Milanom Šášikom a americkými
gréckokatolíckymi biskupmi
Skurlom, Dinom a Kudrickom,
apoštolským nunciom v USA
arcibiskupom Vignanom a kardinálom New Yorku Timothym
Dollanom. Po obede sme sa
presunuli k novej Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v rovnakej časti
mesta. O výstavbu tejto modernej budovy sa zaslúžil bývalý
metropolita Judson Procyk,
ktorý bol dlhoročným farárom
katedrály a preniesol chrám,
faru i spoločenské centrum
na nové miesto. Prípravy na archijerejskú liturgiu vrcholili.
Do sprievodu sa okrem dvoch
diakonov a kňazov, ktorí mali
privilégium byť pri prestole,
chystali aj ostatní kňazi metropolie, ktorí prišli až z takých
ďalekých kútov ako Kalifornia
či Aljaška.

Rozlúčka s Pittsburghom
Na druhý deň ráno nás čakal
otec Valerián Michlík, ktorý
nám ukázal nielen centrum
mesta, ale aj svoju farnosť.
Pittsburgh je prekrásne mesto
a my sme mali šťastie, že sme si
ho mohli prezrieť aj z vyhliadkovej cesty nad mestom, kam
sme sa dostali jednou z posledných dvoch zachovaných

eparchia Passaic

lanoviek. Podobá sa lanovke
na Hrebienku, akurát je strmšia
a kratšia. Vladyku Jána potešil
výklad o farských aktivitách
v ukrajinskej Farnosti sv. Juraja,
ktorú spravuje otec Michlík. Aj
v USA je teda veľa živých gréckokatolíckych farností, aj keď
je na škodu veci, že byzantskí
katolíci mnohokrát nekomunikujú s ostatnými gréckokatolíckymi cirkvami, akými sú Ukrajinci, Melchiti či Rumuni. Otec
Michlík nás zaviezol aj do Seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu, ktorý slúži na prípravu
kňazstva pre celú metropoliu
a najnovšie aj pre viacerých
melchitských kandidátov.
Seminár bol postavený v 50.
rokoch, keď sa končila možnosť
formácie adeptov kňazstva
v Európe. Vtedy biskup Daniel
Ivančo napriek nevôli mnohých
kňazov, ktorí chceli stavať novú
katedrálu, zainvestoval a postavil túto inštitúciu, ktorá v najväčšej sláve hostila okolo 100
bohoslovcov. Dnes z toho počtu
ostala ledva desatina. Spoločný
obed s metropolitom a viacerými biskupmi, predstavenými
seminára a seminaristami upevnil našu jednotu. Nasledovala
krátka prehliadka metropolitnej
rezidencie aj kúrie a boli sme
pripravení vydať sa na ďalšie
putovanie.

U sestier baziliánok

Vladyka John Kudrick nás zobral na návštevu provinciálneho
domu a pútnického miesta
sestier baziliánok na Horu sv.
Makríny pri meste Uniontown
v Pennsylvánii. Prekrásny

pozemok s viacerými budovami patril pôvodne istému
uhľovému barónovi, ktorý
pri hospodárskej kríze prišiel
o všetko, a tak prišli sestry
vedené Božou prozreteľnosťou
k tomuto obrovskému pozemku. Prvý septembrový víkend
(americký Sviatok práce) tu už
vyše 70 rokov patrí púti konanej
na počesť Matky ustavičnej pomoci. Sestry baziliánky svojho
času veľmi pomohli rozvoju
cirkvi v USA. Učili vo farských
školách, katechizovali po farnostiach, šili rúcha a vykonávali mnoho rozličných služieb.
Na púť tu dodnes prichádzajú
mnohí veriaci aj z ďalekej Kalifornie či z Kanady, aj keď časy
stotisícového davu sú už dávno
minulosťou. Sestričky majú
málo nových povolaní a pomaly
vymierajú. Nie je to len sekularizáciou spoločnosti, ale aj
niektorými vlastnými chybami.
Možno sa aj tu naskytá príležitosť našej cirkvi. Nielen pomôcť
personálne, ale hlavne sa poučiť
z chýb iných a vyvarovať sa
omylov, ktoré škodia rozvoju
Cirkvi. Po modlitbe so sestrami, ktoré sú aj napriek starobe
stále čulé, láskavé a plné dôvery
v pomoc Najvyššieho, sme si
pozreli jednotlivé budovy a prekrásny pozemok, a pomodlili
sme sa na miestnom cintoríne. Tam odpočívajú mnohé
osobnosti našej cirkvi v Novom
svete. Takmer všetci bývalí
metropoliti, biskupi, kňazi či
rehoľníci, ale aj mnohí veriaci.
Osobne nás potešil náhrobný
kameň, na ktorom bolo okrem
mena napísané – matka kňaza.
Po zaspievaní tropára Christos
voskrese sme sa poďakovali
sestrám, rozlúčili sa s priateľmi
a vydali sa do eparchie vladyku
Johna Kudric
ka.

Do Parmy

Na ceste do Parmy, naprieč
Pennsylvániou do Ohia, pustil
vladyka John Kudrick cédečko. Nie však hocijaké. Bola
na ňom Ježišova modlitba,
ako ju naspievala skupina otca
Petra Milenkyho. Najprv päťdesiatkrát po slovensky, potom

po cirkevnoslovansky a na záver
po anglicky. Takto sme sa mohli
zapojiť do modlitby aj my. Bol
to pre nás oddych aj potecha.
Po príchode do rezidencie sme
sa stretli s otcom Titkom a Plishkom, ktorý nám predviedol
svoje kulinárske zručnosti pri
večeri, ktorá dala bodku za týmto vyčerpávajúcim dňom.

U Višnovskovcov

Piatkové ráno bolo radostnejšie o to viac, že sme šli sláviť
liturgiu do Farnosti sv. Emiliána v meste Brunswick, kde je
farárom otec Marek Višňovský,
ženatý kňaz, otec dvoch detí.

Aj napriek tomu, že bol bežný
pracovný deň, prišiel do chrámu pekný počet veriacich.
Po liturgii a bozkávaní krížika
za spevu paschálneho tropára
nasledovalo stretnutie s viacerými farníkmi a rozhovor
metropolitu Jána pre slovenské
rádio v Clevelande. Keďže mám
korene na Zemplíne, potešila
ma poznávacia značka na aute
jedného z farníkov OHIO –
ZEMPLIN. Po chutnom obede
pripravenom pani Višňovskou
sme sa vrátili k vladykovi Johnovi do jeho domu v Brecksville. n
Daniel Černý
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Vo Švédsku v štyridsiatych rokoch istá
žena vystupovala z vlaku obťažená batožinou. Jeden džentlmen jej pomohol
kufre vyložiť na nástupisko a jej sa zdalo,
že odniekiaľ toho láskavého pána pozná.
„Niekde som vás už videla.“ „Áno, som kráľ,“
odpovedal muž, ktorý sa rád prechádzal
bez sprievodu a honosnosti. n

„Policajti sú moji
priatelia”

V pokročilom veku bola moja
matka ešte stále aktívnou
ženou, ktorá sa nenechala premôcť bremenom rokov. Raz sa
vracala domov z obchodu s veľkou
nákupnou taškou, keď ju zbadal
policajt a rozhodol sa jej pomôcť.
Vzal jej ťažký náklad a odprevadil
ju až k dverám jej domu. Odvtedy
hrdo vyhlasovala, že policajti sú jej
priatelia a správala sa k nim s materskou nehou.

„Domová dôverníčka“

Čo je to láskavosť?

Je to „schopnosť blahosklonného
a jemného správania k druhým“ (Slovník
čností, Héctor Rogel Hernández, SCM
2003)
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť.” (Gal 5, 22 – 23)
Sme láskaví, keď máme úctu k dôstojnosti človeka a keď uznávame, že aj to všetko
okolo nás, zvieratá, rastliny i veci, majú
zvláštnu dôstojnosť. Sme láskaví, keď sme
priateľmi sveta, ktorý nás obkolesuje, alebo
keď sme sa s ním zmierili.
Láskavosť sa rodí z tých dobrých citov,
ktoré človek prechováva jednoducho preto,
lebo je obrazom samého Boha. Alebo sme
láskaví predovšetkým pre lásku, ktorú
máme ku každému stvoreniu, pretože je
Božím dielom.
Čo sa týka toho, kto je láskavý k druhým,
stáva sa „lásky hodným“, čo je vlastne doslovný preklad latinského amabilis, slova,
ktoré prekladáme ako „láskavý“.

Dobrá výchova

My starší sme sa učili v škole zo známej
Carreñovej príručky. Mojich starých rodičov
nútili učiť sa naspamäť a praktizovať sériu
pravidiel dobrej výchovy, ktorú zostavil istý
Catón, a ešte pred niekoľkými generáciami sa v škole učila výchova k občianskym
cnostiam, ktorá potom, ako bola zrušená,
sa znova vracia do školských tried, aby sa
predišlo zvlčeniu našich detí.
Aby sme mohli žiť spolu, potrebujeme
nejaké pravidlá „dobrej výchovy“, ktoré nám
uľahčia láskavé správanie k druhým.
Túto dobrú výchovu, ktorej nás v minulosti učili, možno vidieť v správaní sa
domorodcov, ktorí sú veľmi láskaví a úctiví.
Zdvorilosť a slušnosť došli až k určitej
prepiatosti, keď sa z nich stal zákonník,
ktorému učili príslušníkov šľachty (a stále
učia), ako znak príslušnosti k svojmu stavu.
Nazvalo sa to etiketou.
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Aké príjemné je žiť s dobre vychovanou
osobou, ktorá nás neobťažuje ani v nás
nevyvoláva odpor svojím vulgárnym alebo
grobianskym správaním!

Učiť sa byť láskavý

V seminári sme mali jedného múdreho
kňaza, ktorý hovorieval: „Synkovia, ak nie
ste svätými kňazmi, buďte aspoň vychovaní”.
Aké dôležité je slušné a láskavé správanie
k druhým! Aké ťažké je nenechať sa uniesť
hnevom, mrzutosťou, fyzickým nepohodlím či nejednotnosťou názorov v správaní
sa k druhým! Od láskavého správania nás
kňazov závisí názor, ktorý si naši veriaci
vytvárajú o celej Cirkvi, ba často aj ich
obrátenie a spása.
Láskavosti sa človek učí doma z príkladu
svojich rodičov, predovšetkým z ich vzájomného správania a správania sa k deťom.
Familiárna blízkosť by nemala spôsobiť,
že zabudneme na pravidlá slušnosti, preto-

že šťastné spolunažívanie závisí aj od dodržiavania pravidiel, ktoré vyjadrujú úctu
zrodenú z lásky.
Rodičia, žiadajte, aby sa deti správali
k súrodencom láskavo aj vo chvíľach zlosti,
vyhýbajúc sa zraňujúcim vyjadreniam.
Naučte deti byť láskavé predovšetkým
k chudobným a núdznym.
Pravidlá slušnosti sa učia od detstva a stávajú sa návykom, takže dobre vychované
dieťa ním ostáva aj v neprítomnosti svojich
rodičov.

Príklad priťahuje

Hovorí sa, že keď Victor Hugo, génius francúzskej literatúry, raz odchádzal z nejakej
oslavy, stretol žobráka, ktorý od neho pýtal
peniaze. Známy spisovateľ, ktorý žil v chudobe typickej pre intelektuálov, strčil ruku
do vrecka, no nenašiel ani mincu. „Prepáč,
bratku, nemám, čo by som ti dal,“ povedal
mu. „Už si mi dal, nazval si ma bratom,“
odpovedal žobrák.
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Susedia bývajúci v štvrti strednej vrstvy
boli nanajvýš uzavretí a žiarliví na svoje
súkromie. Zdravili sa zo slušnosti vtedy,
keď sa venovali starostlivosti o svoje autá,
nič viac. Bol to úspech, keď sa podarilo
zhromaždiť ich na schôdzi, aby si zvolili
domového dôverníka, ktorý by im pomohol
vymôcť zlepšenie služieb, ktoré nefungovali
tak, ako mali.
Novopečená dôverníčka sa dostavila
do domu jednej susedky s akousi zámienkou. Susedka ju prijala so slušnosťou
a uviedla ju do obývačky, kde žiaril krásny betlehem plný starožitných, krásne
zladených figúrok. Zazvonil telefón, hostiteľka odbehla do vedľajšej izby, a potom
sa vrátila, aby sa venovala návšteve. Keď
dôverníčka odišla, susedka upratovala
obývačku a ihneď si všimla, že chýbajú
niektoré porcelánové figúrky a najkrajšie
zvieratká z betlehema. Istota, že zlodejkou
bola dôverníčka, bola absolútna, pretože
nikto iný do domu nevstúpil. Susedka bola
reklamovať svoje figúrky a zlodejka predstierala nevinu pomedzi slzy a rozhorčenie.
Milované ozdôbky boli stratené. Ale taktiež
sa stratila dôvera k tejto žene.

Bez dôvery sa nedá žiť

Dôvera je istota, ktorú máme v poctivosť
a dobré úmysly ostatných. Zdravé je v našich vzťahoch ku všetkým predpokladať
ich dobrú vôľu. Táto dôvera udržiava našu
nádej, že druhí sa k nám budú správať tak
ako my k nim.
Keď máme možnosť vybrať si priateľov,
ktorí tvoria náš sociálny okruh, túto dôveru
prejavujeme prirodzeným spôsobom. Viac
úsilia nás to stojí, keď nás obklopujú takí,
ktorých sme si sami nevybrali a stýkame sa
s nimi len náhodne.
Ak sa poznáme a milujeme, máme k sebe
väčšiu dôveru.
Žiť obklopení ľuďmi, ktorým nemôžeme
dôverovať, nás robí uzavretými, odmeranými, bojazlivými, neschopnými nadviazať
bližší vzťah. Pretože nemáme dôveru,
zatvárame sa vo svojom dome a žijeme
život iných v telenovelách, pretože nemáme
vlastný život.

Ak žijeme hľadajúc všade zlo, zlo
aj nájdeme

Strach zo zlých úmyslov ostatných nás robí
prehnane opatrnými, až tak, že prežívame
skutočné utrpenie.
Istý zamestnávateľ mnohých pracovníkov hovorieval, že radšej by bol, keby ho
vykradli, než by mal zle zmýšľať o svojich
spolupracovníkoch. Je to zvláštne, ale jeho
zamestnanci dokázali aj bez dozoru nesklamať dôveru svojho šéfa.
Taktiež treba povedať, že prílišná dôvera
je hriechom naivity a oplatí sa pripomenúť,
že „príležitosť robí zlodeja“ a že nie je správne uvádzať nevinných do pokušenia.

Naučiť dôverovať

Rastúca a všadeprítomná zločinnosť nás
núti dávať deťom pravidlá, ako sa majú
správať pred neznámymi. Ale taktiež ich
máme naučiť zdravo dôverovať druhým.
A aj tu, ako vždy, ich naučíme dôverovať
tak, že budeme mať v nich dôveru. Dôverujeme im vtedy, keď im veríme a berieme
ich vážne. Ale keďže sa formujú, musíme
chápať, že keď zlyhajú, tak im preto nevezmeme našu dôveru.
Aj ony musia dôverovať svojim rodičom
a dospelým osobám, preto sa snažme ich
neoklamať ani im nesľubovať niečo, čo nesplníme, pretože my na to ľahko zabudneme, ale ony si to zapamätajú na celý život.
Často ku mne prichádzajú deti z iných
farností, aby som sa im podpísal do zošitka, ktorý im dali katechéti, aby si boli istí,
že deti sa zúčastňujú na prikázaných bohoslužbách. Zvyknem po nich poslať katechétom diskrétny odkaz, v ktorom ich žiadam,
aby dôverovali slovu dieťaťa, ktoré je hodné
dôvery a že nepotrebuje mať podpis, aby
dokázalo, že si splnilo povinnosť. Ak im
nedôverujeme, čo ich tým učíme?

Dôvera v Boha

Jedna z definícií viery je: dôverovať Bohu.
Vkladáme svoju dôveru v Božiu pravdivosť
a dobrotu. Existujú však aj extrémy, ako keď
diabol pokúšal Ježiša, aby sa hodil z vrcholu
chrámu dole, lebo anjeli ho zachytia, aby si
neublížil. Ježiš satanovi pripomenul, že nemáme pokúšať Boha (Mt 4, 7). Pokúšať
Boha znamená nerozumne sa vystaviť zlu
alebo nebezpečenstvu dúfajúc, že Boh nás
zachráni. Toto je zneužitie dôvery.

Dobrý návrh

Buďme ľuďmi hodnými dôvery pre poctivosť nášho života a dobrého plnenia si
našich povinností. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Pozor
na romantiku
Prednedávnom sme sa vrátili z Lúrd. Cesta
bola namáhavá, no ako povedala jedna pani
z Beňatiny: „Na námahu a únavu človek zabudne a zostanú len veľmi pekné spomienky“. Myslím si, že má pravdu.
Jedným z náročných momentov bolo
to, keď otec Ľubo Novák ponúkol všetkým
cestujúcim v autobuse film s názvom Holokaust. Po niekoľkých minútach sledovania
som v duchu krútil hlavou a hovoril si: „Také
niečo sa na púť nehodí!“ Vo filme bolo
veľa zverstva – násilie, bezcitnosť, smrť
nevinných ľudí, masovo a chladnokrvne
zabíjaných. No na tomto krvavom pozadí sa
postupne začali vykresľovať dva veľmi silné,
nádherné manželské páry. Ich krása a sila
pramenila v láske. Boli to ľudia, ktorí boli
verní nielen manželskej láske „až na smrť“,
až za hranice koncentračného tábora. Bojovali o lásku v mnohých podobách: o lásku
k pravde, čistému svedomiu, spravodlivosti
i milosrdnú lásku k blížnym. Ba dokonca sú
vo filme aj momenty lásky k nepriateľovi.
Aj dnešné ľudstvo túži po láske. Sme
stvorení z lásky a pre lásku a je to vidno vo
všetkom, čo robíme. Filmy, piesne, umenie... Všetko to zobrazuje túžbu po láske.
Dokonca aj negatívne javy spoločnosti, ako
je narkománia, pornografia či rozvodovosť
svedčia o tom, že ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v láske.
No romantická láska, keď sa dvaja
do seba zaľúbia a nevidia už nikoho a nič, je
príliš slabá na to, aby priniesla naplnenie.
A to je nebezpečenstvo dnešných čias. Je
tu veľmi veľa romantických filmov, seriálov, ba dokonca televíznych staníc, kde sa
takáto láska prezentuje. Láska je viac ako
iba vášeň.
Sv. Bernadeta takto radila svojej rehoľnej
spolusestre, s ktorou ošetrovala chorých:
„Čím je choroba odpornejšia, tým viac
lásky potrebuje.“ Česká atlétka Barbora
Špotáková získala na tohtoročných olympijských hrách v hode oštepom zlatú medailu.
Stretol som sa s názorom, že určite aj vďaka
svojmu trénerovi Jánovi Železnému, ktorý
je často označovaný za najlepšieho oštepára
všetkých čias. Ak toto dokáže obyčajný človek, tak čo potom povedať o ľuďoch, ktorí si
zvolia za trénera samotného Božieho Syna?
On nám nedovolí zostať iba pri romantike.
On nás povedie k neprekonateľným a nevädnúcim víťazstvám.
Marek Badida
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Povedali sme OK
N
apriek tomu, že od pádu
dvojičiek v New Yorku
už uplynulo 11 rokov, by
bolo možno dobré znova na začiatku cirkevného i školského
roka porozmýšľať o svojom živote a o jeho smerovaní. Po týchto
tragických udalostiach v Amerike bolo na internete uverejnené
zamyslenie Anny Grahamovej,
dcéry jedného z najznámejších
evanjelizátorov Billyho Grahama. Pri rozhovore v programe
Early show sa jej moderátorka
Jane Claysonová spýtala:
„Ako mohol Boh niečo také
dopustiť?“
Anna Grahamová jej dala
veľmi hlbokú a múdru odpoveď.
„Verím, že Boh je hlboko
zarmútený tým, čo sa stalo, tak
ako aj my, ale roky sme Bohu
hovorili, aby odišiel z našich
škôl, z našej vlády a z nášho
života. Ako môžeme očakávať,
že nás požehná a ochráni, keď
ho žiadame, aby nás nechal
na pokoji?

Pozrime sa teda na to.
Myslím si, že sa to začalo,
keď sa Madeline Oharová (bola
zavraždená a jej telo sa našlo
až nedávno) sťažovala, že nechce v školách žiadne náboženstvo.
A my sme povedali OK.
Potom niekto povedal, že by
bolo lepšie, keby sa Biblia
v školách nečítala. Biblia, ktorá
hovorí: nezabiješ, nepokradneš
a miluj svojho blížneho ako
seba samého.
A my sme povedali OK.
Potom Dr. Benjamin Spock
začal tvrdiť, že by sme nemali
svoje deti trestať, keď sa zle
správajú, lebo by sme tak mohli
zraniť ich mladé osobnosti
a narušiť ich sebaúctu (syn
Dr. Spocka spáchal samovraždu).
A my sme súhlasili. Odborník určite vie, čo hovorí.
Tak sme znova povedali OK.
Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevycho-

vávali naše deti, keď sa správajú
zle. A riaditelia nariadili, aby
žiadny člen učiteľského zboru
netrestal študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú
stratiť dobré meno, keby ich
zažalovali. (Medzi výchovou
a mlátením, fackaním, ponižovaním a kopaním je však veľký
rozdiel.)
A my sme povedali OK.
Potom niekto povedal:
,Dovoľme našim dcéram, aby
nezáväzne sexuálne žili, a aby
išli na potrat, keď chcú, a nemusia o tom povedať dokonca
ani svojim rodičom.’
A my sme povedali OK.
Potom nejaký múdry člen
školskej rady povedal, že chlapci zostanú chlapcami a aj tak si
budú robiť, čo chcú, takže dajme svojim synom toľko kondómov, koľko si len zažiadajú, aby
si užili toľko zábavy, koľko len
chcú. Nemusím pritom hovoriť
rodičom, že ich dostali v škole.
A my sme povedali OK.

Potom niekto z vyšších
štátnych úradníkov povedal,
že nezáleží na tom, čo robíme
v súkromí, vrátane prezidenta,
ak máme prácu a naša ekonomika je v poriadku.
Potom niekto povedal:
,Vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a nazvime to
dobrým realistickým ocenením
krásy ženského tela.’
A my sme povedali OK.
Potom niekto posunul toto
ocenenie ešte o krok ďalej
a publikoval obrázky nahých
detí. Ďalší krok urobil, keď ich
sprístupnil na internete.
A my sme povedali OK a odvolali sa na slobodu prejavu.
Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili
televízne programy a natočili
filmy, ktoré propagujú neúctu
k ženám, rúhanie a nezákonný
sex. Povedali: ,Nahrávajme
hudbu, ktorá povzbudzuje ľudí
k znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k uctievaniu satanských symbolov.’
A my sme povedali OK.
,Veď je to len zábava. Nemá
to žiadne negatívne vplyvy. Aj
tak to nikto neberie vážne. Tak
poďme na to!’
Teraz sa pýtame sami seba,
prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nerozoznávajú
dobré od zlého a prečo pre
nich nie je problémom zabiť
cudzincov, svojich spolužiakov
a samých seba. Keby sme o tom
dlhšie popremýšľali a pozreli
sa hlbšie, možno by sme našli
odpoveď.
Myslím si, že to má veľa
do činenia s tým, že človek žne,
čo zasadil.“
OTÁZKA: Drahý Bože, prečo
si nezachránil to malé dievčatko, ktoré zabili v triede?
S pozdravom
znepokojený študent.
ODPOVEĎ: Drahý znepokojený študent, mám zakázané ísť
do škôl.
S pozdravom
Boh. n
-int
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Pochybný úsmev

EPARCHIÁLNY ODPUST
Narodenia Presvätej Bohorodičky
farnosť Košice-Staré mesto
15.30
16.00
16.30
18.00
19.45
20.45
21.30
22.30
23.15

O

d 12. do 20. mája sa v našej malebnej dedinke Litmanová konali sväté
misie. Asi väčšina z vás vie, ako
sväté misie prebiehajú. Každý deň je nabitý
programom, ktorý nabudí a posilní ducha.
Keď náš duchovný otec vyhlásil, že budú
sväté misie, bola som naplno rozhodnutá
absolvovať celý program s maximálnou
sústredenosťou. Ale krátko pred začiatkom
misií sa mi stal úraz, pomliaždila som si sval
a na nohe sa mi vytvorila rana. No v tom
týždni ma noha nezaujímala, viac som sa
sústredila na svoj duchovný život. Tak som
pomaličky chodila deň čo deň do chrámu.
V sobotu na stretnutí mládeže spojenom
s generálnou spoveďou mi jeden z misionárov povedal, aby som večer prišla na pomazanie chorých, a tak som s úsmevom na tvári súhlasila. V sobotu večer po svätej liturgii
sa to stalo! Šla som tam. Na pomazanie
chorých. Počas celého času čakania v rade
som sa triasla. Kňaz ma pomazal a pomazal mi aj nohu. Pri záverečnom požehnaní
ma noha veľmi zabolela. Myslela som,
že domov už nedôjdem. Pomaličky som
zišla s ockom dolu kopcom, keď som zrazu
začula hlas: ,,Kráčaj!” A ja som kráčala. Bez
bolesti! Doma som od šťastia chcela skákať,
no dokázala som iba plakať a ďakovať Bohu.
V deň úrazu som bola zo seba veľmi sklamaná. Vo chvíli, keď som zažila uzdravenie,
som pochopila Božie slová: ,,… lebo sa
na ňom majú vyplniť Božie skutky…” Ranu
mám ešte stále, no môžem behať, chodiť,
skákať... Sval ma už nebolí.

Tým vám chcem povedať, že keď už
hriešnik ako ja zažije takú milosť a lásku Boha, potom sa už nikto nemusí báť
a rezignovať. Boh je pri každom, veď sám
povedal: ,,Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“. n
-ma
snímka ikonostasu z Litmanovej:
Mária Žarnayová

06.00
07.00
08.00
09.30
10.00

SOBOTA – 8. september 2012
Deviata hodinka
Modlitba posvätného ruženca
Veľká večiereň s lítiou
Archijerejská svätá liturgia (po slovensky)
Beseda s preosvieteným vladykom Milanom
na tému Život v kresťanskej rodine
Prehliadka výstavy o Gréckokatolíckej cirkvi
v Košiciach, agapé na farskom dvore
Akadémia o bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi
CSsR, moleben s uctením si svätých ostatkov
Malé povečerie
Eucharistická adorácia
so sviečkovým sprievodom
NEDEĽA – 9. september 2012
Paraklis – prosebný kánon
Utiereň
Svätá liturgia (po slovensky)
Tretia hodinka
Slávnostná archijerejská svätá liturgia
(po cirkevnoslovansky); kazateľ: preosvietený
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Vo štvrtok 6. septembra o 12.00 hod. vás v rámci
duchovnej obnovy pozývame na modlitbu akatistu
pri ikone Presvätej Bohorodičky z Čenstochovej.

Svätý mučeník Eudoxios
Arménsky rytier Eudoxios a jeho manželka
Basilea boli zbožnými kresťanmi a v tom
duchu vychovávali aj svoje deti. Keď sa
z rozkazu cisára Diokleciána začalo prenasledovanie kresťanov, Eudoxios sa s celou
svojou rodinou schoval na bezpečné miesto,
aby nebol na očiach cisárskych úradníkov,
ktorí kresťanov súdili a väznili.
Cisárskemu veliteľovi mesta Meteline
doniesli pohania správu, že rytier Eudoxios
je kresťan. Vojaci dostali rozkaz, aby ho
uväznili. Začali ho hľadať. Sám Eudoxios
sa s nimi v uliciach mesta stretol. Nespoznali ho, lebo bol prezlečený do prostých,
jednoduchých šiat. Ale zastavili ho a spýtali
sa ho, či nepozná a nevidel rytiera Eudoxia.
Vtedy Eudoxios pochopil, že Pán ho volá,
aby potvrdil svoju lásku k nemu, a preto odpovedal, že ich k nemu odprevadí. Poprosil
ich, aby najprv išli k nemu na pohostenie

a odpočinok. Keď ich pohostil, priznal sa,
že on je rytier Eudoxios. Udivení vojaci ho
nechceli brať zo sebou, ale on sa rozlúčil
so svojou manželkou a deťmi a išiel s nimi
dobrovoľne k veliteľovi. Pred starostom
a zhromaždenými vojakmi požiadal starosta
Eudoxia, aby obetoval štátnym bohom, teda
modlám, ale on odpovedal: „Som kresťan
a ctím si Boha, nemôžem splniť cisársky
rozkaz.“ Vtedy sa starosta obrátil ku všetkým
vojakom a povedal, že kto si neplní cisárske
príkazy, spolu s ním stratí vojenskú hodnosť.
Stala sa nečakaná udalosť. Eudoxios zhodil
svoj vojenský opasok a nasledovalo ho
v tom vyše tisíc vojakov, ktorí vyhlásili, že aj
oni sú kresťania. O ich osude mal rozhodnúť rímsky senát. Eudoxia však po ťažkom
mučení sťali mečom.
Jozef Gača
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Prorok Malachiáš
Napriek tomu, že od dôb proroka Malachiáša ubehlo okolo 2500 rokov
a o ňom samotnom vieme toho veľmi málo, jeho spis je naozaj nadčasový.
Poodhaľuje to, čo sa deje v ľudskom spoločenstve, keď ochabne viera.

M

alachiáš pôsobil v čase, keď bola
stavba chrámu ukončená (okolo
roku 470 pr. Kr.). Napriek úsiliu
a snahe sa znova objavujú previnenia
hlavne v kulte a manželstve. Aké muselo
byť roztrpčenie v srdciach tých, ktorí v čase
výstavby jeruzalemského chrámu dúfali,
že to pomôže upevniť vieru v Izraeli a obnoviť jeho prvotnú lásku! Nádeje sa nenaplnili. A v tomto bode sme rovnými nohami
skočili do súčasnosti.

Úpadok kňazstva a kultu

V úvode knihy sa Boh cez proroka vyznáva
zo svojej lásky k Izraelu, ale hneď za týmto
dôležitým posolstvom nasleduje tvrdá reč
proti kňazom. Udiera priamo: „Ak som
Pán, kde je úcta voči mne? – hovorí Pán
zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete
mojím menom.“ (Mal 1, 6)
Ako môže človek opovrhovať Pánovým
menom? A navyše kňaz?
Máme predstavu, že menom iného opovrhuje ten, kto sa o ňom hanlivo vyjadruje.
Ide však o viac ako slová – o skutky. Boh
kňazom objasňuje, čo chápe pod opovrhovaním:
„Ale vy sa pýtate: ,Akože opovrhujeme
tvojím menom?’ Tak, že prinášate na môj
oltár poškvrnený chlieb. A spytujete sa:
,Čím sme sa poškvrnili?’ Keď hovoríte:
,Pánov stôl možno podceniť.’ Keď prinášate
slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože, daruj
to svojmu predstavenému, či mu budeš
milý, alebo či bude blahosklonný k tebe! –
hovorí Pán zástupov.“ (Mal 1, 6b – 8)
Ak dávaš nehodný dar, prejavuješ obdarovanému svoje opovrhnutie. Občas sa mi
stalo, že som dostala dar od nežičlivého
človeka. Chcel sa mi síce nejako zavďačiť,
ale nedokázal dať niečo od srdca. A tak sa
u nás hromadili nepotrebné alebo staré veci
bez hodnoty, ktoré nepotreboval ani on, ani
my. Takéto dary urobili viac škody ako osohu. Naštrbili vzťahy, dôveru a otvorenosť.
Často som si potom povedala: „Keby radšej
nedal nič.“ Vzťahy by boli v normále. Takto
sa v srdci uhniezdi myšlienka, že tento
človek si vás vôbec neváži, lebo vám ponúka

iba odpad. Takto nejako to vníma aj Boh pri
obetách. Rovnako v minulosti ako dnes.
V čase proroka Malachiáša kňazi na Bohu
„šetrili“. A pritom zákon hovoril o tom,
že Bohu patrí to najlepšie zo stáda a z úrody. Aká je obeta dnešných kňazov? Prinášajú to najlepšie? A čo prinášaš ty na obetu?
To najlepšie? A čo je vlastne tvojou obetou?
Prinášaš vôbec nejakú?
Nedá sa prehliadnuť, že sa v médiách (ale
hovoria o tom aj ľudia, ktorí odišli za prácou alebo rodinou na západ a už dlhšie tam
žijú) stále viac množia správy o ochabovaní
viery kresťanov. Prejavuje sa to aj úpadkom kultu. V mnohých krajinách si musíte
veľmi starostlivo vybrať farnosť a kňaza,
ktorý prináša obetu Eucharistie a Božieho slova. Veľmi ľahko vás totižto môže
zviesť zo správnej cesty. Často sú zámerne
a vedome neporiadni a nedôslední v konaní
obradov, vykladajú Božie slovo tak, ako sa
im to hodí alebo ako sa to hodí ich bohatým
farníkom, ktorí ich finančne podporujú.
Nedbajú na učenie Cirkvi, ba idú priamo
proti nemu.
Ochabnutie viery teda prináša ochabnutie kultu.

Skazená zmluva

Aká je Božia odpoveď na takéto uctievanie
Boha? Veľmi tvrdá.
Začiatok druhej kapitoly Knihy proroka
Malachiáša hovorí o Božom rozhodnutí:
„... zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše
žehnanie.“ (Mal 2, 2b) A pokračuje: „Lebo
pery kňaza majú zachovávať poznanie
a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov. Vy ste sa však odchýlili
od cesty a mnohých ste urobili kolísavými
v zákone; skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí
Pán zástupov. Nuž aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom,
pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky.“ (Mal 2, 7 – 9)

Úpadok manželstva

S úpadkom viery a kultu prichádza ruka
v ruke aj úpadok manželstva. Dôkazov je
viac než dosť v Božom slove aj v bežnom

živote. Boh cez slovo proroka Malachiáša
pranieruje dva javy, ktoré sa zakorenili vo
vtedajšom Božom ľude: miešané manželstvá a prepúšťanie manželiek. Z dnešného
pohľadu sa nám prvá z vecí bude vidieť
trocha zvláštna, ale v tom čase (a nielen
vtedy) bolo veľmi dôležité, aby sa Izraeliti
nemiešali s okolitými národmi. Nešlo o rasovú diskrimináciu alebo fóbiu z príslušníkov iného národa. Izraeliti boli jediným
národom, ktorý uctieval jediného Boha.
Všetky ostatné – pohanské národy uctievali
mnohých bohov. Nepoznali pravého Boha,
ktorý by sa im zjavil. Vytvorili si z dreva,
kameňa vlastných bohov, ktorým sa klaňali.
Miešať sa s týmito národmi v manželstvách
znamenalo vystaviť sa nebezpečenstvu
„infekcie“. Vďaka týmto manželstvám začali
Izraeliti odpadávať od viery. Životní partneri oslabovali ich vieru namiesto toho, aby
ju posilňovali a boli si navzájom povzbudením (aj keď, samozrejme, našli sa aj svetlé
výnimky, ako napríklad prostitútka Rachab
z Jericha, ktorú objavíme aj v rodokmeni
Ježiša Krista).
Boh v tejto súvislosti hovorí o znesvätení:
„... lebo Júda znesvätil Pánovu svätyňu, ktorú miloval, a vzal si dcéru cudzieho boha“
(Mal 2, 11). Aj do tejto situácie prichádza
Kristus, aby ju prikryl svojou zmiernou obetou za hriech. Preto sa apoštol Pavol môže
aj v tomto probléme spoľahnúť na Božiu
moc a povedať: „Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju
neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech
muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje
v bratovi“ (1 Kor 7, 12 – 14a). Ale treba hneď
dodať, že o niekoľko strán ďalej v ďalšom
liste Korinťanom upozorňuje: „Neťahajte
jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má
spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo
má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je
medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel
má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží
chrám s modlami?! A vy ste chrám živého
Boha...“ (2 Kor 6, 14) Myslím si, že aj dnes
je dobré byť pri vyberaní partnerov opatrný.
Aj keď sa v prítomnosti veriaceho partnera
môže neveriaci obrátiť, lebo Božia moc je
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veľká, oveľa častejšie sú prípady,
že stiahne veriaceho v lepšom
prípade do vlažnosti alebo sa
úplne rozídu pre nezlučiteľnosť
názorov na mnohé zásadné
otázky. Ďalšia vec, ktorú prorok
Malachiáš v Božom mene pranieruje, je prepúšťanie manželiek.
Dnešným slovníkom povedané
– rozvod. Na Slovensku, ktoré
sa ešte stále hlási v prevažnej
väčšine aspoň zvykovo k viere,
to ešte stále vnímame ako niečo
negatívne, ešte máme v sebe
vštepený morálny zákon o nerozlučiteľnosti manželstva. Len
neviem dokedy. Kde niet viery,
niet ani vernosti. Podľa štatistík
sa na Slovensku rozvádza až 40%
manželstiev. To je takmer každé
druhé. Boh sa v Knihe proroka
Malachiáša dotýka tejto výsostne
aktuálnej témy takto: „Pán je
svedkom medzi tebou a medzi
manželkou tvojej mladosti,
ktorej si sa spreneveril, hoci je
ona tvoja spoločnica a zmluvná
manželka. Či ich neutvoril jeden,
keď mu zvýšilo ducha? A čo chce
ten jeden? Božie semeno! Nuž
chráňte si ducha a nespreneveruj
sa manželke svojej mladosti! Ak
niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán, Boh Izraela, pokrýva si
násilenstvom rúcho – hovorí Pán
zástupov“ (Mal 2, 14 – 16).
Možno je Božieho slova priveľa,
ale sama som bola prekvapená,
aké je aktuálne a trefné. Môže
sa človek stvorený z prachu
zeme lepšie vyjadriť k zásadným
otázkam života? Boh je vo svojich
vyjadreniach jasný a jeho slovo
preniká až tam, kde sa oddeľuje
špik od kostí. Nezdieľa naše
pokrivené a benevolentné názory.
Ohlasuje čas, keď príde, zasiahne každého
a bude ho čistiť v ohni jeho prítomnosti.

Vyskúšajte Pána

Nestačí iba diagnostikovať chorobu. Dokonca nestačí iba liečiť vonkajšie prejavy
– symptómy, napríklad zakázať takéto manželstvá, zakázať rozvody. To je iba dočasné
riešenie, ktoré sa často môže obrátiť proti
prvotným dobrým úmyslom. Dôležité
je poznať Boha – uveriť. Posilniť vieru,
ktorá ochabla. Ak je ľudské telo ochabnuté
preto, že hladovalo, treba ho nakŕmiť. Ak
je ochabnuté preto, že sa nehýbe, treba
ho rozhýbať a posilňovať svalstvo. Ak je

desiatok – duchovný aj hmotný.
Vôbec nejde o to, či to bude
naozaj desatina zo všetkého, čo
máme. (Ako povedal istý misionár, môže to byť aj dvadsatina,
ale aj štvrtina.) Dôležité však je
v úprimnosti vyskúšať Pána, či
príde so svojím požehnaním, ako
sľúbil.

Po revolúcii

ochabnutý duch človeka a jeho viera, tiež
potrebuje „doping“. Potrebuje veľa skúseností so živým Bohom. Boh v poslednej
kapitole knihy hovorí: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom
dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán
zástupov, či vám neotvorím okná neba
a nevylejem na vás požehnania viac ako
dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám
nepokazí plody zeme a vinič na poli vám
nebude neplodný – hovorí Pán zástupov.
I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo
vy budete bohumilá krajina − hovorí Pán
zástupov.“ (Mal 3, 10 – 12)
Pozývam vás vyskúšať Pána. Vyskúšať, či
príde jeho požehnanie, keď mu dáme svoj

Rok 1989 bol v našom štáte prelomom. Nežná revolúcia priniesla nádej na zmenu – vonkajšiu
aj vnútornú. Začala sa budovať
naša štátnosť a pozdvihovať národ. Aspoň sme si to mysleli. Ako
Izraeliti budovali jeruzalemský
chrám a dúfali, že sa obnoví aj
viera, my sme obnovovali hospodárstvo, stavali nové chrámy
a otvárali nové farnosti, rozbehli
množstvo aktivít. No materiálne
bohatstvo, postavenie hmotných budov, hromadenie aktivít
neobnovuje vieru. A dôsledky
sú zjavné. Máme krásne chrámy,
ale veriacich nepribúda. Ubúda
počet sobášov, ubúda viacdetných a usporiadaných rodín.
Ubúda množstvo zmysluplnej
práce, ubúda úrodná zem, ktorá
nás živí, a hospodárenie na nej,
ktoré tiež môže byť odrazom
dôvery v Božiu pomoc, sa stáva
stále zriedkavejším. Pribúda
osamelých matiek a opustených
detí, pribúda rozvodov, samovrážd a únosov, pribúda potratov a rôznych násilností, stúpa
agresivita mladých, oslabuje sa
autorita rodičov.
Po revolúcii sme očakávali,
že ľudia budú lepší. Že sa budú
k sebe úctivejšie správať doma aj
v práci, že s uvoľnením a príchodom väčšej
slobody budú ľudia šťastnejší. No nie sú.
Tá pravá revolúcia na naše územie ešte
neprišla. Skladá sa z množstva drobných
revolúcií, ktoré nevidno a ktoré musí do víťazného konca priviesť každý z nás. Ovocie
bude viditeľné na prvý pohľad. Zmena
srdca a zmýšľania sa totiž nedá ukryť.
Na záver neostáva nič iné, len znova nazrieť do Božieho slova v knihe, o ktorej sme
hovorili: „Vám však, ktorí sa bojíte môjho
mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má
na krídlach uzdravenie“ (Mal 3, 20). n
Dada Kolesárová
ilustračná snímka: days.pravoslavie.ru
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Štyria pútnici
P
evne sa rozhodli. Tľapli
si na to a na druhý deň
už boli s dobrou náladou na ceste. S odhodlaním
vykročili.
Pútnik Starostlivý s úžasným
klobúkom nabalil rezne, aby
nik z nich nehladoval, a keksíky, aby sa usmievali. Pútnik
Vodca mal drevenú palicu,
ktorá sa tvárila, že pozná smer.
Pútnik Rojko ukazoval zeminu
rozrytú od diviakov a medzitým
s pútnikom Rečníkom rozoberali susedu a jej kvetovanú
sukňu, v ktorej vyzerala ráno
tak úžasne.
Kráčali po poľnej ceste a zatiaľ si iba letmo uvedomovali,
že sú na púti. V ten deň svietilo
slnko, tráva spievala, v lesoch sa
naháňali modrokrídle motýle
a tancom nad lesným jazierkom
vzdávali vďaky svojmu Stvoriteľovi.
Pútnik Rečník túžil povzniesť
svoju dušu k nebu, zhodiť z nej
kabát všedného dňa. Chcel
dostať krídla a posvätiť deň púťou. Hoci po celý čas rozprával
o technických parametroch áut
a nestíhal vnímať nádheru prírody, tiež si niesol svoj kamienok v topánke, ktorý ho tlačil,
až hore k pútnickému miestu
Božej Matky. Tušil, že na nej
môže nechať celý balvan, ktorý
mu ťaží dušu. Nemal veľmi rád
slnko, lebo ho príliš unavovalo. Mal pocit, že sa kúpe vo
vlastnom pote, ale prinášal to
ako obetu.
Pútnikovi Rojkovi to nešlo
veľmi do hlavy, pretože on
slnko miloval. Tešil sa z púte
a bol plný očakávania. Jeho
fotoaparát zaznamenával Božiu
radosť na zemi. Pohyb včiel
na omamne voňavých lúčnych
kvetoch, hrdzavý kríž v nádhernom borovicovom lese, zrelé
čučoriedky... Cieľ ho až tak
veľmi netrápil.
„Mám pocit, že nie sme
na dobrej ceste,“ ozval sa pútnik
Starostlivý.

„Prečo si myslíš?“ opýtal sa
pútnik Vodca.
„No keď sme vykročili, boli
tam vlastne cesty dve. Neoverili
sme si, ktorá je správna. Jednoducho sme sa pustili na cestu.
Mám zlé tušenie, že nejdeme
dobre.“
Pútnika Starostlivého začínali
obchádzať starosti, lebo nevládal kráčať do kopca tak ako
ostatní traja.
„Poďme ešte ďalej a uvidíme,
kam tá cesta vedie,“ nedal sa
Vodca. Aj keď pútnik Starostlivý v jednom momente odbočil,
že sa nejako preteperí po kríkoch na druhú cestu, hneď
sa vrátil, keď zbadal čerstvé
bahenné postele diviakov.
A ešte niečo. V priekope sedela
zvláštna postavička. Od hlavy po päty zašpinená, čierna
až hrôza. Na špicatých ušiach
mala zavesené dozreté čerešne.
Mala obutú iba jednu topánku
a na druhej nohe kopýtko.
„Chceš čerešne?“ opýtal sa
sediaci Starostlivého.
„Daj pokoj, idem na púť!“
odvetil ešte nadšene.
„Hehe, na púť?“ ozval sa
posmešne. „V tom prípade sa
posilni a daj si,“ núkal úlisne
lákavé čerešne. Pútnik neodolal.
„Veď má pravdu, posilniť sa
treba,“ ospravedlňoval sa sám
pred sebou a s chuťou jedol
čerešne. Starostlivý mal pocit,
že okolo celej postavičky so
špinavým úškľabkom sa iskrí,
no pripisoval to horúčave.
Podal mu ruku na rozlúčku.
V priekope sediaci sa náramne
potešil a celá armáda ohnivých
iskier pri silnom stisku prešla
na Starostlivého. Nepokladal
to za dôležité, aj keď pálenie
cítil počas celej cesty. Znova sa
pridal k ostatným. Nervózny
kráčal ďalej a šomral, lebo cítil,
že idú zle.
Rečník chcel upokojiť situáciu, preto rozprával pútnikovi
Starostlivému o všetkom, čo
ho v živote stretlo. Zaujal ho.
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Rátať naše dni
Pútnik Starostlivý zabudol,
že nestíha chytiť dych, že kosti má tuhé a že použil málo
repelentu proti ovadom. Pútnik
Vodca išiel svižným tempom.
Veril svojej palici. Starostlivý,
ktorý vôbec nebol presvedčený
o správnosti cesty, do všetkých
vlieval nervozitu. Už necítil
takú radosť ako na začiatku.
Pútnik Rojko sa k nemu
pridal a spomalil tempo. Veľmi
dobre sa im išlo, možno aj
preto, že už nešli po lúke, ale
po voňavom, vlažnom lese.
„Sme nejako vysoko,“ ozval sa
Rečník a skúmavo sa rozhliadal.
„Neboj sa, na miesto dôjdeme,“ hovoril Vodca s úsmevom.
Prešli ešte kúsok lesa. Odrazu
Vodca ostal stáť v nemom
úžase. Uvedomil si, že pútnik
Starostlivý mal pravdu. „No kto
by bral vážne jeho frflanie?“
pomyslel si.
Pútnické miesto mali očami
na dosah, ale boli na zlej ceste.
Pod nimi sa rozprestierala
obrovitánska lúka, na ktorej sa
povaľovali balíky sena. Lákala
pútnikov, aby sa po nej rozbehli
a vychutnali voľnosť pohybu.
Rojko, ktorý žil a miloval prítomný okamih, rozprestrel svoje krídla a už po nej letel. Dole
sa stretli vysmiati a udýchaní.
Poriadne unavení s istotou rozložili svoje kroky na živú cestu.
Rojkovi nedalo a ešte si náruč
lesa a lúky odfotografoval.
Až teraz sa pútnik Vodca ozval:
„Mal si pravdu, pútnik Starostlivý. Kráčali sme o niekoľko
kilometrov ďalej. Boli sme príliš
zahľadení do seba.“ Starostlivý iba udýchane prikývol, ale
šomrať neprestával.
Netrvalo dlho a boli v cieli. Už
z diaľky začuli spev a modlitby,
ktoré vynášali anjeli na krídlach
k Božej Matke. Pútnici stíchli
a mlčky, pohrúžení do svojich
myšlienok a všetkých poličiek
v srdci merali posledné metre.
Vychutnávali si atmosféru sviatočnej nálady, keď sa Boh teší,

V priebehu ľudských dejín počítali
rozličné národy a kultúry čas nerovnakým spôsobom. Pre niektorých sa rok
začínal skôr, pre iných neskôr. Rôznorodosť merania času nie je prvoradá.
Dôležité je, ako s časom nakladáme.

I

že môže počúvať a odpúšťať,
a keď z neba padajú milosti ako
májový dážď.
Každý z pútnikov predložil Božej Matke kamienok,
ktorý ho tlačil, a vzdával vďaky
za všetko dobro, ktoré ho oblažilo pri pravom prameni.
Pútnik Starostlivý sa pri
ňom usadil. Ani si nevšimol,
že sa tlejúce iskry začali plaziť
po zemi, po stromoch... Boli by
zamorili celý priestor, ale všimol
si to Vodca. Načrel do prameňa a iskry hasil do spotenia.
Namiesto smradľavého dymu
zostala vôňa malín. Až teraz
v pokoji nasával pútnik Starostlivý lásku. Vodca si sadol
k nemu.
„Vyber nám, prosím, tie
rezne, ktoré si nachystal.“
Zachránený pútnik hrdo
vybral rezne. Vedel, že po tom
všetkom budú neskutočne
dobré. Rojko si spolu s Rečníkom k nim prisadol. Ujedali
si z rezňov i z darov milostí,
ktoré roznášali Boží anjeli
na strieborných podnosoch.
Boli darom pre každého, kto
doputoval. n
Katarína Kopnická
ilustračná snímka:
thetravelclub.ie

náč merali čas Egypťania a ináč Židia. V Ríme bol
začiatkom roka mesiac marec. Neskôr, keď rímsky
cisár Augustus zvíťazil nad Antóniom a Kleopatrou,
ustanovil tzv. indikt, to jest obdobie pätnástich rokov
rozdelených na tri časti po päť rokov, keď sa mali vyberať
dane. Indikt sa začínal 1. septembra. V prvej päťročnici
sa zberali dane vo forme železa a medi na zhotovovanie
zbraní a vojenského výstroja, v druhom období sa vyberalo striebro na plat cisárskej armády, v treťom období
sa platilo zlatom určeným na pohanský kult a chrámy.
Toto delenie a počítanie rokov pokračovalo aj v Konštantínopole a ostalo aj v byzantskej liturgickej tradícii. Preto
býva v našich liturgických knihách 1. september označený ako začiatok počítania liturgického roka.
Riadime sa teda dvoma kalendármi. Občianskym, ktorý sa začína v januári, a cirkevným, ktorý začíname v septembri. Podľa tradície práve v septembri začal Ježiš svoje
verejné účinkovanie, preto sa 1. septembra číta na liturgii
evanjelium o tejto udalosti. Pre nás je to pozvanie zamyslieť sa, ako vyzerá naše pôsobenie, náš život uprostred
bratov a sestier. To je viac než staré i nové spory v dejinách o tom, ktorý kalendár je lepší a správnejší. Kráľ
Dávid v žalme prosí Pána: „Nauč nás rátať naše dni, aby
sme našli múdrosť srdca.“ A dodáva: „Hneď zrána nás
naplň svojou milosťou.“ (Ž 89, 12; 14) Mať múdrosť srdca
a Božiu milosť po ruke, to je správne zaobchádzanie
s časom, ktorý je veľkým Božím darom. Nám neprináleží
snažiť sa pochopiť, čo je čas. Toto si uvedomil aj sv. Augustín, ktorý vo svojich Vyznaniach píše: „Vyznávam ti,
Pane, že dosiaľ neviem, čo je to čas. Viem len to, že v čase
hovorím a dlho už o čase hovorím. Viem, že meriam čas.
Budúci čas však nemeriam, lebo ten ešte nie je. Prítomný
čas nemeriam, lebo nemá trvania. Napokon nemeriam
ani minulý čas, lebo ten už nie je. Čo teda meriam? Zapáľ
mi svetlo, Pane, Bože, a osvieť moje temnoty.“
To, čo nám prináleží, je vedieť dobre čas prežiť. Čas
plynie a uniká nám ako piesok pomedzi prsty. „Ako tráva
sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet,“ pripomína v žalme Dávid. Ale nebolo by správne ani rozumné povedať
si: ak sú moje dni ako tráva, čože už len môžem urobiť?
Nechám sa unášať časom ako vetrom. V reči na hore náš
Pán vyriekol aj tieto slová: „Vy ste soľ zeme“. Netreba
veľa soli, aby jedlu dala chuť, nemusíme robiť prevratné
skutky, aby sme dobre využili čas. To, čo robí naše skutky
naozaj veľkými, je dobrý úmysel, ktorý ich sprevádza,
a láska, s akou sa vykonávajú. n
Marko Durlák

Božie orly sa
nevyčerpajú
Únava často sprevádza náš život. Sme unavení
z pracovných povinností, štúdia, výchovy detí,
stereotypného života. Mnohí však pociťujú
únavu aj v kráčaní za Pánom. Vyhorenie, nechuť modliť sa, rezignácia, či dokonca odpor
ku krokom viery sa dnes spomínajú čoraz častejšie.

B

yť unavený po ťažkom výkone je normálne, ale problémom sa
to stáva vo chvíli, keď únava preniká každú oblasť života a oberá
nás o odvahu a silu ísť ďalej.
V Božom slove je použitý nádherný obraz spojený s únavou a vyčerpaním. U proroka Izaiáša sa píše: „Mladíci sa unavia a ustanú,
mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Pána,
dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať, a neustanú, pôjdu, a nevyčerpajú sa.“ (Iz 40, 30 – 31)
„Pán dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.“
(Žalm 103, 5)
Orol vo Svätom písme symbolizuje vznešenosť, silu a majestát.
Veľkosť a sila tohto vtáka už oddávna udivovala človeka. Preto si orla
za svoj emblém vybrali mnohí starovekí králi a civilizácie, napríklad
Rímska ríša. Aj v dnešných časoch je orol znakom na vlajkách a symboloch mnohých štátov (USA, Rusko, Mexiko...).
Pozorovať krúžiaceho orla, rozpätie jeho krídel, ľahkosť, s ktorou
krúži, a krásu jeho výzoru je nádherný zážitok. Je úžasné, že takto vidí
Boh každého z nás. Všetkých, ktorí patria Kristovi.
Problémy, prekážky alebo starosti nášho života nie sú tými miestami, kde by sme mali zastať, nariekať či bezradne sa pozerať na okolnosti života, ale sú to miesta, v ktorých nás Pán volá k novým veciam.
Stojíme pred novými výzvami, novými skúsenosťami s Pánom.
Do každého z nás Boh vložil obrovský potenciál. Ja a ty máme v Božích očiach obrovskú cenu a Boh chce tento potenciál z nás uvoľniť.
Niekedy si všimnite, ako orol lieta. Na to, aby s ľahkosťou krúžil
po oblohe, nevynakladá žiadne zvláštne úsilie. Roztiahne krídla a krúži. Necháva sa jednoducho unášať vetrom. Na všetko sa pozerá zhora,
z Božieho pohľadu. A toto je aj cesta pre každého z nás. Očakávať
Pána = kráčať v Božej prítomnosti, mať nové stretnutia s ním a vidieť
jeho lásku a prijatie vo svojom živote. A toto kráčanie spôsobuje,
že prijímame Boží pohľad nielen na svoj život a všetko, čo ho obklopuje. Máme možnosť vidieť sa tak, ako nás vidí Boh. Nechať sa unášať
vetrom znamená dovoliť Svätému Duchu viesť náš život. A toto naozaj
spôsobuje obnovu a sviežosť pre náš život. A naša sviežosť a mladosť
sa vtedy obnovuje ako orlovi. n
Damián Saraka
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PONDELOK 3. september

ŠTVRTOK 6. september

Hieromučeník Antim. Prepodobný
Teoktist

Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách

Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 –
34, zač. 21

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

Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. (Mk 5, 28)

Vy im dajte jesť. (Mk 6, 37)

Netreba veľa. Netreba veľké skutky. Žena
z evanjelia pochopila, že stačí viera a bude
uzdravená. Niekedy máme pocit, že nám
naše hriechy bránia, aby sme sa dotýkali
Boha. On je však stále pripravený pomôcť
nám a my nedovoľme strachu, aby nám zabránil prísť k nemu. Jeho náruč je otvorená
pre každého.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP:
109)

UTOROK 4. september
Hieromučeník Babylas. Prorok Mojžiš
Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6,
1 – 7, zač. 22

A nemohol tam urobiť nijaký zázrak...
(Mk 6, 5)

Často sa pýtame, prečo aj v našich životoch
Boh nerobí zázraky. Odpoveďou je, že pre
našu pýchu a neveru. Boh má moc naplniť
naše životy svojou prítomnosťou a zázrakmi, ale vyžaduje vieru a pokoru. „Nech sa
ti stane tak, ako si uveril.“ Aj nám sa stane
tak, ako s vierou a pokorou prosíme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 –
13, zač. 23

A keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste
si prach z nôh na svedectvo proti nim.
(Mk 6, 11)

Sme plne zodpovední za to, ako reagujeme
na evanjelium. Či ho prijímame ako slovo
života, alebo iba ako strohú informáciu,
ktorá sa číta na liturgii. Prijímajme radostnú zvesť ako slovo života a nasycujme
sa ním. Verne a láskyplne ho zvestujme aj
ostatným a napĺňajme misijný príkaz Ježiša
Krista.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

Na prvý pohľad sa zdá, že ľudia, ktorých Ježiš nasycuje, sú bez akejkoľvek aktivity. Ale
pozrime sa na to poriadne. Idú za Ježišom
celý deň, idú na pusté miesto až do neskorých hodín. Aj my kráčajme za Ježišom plní
viery, s istotou v srdci, že v jeho prítomnosti nám nikdy nič nebude chýbať. Bohu nie je
nič nemožné.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 7. september
Predprazdenstvo Narodenia Presvätej
Bohorodičky. Mučeník Sózont
Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 –
53, zač. 26

Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol.
(Mk 6, 51)

Tam, kde je Boh, je aj pokoj. Mizne strach,
stráca sa neistota. Túžme po tomto pokoji
a hľadajme ho u Boha. Keď sa ocitneme
v problémoch, keď budeme mať nedostatok
viery, spomeňme si, že Boh o našom zápase
vie a postará sa o nás. Zmierni naše obavy
a vo chvíľach strachu a neistoty nás upokojí vedomie, že je stále s nami.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Ostatné dňa. Zdržanlivosť od mäsa.
(HS: 159, 263; PZ: 114, 233; HP: 114, 249)

SOBOTA 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Tá mala sestru menom Mária, ktorá si
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho
slovo. (Lk 10, 39)
Ak by sme mali hovoriť o láske k Ježišovi Kristovi, tak ako kresťania by sme sa
hodnotili ako plní lásky. Ale čo dokážeme
obetovať pre túto lásku? Mária obetovala
všetky domáce práce i službu obsluhovania
a počúvala Pánovo slovo. Aj pre nás je v tejto chvíli najdôležitejšie počúvať jeho slovo.
Obetujme tomu všetko, lebo ani pre nás nie
je nič dôležitejšie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte pokloňme sa...

na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z kánona utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

my Boha uctievame prevažne len perami
a naše srdce je od neho ďaleko. Je čas
zmeniť sa. Obráťme svoje srdcia k Bohu
a staňme sa jeho pravými ctiteľmi.
Liturgia: Menlivé časti z Narodenia Bohorodičky. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

NEDEĽA 9. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa
pred Povýšením. Spravodliví Pánovi
predkovia Joachim a Anna
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17,
zač. 9 (nedeľa pred Povýšením); 2 Kor 4, 6
– 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92 (rad.)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! (Mt 22, 37)
Ak skutočne milujeme Boha a svojich
blížnych, prirodzene zachovávame prikázania. Mnohí o sebe tvrdíme, že sme kresťania, že milujeme Boha. No skutky, ktoré
konáme, o tom nesvedčia. Pri najbližšej
príležitosti sa uchyľujeme k poverám alebo
− hoci to nechceme počuť − k čarodejníctvu. Veríme a nosíme ochranné nitky či
náramky a nehľadíme na to, že s našou
kresťanskou vierou to nemá nič spoločné.
Nevedomky otvárame dvere zlému, ktorý
nám ponúka strach a pocit opustenosti
zo strany Boha. Milujme svojho Boha
celým srdcom, ktoré je slobodné, celou
dušou, ktorá je čistá a naplnená Svätým
Duchom, a celou mysľou, ktorá je sústredená poznávať a prijímať Božie milosti. Jedine
tak naša láska k Bohu a blížnemu porastie
až k nebeským výšinám.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a sviatku, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten z nedele pred Povýšením a zo sviatku. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

PONDELOK 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora
a Nymfodora
Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6,
54 – 7, 8, zač. 27

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané:
,Tento ľud ma uctieva perami, ale ich
srdce je ďaleko odo mňa.’“ (Mk 7, 6)
Kde je naše srdce? Uctievame Boha preto,
že ho milujeme, alebo preto, aby o nás
mali ľudia lepšiu mienku? Veru, často sa
aj na nás hodí Izaiášovo proroctvo. Aj
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UTOROK 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská
Čítania: Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 –
16, zač. 28

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie
prikázanie, aby ste si zachovali svoje
obyčaje.“ (Mk 7, 9)
Čo je pre nás v prežívaní viery naozaj
dôležité? Sú to naše zvyky alebo Božie
prikázanie? Spravili sme si z našej viery
akýsi folklór a dodržiavanie našich zvykov
staviame nad Boží zákon. O čo sme lepší
od farizejov? Ak nezmeníme svoje zmýšľanie a nepovýšime vo svojom živote Božie
prikázanie nad naše zvyky, budeme rovnakí
ako farizeji.
Liturgia: Všetko ako 10. septembra

STREDA 12. september
Hieromučeník Autonomos
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 –
24a, zač. 29

Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. (Mk 7, 15)
Dávame si veľký pozor na to, čo jeme
a v ktorý deň. Ale nedbáme na to, čo z nás
vychádza, ako sa vyjadrujeme v spoločnosti
našich priateľov. Je zaujímavé pozorovať
dovolenkárov v cudzine: „Môžeme rozprávať, ako chceme, veď nám tu aj tak nikto
nerozumie“. Sme dvojtvárni. Ježiš hovorí,
že pravda nás vyslobodí. Snažme sa, aby to,
čo z nás vychádza, nás nepoškvrňovalo, ale
posväcovalo.
Liturgia: Všetko ako 10. septembra

ŠTVRTOK 13. september
Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia. Predprazdenstvo Povýšenia
svätého Kríža
Čítania: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13 –
18, zač. 67 (chrámu); Ef 1, 1 – 9a, zač. 216;
Mk 7, 24 – 30, zač. 30

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv
nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb
deťom a hodiť ho šteňatám.“ (Mk 7, 27)

Žena pohanka prosí o uzdravenie svojej
dcéry, svojho dieťaťa. Nedbá o to, ako sa
s ňou Ježiš rozpráva, a je ochotná považovať sa za psa, len aby mohla dostať Božie
požehnanie pre svoje dieťa. Je aj pre nás
rovnako dôležité a cenné Božie požehnanie
ako pre túto ženu? Možno ho skôr považujeme za samozrejmosť, za odplatu našich
dobrých skutkov, za niečo, na čo máme
nárok. Pamätajme však, že všetko dostávame z Božej milosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár zo založenia chrámu
a z predprazdenstva, Sláva, kondák zo založenia chrámu, I teraz, z predprazdenstva.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo založenia
chrámu. (HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

PIATOK 14. september
Povýšenie svätého Kríža
Čítania: 1Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b –
11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60

A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé. (Jn 19,

35a)

Takto o ukrižovaní a smrti svedčí apoštol
Ján. A prízvukuje, že jeho svedectvo je
pravdivé. Aké sú naše svedectvá? Zakladajú
sa na pravde alebo sú to len prázdne slová?
Nikto z nás nechce byť klamaný alebo
počúvať klamstvá. Už malé deti vedieme
k tomu, aby hovorili pravdu. Nech z našich
úst vychádza vždy iba pravdivé svedectvo.
Liturgia: Antifóny sviatku. Vchod: Poďte,
pokloňme sa... za nás ukrižovaný..., tropár,
Sláva, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu krížu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť od mäsa. Myrovanie. (HS: 270; PZ:
241; HP: 257)

SOBOTA 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Veľkomučeník Nikita
Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24,
34 – 44, zač. 101 (rad.); 1 Kor 1, 26 – 29, zač.
125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27,
zač. 61 (Spolutrpiteľke)

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik,
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
(Mt 24, 36)

Na tieto slová evanjelia veľmi ľahko zabúdame a veríme kadejakým (napr. mayským)
kalendárom, ktoré nám „s istotou“ udávajú

presný dátum konca sveta. Prečo je nám
tak ľahko uveriť rôznym ľudským tvrdeniam, a ťažko uveriť Božiemu slovu? Lebo
vo svojej pýche si myslíme, že sme múdrejší
ako Boh. Pokorme sa pred veľkolepou
Božou múdrosťou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. (Alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku). Po vchode Poďte... za nás ukrižovaný..., tropár zo sviatku a Spolutrpiteľke,
Sláva, kondák zo sviatku, I teraz, kondák
Spolutrpiteľke. Prokimen, Aleluja a pričasten zo soboty po Povýšení a Spolutrpiteľke. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu
krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku.
(HS: 270, 273; PZ: 241, 244; HP: 257, 245)

NEDEĽA 16. september
16. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa
po Povýšení svätého Kríža. Veľkomučenica Eufémia
Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 –
30, zač. 105 (rad.); Gal 2, 16 – 20, zač. 203;
Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (nedeľa po Povýšení)

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá
a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu
sa vezme aj to, čo má. (Mt 25, 29)
Posledný sluha myslel iba na seba, nič
neriskoval a chránil sa pred svojím pánom.
Bol odsúdený za svoj egoizmus. Toto podobenstvo opisuje následky dvoch postojov
ku Kristovmu návratu. Robotník, ktorý
sa naň vytrvalo pripravuje investovaním
svojho času a schopností do Božej služby,
bude odmenený. Robotník, ktorý nemá srdce odovzdané práci v prospech kráľovstva,
bude potrestaný. Boh odmeňuje vernosť. Tí,
ktorí neprinášajú žiadne ovocie Božiemu
kráľovstvu, prídu aj o to, čo majú. Náš čas,
naše schopnosti a peniaze nie sú v prvom
rade naše. Sme správcami, nie vlastníkmi.
Ak ignorujeme, plytváme alebo zneužívame
to, čo nám bolo dané, sme nevďačníkmi.
Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár z hlasu
a Krížu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz,
kondák Krížu. Prokimen a Aleluja z hlasu
a z nedele po Povýšení. Namiesto Svätý
Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty
irmos z utierne sviatku. Pričasten nedeľný
a z nedele po Povýšení. (HS: 150,270; PZ:
104,241; HP: 105,257)
František Barkóci
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pozná pojem bezdomovec. On má príbytok
pre každého vo svojom kráľovstve.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra

STREDA 19. september
Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Čítania: Ef 3, 8– 21, zač. 223; Mk 11, 22b –
26, zač. 51

Preto zohýnam kolená pred Otcom. (Ef
3, 14)

Pavol sa modlil za veriacich. Akoby sa
v dnešnom svete vytrácala modlitba
za iných – modlitba za spoločenstvo. Akoby
sa do našich modlitieb vkradol egoizmus.
Mnohí sa modlia iba za seba. A neraz aj
máme problém poprosiť iného o modlitbu.
Akoby sme zabudli, že modliť sa treba
srdcom – láskou. A to vyžaduje vzťah s niekým, nie iba so sebou.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra
Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46
– 52, zač. 48

ŠTVRTOK 20. september

Čo chceš aby som ti urobil? (Mk 10, 51)

Veľkomučeník Eustatios a spol. Mučeníci a vyznávači Michal a Teodor

Aká by bola naša odpoveď, keby nám
položil Ježiš túto otázku? Čo by sme chceli?
Azda to, čo Bartimej? Čo nám chýba,
po čom túžime? On je mocný i dnes. Má
moc splniť všetky naše túžby. Túžime aj
po duchovných daroch, po duchovnom zraku? Potrebujeme ho, aby sme mohli vidieť
aj srdcom a pozerali sa na svet cez lásku.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. (Alebo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Po vchode Poďte... za nás
ukrižovaný..., tropár, Sláva, I teraz, kondák
zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten
zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva
Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

UTOROK 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca
Čítania: Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; Mk 11, 11 –
23, zač. 50

Teda už nie ste cudzinci... (Ef 2, 19)
Nepatriť nikam, pocit neužitočnosti, nemôcť sa realizovať... Po takomto prežívaní
asi netúži nik. Svätý Pavol nám sprostredkuje radostnú zvesť, to, že sme Bohu blízki.
To, že on sa k nám hlási. Nie preto, že niečo
od nás potrebuje, ale preto, že nás miluje.
Preto nás volá do svojho príbytku. Boh ne-

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 –
33, zač. 52

Odpovedzte mi... (Mk 11, 29)
Ježiš nepotrebuje naše diplomatické odpovede. Čaká našu úprimnosť. Čaká našu
odpoveď na svoje slovo, ale i na svoju lásku
k nám. Ako teda zareagujeme? Budeme
i my hľadať výhovorky alebo budeme stáť
o pravdu? Aj vtedy, keď sa nám to nebude
hodiť? Pravda je vždy len jedna.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra

PIATOK 21. september
Apoštol Kodrat z Magnézie
Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 –
12, zač. 53

Preto odložte lož a hovorte pravdu. (Ef

4, 25)

Často počujem: „Nemôžem povedať
pravdu, a preto musím klamať.“ Neučme
deti klamať svojím vlastným príkladom.
Nech vidia, že milujeme pravdu a hľadáme
ju. Veď sme deťmi svojho Otca, ktorý je
Pravdou. Pravý život je tam, kde je pravda,
nie klamstvo.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 22. september
Hieromučeník Fókas
Čítania: 1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25,
1 – 13, zač. 104

Múdre si vzali s lampou aj olej...
(Mt 25, 4)

Na otázku, akí by sme chceli byť, by asi
málokto odpovedal, že chce byť múdry.
A pritom práve to nám často chýba. Múdrosť − to je pripravenosť. Iba múdre panny
boli pripravené. Prosme Svätého Ducha
o veľký dar múdrosti. Aby sme robili
správne rozhodnutia aj pre večný život.
Čas sa nám kráti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 23. september
17. nedeľa po Päťdesiatnici. Počatie
Jána Krstiteľa
Čítania: 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt
15, 21 – 28, zač. 62 (rad.); Gal 4, 22b – 31,
zač. 210b; Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Jánovi)

Žena, veľká je tvoja viera! (Mt 15, 28)
A. de Saint Exupéry povedal: „Veriť znamená v skutočnosti pozitívne myslieť.“
Ježiš skúša vieru Kanaánčanky – pohanky.
Prišla za ním s prosbou o pomoc pre svoju
dcéru. Ježiš ju najprv akoby ignoruje,
potom ju prirovná k šteňatám. Ale ona
sa neuráža, ale pozitívne myslí – verí,
že v pokore dosiahne svoj cieľ. Preto
hovorí: „Zmiluj sa nado mnou, Pane!“ Vie,
že Ježiš má tú moc. Má moc jej pomôcť. Je
vytrvalá, neodbytná, až drzá, keď oponuje
Ježišovi. Ale jej vytrvalosť, ktorá vychádza
z jej viery, prinesie úspech. Sv. Terézia
od Dieťaťa Ježiša povedala: „Svojim najlepším priateľom nerobí (Ježiš) zázraky, kým
nevyskúša ich vieru.“ Ježiš dáva najavo,
že neprišiel len kvôli Židom, ale blízky
je mu každý človek. Prišiel kvôli nám
všetkým. A preto očakáva aj naše hlasivky,
ktoré budú k nemu kričať nielen vtedy, keď
niečo potrebujeme. Nezabúdajme, že aj
naše slová svedčia o našej viere. Pán nám
cez sv. Katarínu Siensku adresoval tichú
výčitku, keď jej povedal: „Prečo nemáš dôveru vo mňa, svojho Stvoriteľa? ... Zdá sa
však, že ľudia neveria, že som dosť mocný,
aby som im pomáhal, dosť silný, aby som
im mohol prísť na pomoc a ochrániť ich
pred nepriateľom, dosť múdry, aby som
osvietil ich rozum, dosť láskavý, aby
som im dal to, čo nevyhnutne potrebujú
k spáse, dosť bohatý, aby som ich mohol
obohatiť...“ (Dialóg, kap. 141).
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Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni
šieste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a z Počatia, kondák
z Počatia. Sláva, kondák z hlasu, I teraz,
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 152, 277; PZ: 106, 248;
HP: 107, 261)

PONDELOK 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

hľadať svojich predkov. Mnohí si robili
rodokmeň. Mať tak svetoznámych alebo
vznešených predkov, to by bolo dačo!
A predsa sme dostali do daru mamu,
ktorej sa iná nevyrovná. Mamu, ktorú nám
môžu závidieť aj anjeli. V jednej piesni sa
spieva: „A nezabudni, že máš aj matku. Tú
najlepšiu mamu. Ježiš nám ju daroval pod
krížom. Tak sa jej ruky držme pevne a spolu
kráčajme životom.“

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 –
22, zač. 10

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 278;
PZ: 249; HP: 262)

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní... (Ef 4, 32)

ŠTVRTOK 27. september

Kto nezažije odpustenie, tomu sa ťažko
odpúšťa. Práve preto táto doba potrebuje
zažiť Božie odpustenie – cez zmierenie vo
svätej spovedi. Boh nám odpúšťa, aby sme
aj my mohli vstúpiť do jeho diela odpustenia a lásky. Očakáva, že aj my budeme
odpúšťať. Bez odpustenia niet života. Iba
živorenie. Bez odpustenia niet komunikácie
ani vzťahu k iným. Potrebujeme zažívať
odpúšťanie a zároveň i my odpúšťať, aby
sme mohli milovať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP:
109)

UTOROK 25. september
Prepodobná Eufrozína
Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 –
4, 1, zač. 11

Ustavične vzdávajte vďaky. (Ef 5, 20)
Kto má ďakovať a prečo? Ten, kto si je
vedomý daru, ktorý dostal. Otvorme oči
i srdce, aby sme videli nekonečnú dobrotu
Boha, ktorý k nám hovorí aj cez prírodu.
Oslavujme a ďakujme nášmu Bohu. Byť
vďačný znamená byť darcovi zaviazaný. Reagovať na jeho dobrotu. Buďte dobrý, lebo
aj váš Otec je dobrý. Niet človeka, ktorý by
nebol Bohom obdarovaný. Preto sme všetci
povolaní ustavične vzdávať vďaky Pánovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 26. september
Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 –
27; 21, 24 – 25, zač. 61

Žena, hľa, tvoj syn! (Jn 19, 26)
Nie je to tak dávno, čo svetom letela mánia

Mučeníci Kallistrat a spol.
Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13

Neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú
páčiť ľuďom. (Ef 6, 6)
Náš život je ovplyvnený reklamou. Veľakrát
aj žijeme ako v reklame – aby všetko dobre
vyzeralo. Dnešný človek sa asi bojí, že ostane sám a izolovaný. Kresťan však nemá byť
iba hercom. Sme povolaní žiť z lásky a pre
Lásku. Preto naša služba má vychádzať
zo srdca – z lásky k blížnemu. Nebojme sa
z nezištnej lásky slúžiť a mať tak radšej
odmenu v nebi ako tu na zemi. Láska sa
nedá hrať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 –
30, zač. 14 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prep.)

Vari to nie je Jozefov syn? (Lk 4, 22)
Veľakrát človek súdi podľa zdania. Koľkokrát sme už počuli to známe: „No čo už len
tento môže dokázať!“ Aj Dávid, hoci bol
malý a slabý, porazil veľkého a mocného
Goliáša. A tak, aj keď som človek malý
a slabý, s Božou mocou a milosťou dokážem veľké veci. Veď ak sa spájam s najmocnejším, vždy musím vyhrať! Aj na mne
môže byť vidno Božiu veľkosť a moc. Ak to
ja sám dovolím.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

SOBOTA 29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník

Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4,
31 – 36, zač. 15

Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si
nás zničiť? (Lk 4, 34)
Slová démona vyznievajú, ako by sa Boh
Ježiš miešal do všetkého. Ale Ježiš nám
cez sestru Faustínu hovorí: „Poznám
tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenia tvojej
duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej
zbabelosti, tvojich hriechoch, no napriek
tomu ti hovorím: ,Daj mi svoje srdce a ľúb
ma, aký si!’“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 30. september
18. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Gregor Arménsky
Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 –
11, zač. 17

Pane, odíď odo mňa, lebo som človek
hriešny. (Lk 5, 8)
„Boh sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu
celkom jednoducho rozprávam o svojich
starostiach a radostiach, ako keby ich
nepoznal.“(sv. Terézia z Lisieux)
Keď sa sv. Augustína pýtali, čo by bolo
hlavným a prvým základom dokonalého
života, odpovedal: „Pokora. A druhým?
Pokora. A tretím? Zas pokora.“
Šimon Peter videl zázrak a zľakol sa. Vtedy
vyriekol slová: „Pane, odíď odo mňa, lebo
som človek hriešny“. A reakcia Ježiša ho asi
prekvapila, keď počul z jeho úst: „Neboj
sa!“ Hoci si hriešny, Boha sa báť nemusíš.
Ak si pred ním v pokore úprimný, on ťa
prijíma ako Otec svojho syna. On úprimnosť odmeňuje odpustením a dáva zároveň
nový dar – výzvu a nové poslanie. Pozýval
nielen vtedy Šimona a jeho spoločníkov,
ale pozýva aj dnes. Aby sme tu boli pre
jeho Cirkev – spoločenstvo. Pre jeho milovanú nevestu. Veľakrát máme problém
s hriešnosťou človeka. Ako Boh môže
milovať hriešnika?! Uver aj dnes v Božie
milosrdenstvo! Uver, že aj tebe dnes Ježiš
hovorí: „Neboj sa! Neboj sa ma! Som tu
stále pre teba! Som vždy blízko teba, aj
vtedy, keď sa ty odo mňa vzďaľuješ svojimi
hriechmi.“
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu. (HS: 143; PZ: 96; HP:
97)
Martin Onisik
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Vyučovanie
náboženstva

S
Zostúpenie
do podsvetia
A
j napriek tomu, že téma zostúpenia do podsvetia bola kresťanom
blízka od 3. storočia a byzantská
cirkev vo svojich bohoslužbách spievala
Kánon Jána Damaského od 8. stor., E.
Sendler uvádza, že táto téma sa v kresťanskom umení rozšírila až okolo 10.
storočia. Umelci pri zobrazovaní tohto
najväčšieho kresťanského sviatku Paschy
stáli pred náročnou úlohou. Do samotného námetu kompozície bolo treba skĺbiť
tri momenty udalosti, a to ohlásenie
radostnej zvesti starozákonným patriarchom, ako to zdôrazňuje List sv. apoštola
Petra; víťazstvo nad podsvetím a diablom;
a oslobodenie spravodlivých.
Výjavy zostúpenia do podsvetia, ktoré
sa nám zachovali, sú zriedkavé. Medzi
najstaršie zachované zobrazenia zaraďujeme tri dosky z čierneho smaltu zo 7.
stor., pochádzajúce zo sýrsko-palestínskeho prostredia. Typickým prvkom
tejto kompozície je, že Kristus sa obracia
na svoju ľavú stranu a pravicou vyťahuje
Adama z hrobu. V pozadí vidno postavu
pramatky Evy. V ľavom rohu za Kristom
sú postavy Dávida a Šalamúna. Ale tento
typ kompozície sa v Ríme ani v Byzancii
dlho neudržal a bol nahradený novou
kompozíciou, v ktorej je Kristus umiestnený centrálne, tvárou obrátený k nazerajúcemu. Pod jeho nohami sú brány
podsvetia a obraz podsvetia. Svojou pravicou vyťahuje z hrobu Adama, pričom ho
drží za zápästie. Po ľavici Krista vidíme

Evu a vedľa nej skupinu spravodlivých.
Táto centrálna kompozícia je novotvarom
byzantského umenia a po ikonoboreckej
kríze sa stala klasickým spôsobom zobrazovania vo všetkých oblastiach, ktoré
podliehali byzantskému vplyvu, od Kapadócie až po Rusko. V tejto kompozícii sa
objavil nový aspekt zostúpenia do podsvetia. Zatiaľ čo na prvotných zobrazeniach sa kládol dôraz na zostúpenie,
v tejto centrálnej kompozícii je Kristus
zobrazený, ako z podsvetia vystupuje.
Pohyb je obrátený a lepšie takto vystihuje
základnú podstatu – vykúpenie sa dovŕšilo. Adam a spravodliví sú vzatí zo svojich
hrobov, aby mali účasť na sláve vzkrieseného Krista. S týmito typmi zobrazenia sa
môžeme stretnúť v gréckom monastierskom Chráme Hossios Lukas vo Fokide
a v Chráme Svätej múdrosti v Kyjeve z 11.
stor. a v Torcelle a Keraulikene v Kapadócii z 12. storočia.
Na Kristovo zostúpenie do podsvetia
a zničenie vlády pekla poukazujú aj bohoslužobné texty sviatku. „Až do hrobu si
zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu
pekla. Vstal si ako víťaz, Kriste, Bože...“
(kondák Paschy) „Telom si usnul ako mŕtvy, Kráľu a Pane náš. Tretieho dňa si vstal
z mŕtvych. Adama si vzkriesil z hrobu
a smrť si zničil. Obeť nesmrteľná a spasenie sveta“ (svitilen utierne Paschy). n
Milan Gábor
snímka: www.byzarticon.gr

tarí filozofi hovorili, že človek sa
do tohto sveta rodí ako čistá, nepopísaná tabuľa. Postupne, ako sa vzmáha
fyzicky a duševne, sa do tejto tabule zapisuje
všetko, čo v živote potrebuje. Tento proces
sa nazýva výchova a vzdelávanie. Povinnosť
výchovy našich detí je zverená na prvom
mieste rodičom. Majú prvoradú povinnosť
postarať sa o takú prípravu svojich detí,
ktorá by im pomohla prežiť pravdivý a zmysluplný život. Tento cieľ majú dosahovať
predovšetkým tým, že budú vytvárať dobrú
atmosféru v rodine, oživovanú vzájomnou
láskou a úctou na princípoch evanjelia. Toto
je základný predpoklad dobrej výchovy. Rodičia však vo svojej snahe pripraviť svoje deti
na plnohodnotné prežitie života nezostávajú
sami. V ústrety im vychádza škola a Cirkev.
O úlohe školy máme jasnú predstavu. Aká je
však úloha Cirkvi? Odjakživa to bola práve
Cirkev, ktorá niesla cez napomáhanie poznania Boha princípy správneho uvedomenia si ľudských a morálnych hodnôt. Pestuje
ich v každej mladej generácii. Vedie ľudí
k ich slobodnému prijatiu a cez to k dosahovaniu bratského spoločenstva. Osvojovanie
si týchto hodnôt Cirkev uskutočňuje aj
prostredníctvom vyučovania náboženstva.
Umožniť deťom zúčastňovať sa na vyučovaní náboženstva je nielen povinnosťou
rodičov, ale zároveň aj ich právo, chránené
nielen našimi, ale aj medzinárodnými zákonmi. Medzi nimi spomeňme aspoň jeden.
Dodatočný protokol k Európskej konvencii
o ľudských právach z roku 1952 upresňuje
právo na vzdelanie. Do toho zahrňuje aj
právo na náboženské vzdelanie. Toto právo
je chránené najmä preto, lebo náboženské
vyučovanie pomáha rodičom pri výchove
detí. Tu sa ich duša zapisuje pravdami a zásadami života, ktoré sú overené mnohými
generáciami dvetisícročnej histórie Cirkvi. Je
to výchova k istote, že tí, ktorí prídu po nás,
ponesú dobro nášho rodu a celej kresťanskej
civilizácie ďalej. Bolo mnoho rodičov, ktorí
neskôr s bolesťou oľutovali, že zanedbali
náboženskú výchovu svojich detí. Ich príbehy poznáme z časov nie takých dávnych.
Nepoznáme však rodičov, ktorí by niekedy
oľutovali, že dali svojim deťom náboženskú
výchovu. Ona stále zostáva pevnou skalou.
Keď na nej zakotví človek stavbu svojho
života, nepohne ňou ani búrka, ani žiaden
iný príval. Neupierajme preto toto dobro
svojim deťom.
František Čitbaj
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 koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
14.09. Levoča, gr. kat. chrám (18.00 h)
22.09. Litmanová, hora Zvir (13.00 h)
28.09. Svidník, gr. kat. chrám (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Zomrel Ján Poprik
Ján Poprik sa narodil 6. januára 1921
v Pozdišovciach v zbožnej gréckokatolíckej rodine, ktorá v roku 1927 nielen
prácou, ale i finančne pomáhala pri výstavbe pozdišovskej cerkvi. Výchova v rodine sa prejavovala aj vo vzťahu k jeho
milovanej Cirkvi. Bol dobrým spevákom.
Už ako 15-ročný čítal spievaný apoštol.
Obstál v skúškach, ktoré pre gréckokatolíkov prišli v päťdesiatych rokoch. Viedol
„katakombálne“ liturgie (bez kňazov) pre
veriacich z obce i okolia. Neskôr dlhé roky
dochádzal do Michaloviec každú nedeľu
dvakrát – dopoludnia odspieval utiereň
a tri liturgie, popoludní večiereň a liturgiu.
Po roku 1989 bol jedným z prvých členov
obnoveného cyrilo-metodského spolku,
ktorý zachováva a šíri dedičstvo sv. bratov zo Solúna. V posledných rokoch, keď
mu ubúdali sily, zoslabol postupne i jeho
hlas, až nakoniec v noci 27. júla 2012 ticho usnul v Pánovi. Blažený pokoj a večná
pamiatka! (Ján Poprik ml.)
Naši jubilanti – september
50 rokov: Ing. Ján Drobňák, Sečovce; Marta Kopčáková, Košice; Ľubomír Kušnír, Trebišov; Ing. Ivan Rudík, Sečovce
60 rokov: Veronika Balická, Vranov
nad Topľou; Mária Cenknerová, Cabov;
Ing. Mária Gerová, Bratislava; Anna Hakošová, Michalovce; Hermana Lalíková,
Trnava; otec Ján Sabol, Michalovce; Ján

Ždiňak, Jastrabie
70 rokov: Mária Cingeľová, Malcov; Jozef
Ferenčík, Lesné; Mária Forinová, Iňačovce; Mária Lešková, Kožuchov; Elena Moravcová, Košice; Anna Pacáková, Spišská
Nová Ves; Ružena Puľaková, Zbudza; Regina Regecová, Lesné; Veronika Semanovská, Sečovská Polianka; Emíia Sotáková,
Zalužice; Michal Stanko, Humenné; Veronika Šinajová, Sečovská Polianka; Mgr. Irena Štimová, Košice
75 rokov: Mária Buriaková, Kravany;
Alžbeta Mlynarčíková, Levoča; Alžbeta
Rusnáčková, Pozdišovce
80 rokov: Michal Cingeľ, Malcov; Vilma
Čornejová, Kusín; Anna Dandárová, Kožuchov; MUDr. Juraj Duda, Michalovce;
Michal Dziaček, Martin; Štefan Chvostaľ,
Lastomír; Anna Mikulová, Sedliská; Adela
Schwenková, Stakčín
85 rokov: Magdaléna Bereščíková, Novosad; Mária Kundrátová, Rakovčík; Jozef
Svat, Svidník
90 rokov: Anna Hirková, Abranovce; otec
Gabriel Németh, Košice; Anna Staneková,
Drienica
Výbor spolku
 blahoželáme
14. septembra oslávi
náš duchovný otec
Jozef Ivan krásnych
a Bohom požehnaných 40 rokov života.
K tomuto krásnemu
jubileu vám srdečne
blahoželáme a ďakujeme za vašu obetavú prácu pre našu farnosť. Svojimi modlitbami vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie, Kristovu lásku, hojnosť darov
Svätého Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, dobré zdravie, veľa telesných
a duševných síl pri práci v Pánovej vinici
a spokojný život v kruhu vašej rodiny.
Mnohaja i blahaja lita vám vyprosujú veriaci z Kráľoviec.
Drahý náš duchovný
otec Ľuboš Kohút,
pri príležitosti vašich
40. narodenín, ktorých sa dožívate 23.
septembra, vám srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov života vyprosujeme
hojnosť darov Svätého Ducha, veľa síl
do vašej pastoračnej služby, radosť a lásku v kruhu vlastnej aj farskej rodiny. Nech
vás náš nebeský Otec obdarí hojnými milosťami, pokojom v srdci a nech vás Presvätá Bohorodička ochraňuje na každom
kroku.
To vám zo srdca prajú veriaci z farnosti
Abranovce, manželka Darinka s deťmi
a rodičia.
Požehnaných 30 rokov sa 24. septembra
dožíva otec Matúš Nastišin, správca farnosti Hažín nad Cirochou.
Drahý náš Matúš, prijmi od nás, rodičov

a brata, aj touto cestou úprimnú gratuláciu.
Rozhodol si sa kráčať cestou života, ktorá je krásna, no určite neľahká. Preto ti
vyprosujeme od nášho nebeského Otca
veľa milostí a požehnania, horlivosť,
odvahu a vytrvalosť pri práci v Pánovej
vinici. Nech všemohúci Otec upevňuje
a rozhojňuje milosť povolania, ktorú ti
daroval a nech ťa sprevádza mocou svojho Svätého Ducha.
Ďakujeme ti za synovskú a bratskú lásku
a aj naďalej sprevádzame svojimi modlitbami teba a celú tvoju rodinku.
rodičia a brat Peter s rodinou
Bohom požehnaných 90. narodenín
sa 25. septembra
dožíva p. Júlia Repovská z Veliat.
Nech letí naša
prosba k výšinám,
za vaše dobro i lásku k nám daj vám,
Pane, ešte ďalšie roky, žehnaj všetky vaše
kroky, zachovaj vám zdravie, sily, v tvári
úsmev po vždy milý.
Nech ešte dlho tlčie vaše materinské srdce, na príhovor nebeskej Matky Panny
Márie, ku ktorej sa tak rada utiekate.
To vám k vášmu životnému jubileu zo srdca želajú deti Helena, Anna, Anton, Michal a Mária s rodinami, 15 vnúčat a 21
pravnúčat.
Pred 70 rokmi povolal dobrotivý Boh
do života nášho manžela, otca a starého
otca Michala Gduľu z Malcova.
Pri tejto príležitosti by sme sa vám chceli
zo srdca poďakovať za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú nám dennodenne prejavujete. Do ďalších dní vám
želáme a od nebeského Otca vyprosujeme požehnanie, lásku, pokoj a otvorené
srdce, ktoré bude útočiskom istoty celej
našej rodine. Na mnohaja i blahaja lita!
OZNAMY
Konferencia o žalmoch
Odborná konferencia s medzinárodnou
účasťou na tému Žalmy, ktorá sa uskutoční 13. – 14. septembra 2012 v Banskej Bystrici-Badíne, je otvorená aj pre
verejnosť s pasívnou účasťou. Prihlasovanie pre záujemcov o pasívnu účasť
na prednáškach konferencie a na jej
sprievodnom programe je otvorené do 7.
septembra 2012 prostredníctvom formuláru na www.biblica.sk. Hlavné príspevky
prednesú renomovaní exegéti: Gianni
Barbiero SDB z Pápežského biblického
inštitútu (I), Frank-Lothar Hossfeld, emeritný profesor z Bonnskej univerzity (D),
a Petr Chalupa z Cyrilo-metodskej teologickej fakulty Olomouckej univerzity (CZ).
Prednáškovými jazykmi budú angličtina,
slovenčina, čeština, nemčina a taliančina.
Viac informácií možno nájsť na internetovej stránke www.biblica.sk.
TK KBS

inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.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.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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ny pravidelne prichádzajú peruánske sestry
04.09. (utorok) 19.00 Púť do Poľska ⓬
– darcovia a dobrovoľníci medzinárodnej
charitatívnej organizácie Pomoc Cirkvi môžu
na púti v Poľsku vidieť ovocie svojej obety
05.09. (streda) 19.00 Bolívia: Väzenie ⓬ –
otec Thomas Hermes spoločne so skupinou
zanietených laikov sú príkladom kresťanskej
lásky 20.10 Prehľad kat. periodík na Slovensku 20.20 XXL – tanečné divadlo Atak
06.09. (štvrtok) 19.00 Srdce pre bezmocných ⓬ – sestry z kláštora v Novej Topoli
uzdravujú hlboké zranenia z vojny v Juhoslávii 20.15 Obnovme našu vieru a mravnosť:
Sv. Pavol, učiteľ vo viere a pravde (Gal 2, 11
– 21) 21.20 Medzi nebom a zemou – archeológ Michal Slivka hosťom Mariána Gavendu
07.09. (piatok) 17.30 Zrodenie slobody
– dokument mapuje históriu človeka
od čias otrokárskej spoločnosti po novodobú demokraciu 19.00 Hudobné pódium:
Campfest 2011
08.09. (sobota) 07.45 Poznaj svoju vieru:
Cirkev – dvaja bádatelia nájdu v starej knihe
kus pergamenu s textom v neznámom jazyku, ktorý považujú za aramejčinu, a hnaní
zvedavosťou žiadajú o radu iných vedcov
20.25 Odvážne srdce Ireny Sendlerovej ⓬
– príbeh odvážnej ženy, ktorá zachránila
židovské deti pred nacistami
09.09. (nedeľa) 08.15 Klbko: Sviatosť pomazania chorých 09.00 Svätá omša z Marianky

15.15 Môj názor: Pastorácia Rómov – Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita 19.40 Katechéza: O vzťahoch – k hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie
kresťanských právd a morálky: Max Kašparů
10.09. (pondelok) 19.00 Ajhľa, človek ⓬ –
dokument o biskupovi Komaricovi
11.09. (utorok) 19.00 Laickí misionári v Iquitos ⓬ – dokument 20.40 Kniha – relácia
o novinkách na knižnom trhu
13.09. (štvrtok) 19.00 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ – Ukrajinci očakávajú od Gréckokatolíckej cirkvi obrodu krajiny
14.09. (piatok) 17.00 Benedikt XVI. v Libanone 18.00 V tieni času – rekonštrukcia
života politického väzňa a pilota Emila Šveca
20.25 Ukrajina: Semienka viery ⓬ R
15.09. (sobota) 10.15 Benedikt XVI. v Libanone 17.00 Benedikt XVI. v Libanone 20.25
Na Levočskej hure – mariánske piesne skupiny Kandráčovcov a Zboru sv. Cecílie z Košíc
16.09. (nedeľa) 08.15 Klbko: Sviatosť manželstva – relácia pre deti 09.30 Benedikt XVI.
v Libanone – svätá omša 17.20 Benedikt
XVI. v Libanone: Rozlúčka 21.10 Večerná
univerzita: Nová kultúra a nové paradigmy
v komunikácii – Lucio Ruiz
17.09. (pondelok) 08.45 Ukrajina: Semienka viery ⓬ R 17.00 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ R 19.00 Dobrý pastier: Mons.
Marcelo Palentini ⓬ – dokument
18.09. (utorok) 11.15 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ R 19.00 Na ceste do Tibetu – Číňa-

nia si uchovali vieru i napriek desaťročiam
prenasledovania 21.25 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ R
19.09. (streda) 16.00 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ R 19.00 Stratená ovca ⓬ – dokument o tom, ako misionári vzkrieseného
Krista evanjelizujú mládež nielen v Argentíne 20.10 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku
20.09. (štvrtok) 12.25 Ukrajina: Semienka
viery ⓬ R 19.00 Semienka slova ⓬ – dokument o pomoci domorodým obyvateľom
v Latinskej Amerike 21.20 Medzi nebom
a zemou – Darina Jajcayová hosťom Mariána Gavendu
21.09. (piatok) 17.30 Prežili sme Gulag – päť
mužov rozpráva príbeh svojho zavlečenia
do sovietskych táborov
22.09. (sobota) 20.25 V dobrom aj zlom
– film o hľadaní, strácaní a nachádzaní
skutočných životných hodnôt
23.09. (nedeľa) 08.15 Klbko: Sviatosť kňazstva – relácia pre deti 10.30 Svätá omša
z Dómu sv. Martina – priamy prenos z Bratislavy 19.10 Vlastná cesta – Mons. Štefan
Sečka rozpráva o svojej ceste povolania
26.09. (streda) 19.00 Dobrý pastier: Mons.
Jesús Juarez – dokument
27.09. (štvrtok) 19.00 Sekty v Bolívii ⓬ –
dokument o boji kresťanských cirkví proti
negatívnemu vplyvu siekt v Brazílii
28.09. (piatok) 17.30 Jozef a jeho bratia
⓬ – životopisný príbeh Jozefa Bobalíka

Autor životopisného profilu, cirkevný historik a biskup Nitrianskej diecézy Mons. Viliam
Judák, z pera ktorého vyšla čerstvá publikácia o arcibiskupovi Eduardovi Nécseyovi, ho
charakterizuje ako výnimočnú osobnosť: „... je to vzácny človek, vysoký cirkevný hodnostár, erudovaný teológ, vynikajúci kazateľ, kňaz svätého života a veľký syn slovenského národa.“ Ako koncilový otec sa zúčastnil na všetkých zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu a počas života dozrieval do obdivuhodných duchovných dimenzií v službe
bojovým ateizmom prenasledovanej Cirkvi na Slovensku. Kniha je svojou faktografickou
hodnotou vhodná nielen pre záujemcov štúdia v tomto odbore, ale pre každého čitateľa. (Jozef Voskár)

Svätý Augustín

Veľkofilm Svätý Augustín, ktorý v roku 2009 natočil režisér Christian Duguay, sa pokúsil
poodhaliť život jedného z najväčších svätcov staroveku. Tento teológ a filozof mnohých
inšpiroval svojou otvorenosťou a hľadaním pravdy. Príbeh vynikajúceho rečníka a právnika žijúceho nemravným životom sprevádza aj príbeh jeho matky Moniky, ktorá sa roky
modlila za jeho obrátenie. To prichádza po filozofických a teologických debatách s milánskym biskupom Ambrózom. Osudy z mladosti sú dopĺňané obrazmi z jeho biskupského pôsobenia v meste Hippo, ktoré bolo obliehané Vandalmi. Aj keď sa filmu dajú vyčítať mnohé nedostatky, dokáže diváka vtiahnuť do atmosféry doby a pobáda k zamysleniu sa nad sebou. (Dada Kolesárová)

F6 – Vzbuď sa, Boží ľud

Názov a motto tretieho albumu skupiny F6 vyzývajú zobudiť sa a zapojiť sa do Pánovej
žatvy. Tematikou piesní vedú protagonisti F6 počúvajúcich na hlbinu osobného vzťahu
s Kristom a k oslave Božej svätosti a moci. Piesne sú z autorskej dielne F6 a len tri
z nich sú v rómskom jazyku (s priloženým prekladom). Nástroje, na ktoré sme pri tejto
formácii zvyknutí, obohacujú husle, violončelo a vkusne využité perkusie. Napriek tomu, že ide o štúdiovú nahrávku, vnímaním piesne ako reálnej modlitby dokázali mladí muži vytvoriť atmosféru, ktorá vedie
k modlitbe poslucháčov, ktorí sú smädní po skúsenosti so živým Bohom, ochotní vidieť polia pripravené
na žatvu a zapojiť sa do nej. (Valéria Juríčková)

spájaný s odchodom rusínskeho obyvateľstva na Ukrajinu
29.09. (sobota) 20.25 Marcelino, chlieb
a víno ❼ – film

01.09. (sobota) 20.30 Sedembolestná
Panna Mária – patrónka Slovenska
02.09. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň –
Sestry Jindové 14.00 Dolorosa 15.30 Boh je
mojím šťastím i radosťou 21.00 J. Em. kardinál Miloslav Vlk – rozhovor pri príležitosti
80. narodenín
04.09. (utorok) 20.30 Začiatok školského
roka, duchovný život a svätci, ktorí sa venovali štúdiu – don Anton Červeň
05.09. (streda) 20.30 Rímskokatolícky farský
úrad v Spišskej Belej
08.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slúži košický eparcha vladyka
Milan Chautur 20.30 Okienko do kánonického práva – sviatosť birmovania
11.09. (utorok) 20.30 Ukrižovaný Kristus
v listoch apoštola Pavla – doc. František
Trstenský
15.09. (sobota) 20.30 Misionár dnešnej
doby. Hosť: páter František Kapusňák
16.09. (nedeľa) 13.00 Duchovný odkaz
prof. Jána Komorovského
18.09. (utorok) 20.30 Začiatok dogmatickej
teológie, vierouka Cirkvi
19.09. (streda) 20.30 Služobnice Ducha
Svätého v Južnom Sudáne
22.09. (sobota) 20.30 Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.
23.09. (nedeľa) 13.00 Ivan Teren – básnik,
prozaik, dramatik, rozhlasový a televízny
režisér 15.30 Činitele budovania ženskej
identity 21.00 „Zomrel po stojačky“ – o živote mučeníka za vieru Janka Havlíka CM
29.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 100
rokov od narodenia Paula Straussa
30.09. (nedeľa) 13.00 Matúš Bartko –
básnik 21.00 Stretnutia mladých s Jánom
Pavlom II. na Babej hore

jednotka

rtv:

hudba film kniha

Viliam Judák: Arcibiskup Nécsey – osobnosť Cirkvi a národa
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09.09. (nedeľa) 20.30 Pomôže celé Slovensko – priamy prenos benefičného koncertu
z Jezuitského koncertu v Skalici
15.09. (sobota) 10.30 Svätá omša na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína
16.09. (nedeľa) 20.10 Svätý Filip Neri (1)
22.00 Svätý Filip Neri (2)
DVOJKA
31.08. (piatok) 12.40 Prekliaty služobník
lásky – videofilm o dramatickom osude
kňaza Jána Maliarika
02.09. (nedeľa) 09.50 Eucharistický kongres
v Dubline – záznam 13.00 Orientácie 00.20
Slovo – príhovor ThDr. Jozefa Jankoviča

03.09. (pondelok) 11.25 Po stopách židovskej kultúry v Kežmarku a okolí 11.55
Slováci v Izraeli
04.09. (utorok) 11.40 Z mesta do mesta – dokument o Levoči 12.45 Slovenské
pastierske umenie
05.09. (streda) 11.05 Z mesta do mesta –
dokument o Medzilaborciach 12.45 Masky
ľudového divadla 15.30 Slovenské unikáty
1999 – Slanický ostrov umenia
07.09. (piatok) 15.20 Orientácie R
08.09. (sobota) 10.00 Bohoslužby – Púť
mladých. Priamy prenos archijerejskej
svätej liturgie z Ľutiny 21.50 Vlak života
09.09. (nedeľa) 12.30 Orientácie – Televízny
posol 12.55 Slovo 23.35 Slovo R
14.09. (piatok) 15.00 Orientácie R
15.09. (sobota) 14.40 Pútnické miesta
na Slovensku – Marianka
16.09. (nedeľa) 10.30 Evanjelická služba
Božia z Revúcej14.00 Orientácie 14.25 Slovo
23.40 Slovo R
20.09. (štvrtok) 20.00 My Európania –
Európa uzatvára mier 20.55 Konzervy času
– Štefánik sa vracia
21.09. (piatok) 15.00 Orientácie R
23.09. (nedeľa) 14.00 Orientácie 14.25
Slovo 23.40 Slovo R
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
16.09. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Cestou
pokory, odvahy a zodpovednosti
rádio slovensko a regina
02.09. (nedeľa) 09.04. Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
09.09. (nedeľa) 09.04. Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
16.09. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Chrámu Matky ustavičnej
pomoci v Snine. Slúži otec Maroš Prejsa
(Regina) / 09.04 Svätá omša z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave-Petržalke (Slovensko)
23.09. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Kalinova
30.09. (nedeľa) 09.04 Bohoslužby Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
rádio regina

cyrilika

03.09. (pondelok) 19.00 Dotyk lásky a obety

⓬ – medzi chudobné a ťažko skúšané rodi-
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Pomôcky:
Iet, Oro, Tova, Veľká mucha
Trén, Karya

Značka
tyčiniek

Ohlasuj

Pikometer,
značka

Cesta
balónom

Imrich,
po domácky

1. časť
tajničky

Banánové
vlákno

Autor:
Vladimír
Komanický

Predložka

Obdobie

Výrobcovia
kolies

Zlato,
po španielsky

Ruské mesto

EČV Košíc

Sumy

Olejnatá
rastlina

Mena Macaa

Kopanica

Pichal

Metropola
Bieloruska

Umelý jazyk
Otoč

3. časť
tajničky

Otázka
zastaralo

Koralový
ostrov

Fajka,
hovorovo

Bitky

4. časť
tajničky

Obyvateľ
Eurázie

Inkasný
príkaz

Záväzné
pravidlo

Povzdych

Rímsky bôžik
Etiópske
mesto
Španielsky
časopis

Poranilo
Long play,
skratka

2. časť
tajničky

Častica,
uvažovanie
Grécke mesto

	A	P	Z	A	CH	E	J	Č	I	D	U	B	C	A	V	A	P

Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
02.09. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Školský rok
09.09. (nedeľa) 07.55 E. Bachledová: Intenzita Božieho ducha
16.09. (nedeľa) 07.55 A. Adamkovič: Sedembolestná

	N	S	N	L	F	O	A	A	M	S	R	Á	S	E	E	O	R

rádio devín

	V	L	S	CH	O	D	Y	Y	A	A	Z	D	D	N	A	H	R

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Funkcia

Súhlas

Kučeravia

Pomocník
kňaza

Francovka

Osobné
zámeno

Rímske číslo
495

Vozatajstvo

Nitrid hliníka,
vzorec

Predpeklie,
po cirkevno
slovansky

5. časť
tajničky

Východný
kňaz

Odopäli

slovo

slovo

	B	I	I	E	O	É	R	A	R	A	M	A	Z	E	S	J	A
	E	E	Z	M	M	Č	R	O	D	U	I	A	Ž	I	L	T	A
	B	T	N	K	I	Y	I	A	B	R	M	M	L	B	O	O	A
	U	R	T	E	B	L	K	N	A	A	U	A	T	T	A	C	Ž
	O	D	E	O	F	Č	Á	É	E	I	K	Ž	S	E	E	H	O
	O	R	L	Z	I	I	I	C	R	C	R	I	I	V	R	D	CH
	S	O	E	T	A	CH	T	T	I	O	Í	O	O	N	Á	O	A
	Z	I	O	R	Y	T	I	N	A	T	A	T	R	I	U	O	T
	Č	L	H	V	E	L	I	T	E	Ľ	E	O	O	L	N	D	S
	P	N	P	R	O	S	B	A	Á	S	T	Ľ	S	K	R	A	T

Otravné látky,
skratka

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Чaшу
спcніz пріимY и3 и4мz гDне призовY.
________________________________________________
Legenda: AFÉRA, ASIMILÁCIA, BENEFITY, BRADA, BREZA,
BUDIČ, CESTA, ČISTIČ, ČITATEĽ, DOHODA, DRAŽBA, DRUŽINA, EFEZ, HROCH, CHLIEB, CHOROBA, ISTOTA, KRÍZA,
ĽADOVEC, ORECHY, PLOCHA, POSILA, PROSBA, RIASA,
RODINA, ROZTOK, RYBOLOV, RYTINA, SAMURAJ, SEZAM,
SCHODY, SKRAT, SLOVO, SLUHA, SMALT, STRACH, TELESO,
TEROR, TORNÁDO, VELITEĽ, VESLO, YTRIUM, ZACHEJ,
ZLOČINEC.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Správne riešenia z čísla 16. Krížovka:
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Osemsmerovka: Kto hľadá priateľa bez chyby, zostane bez priateľov.
Výherca: Mária Balaščáková z Vyšného Tvarožca. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

 gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
05. – 07.10. Archieparchiálna animátorská škola
 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Centrum pre rodinu na Sigorde v spolupráci s DONUM VITAE, o.z., a Centrom pre rodinu v Žiline, o.z.,
vás pozýva na kurz

Billingsova metóda
Termín:
Miesto:

5. – 7. október 2012
Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove

Kurz je určený:
• záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov
• budúcim lektorom Billingsovej metódy
• lektorom Billingsovej metódy, ktorí si chcú prehĺbiť
vedomosti, obnoviť certifikát a nadviazať kontakty s novými
spolupracovníkmi
Privítame všetkých, ktorí chcú spoznať tajomstvo zrodu života
a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať
s Pánom na stvoriteľskom diele.
Tešíme sa na stretnutie!
Prihlasovanie: najneskôr do 20. septembra
Kontakty na prihlasovanie:
centrum.rodina@grkatpo.sk; cprza@nextra.sk
Program kurzu, kalkuláciu a bližšie informácie zašleme
prihláseným záujemcom.
otec Peter Jakub, manželia Čelkovci, MUDr. František Orlovský
Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

28. – 30.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
26. – 28.10. Kurz Rút
18. – 21.10. Duchovné cvičenia pre kňazské manželské páry. Pozývame kňazov a ich manželky prežiť
duchovné cvičenia pod vedením exercitátora otca
Štefana Paločka.
09. – 11.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia
Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie. O to viac
prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, ktorí
neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdravuje
(pozri Jn. 4). My vám chceme tento milosrdný Boží
pohľad sprostredkovať.
 pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.09. Fatimská sobota (10.00 h)
02.09. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (17.00 h)
07. – 08.09. Púť mladých
15.09. Púť učiteľov
06.10. Fatimská sobota (10.00 h)
07.10. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (17.00 h)
13.10. Púť seniorov
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
14.10. Odpust arcibratstva ruženca
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
01.09. Fatimská sobota (08.30 h)
06.10. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
01.09. Fatimská sobota – púť primátorov a starostov (10.30 h)
09.09. Prvá nedeľa – malá púť (09.00 h)
15.09. Sviatok spolutrpiacej Bohorodičky (10.30 h)
16.09. Púť učiteľov a žiakov (14.00 h)
22.09. Koinonia Ján Krstiteľ (09.30 h)
23.09. Príhovor europoslanca M. Mikolášika (14.00 h)
06.10. Fatimská sobota (10.30 h)
07.10. Prvá nedeľa – malá púť (09.00 h)
28.10. Púť mužov a otcov (14.00 h)
 gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
0908 302 814, Kaviareň: 0915 558 500
 pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081

