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Púť rodín do Ľutiny
Rozhovor s kardinálom S. Dziwiszom

ĽUTINA

2 | predstavujeme

2014

Archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Čo tak posťažovať sa?

1 5 . – 17. AU G U S T 2 01 4
piatok 15. august 2014
16.30 Večiereň a sprievod s plaščenicou
na ľutinskú horu
18.00 ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA
( s posviackou Kaplnky Zosnutia Presvätej
Bohorodičky)

Katechéza o Presvätej Bohorodičke
21.00 Bdenie v kaplnke

BAZILIKA MINOR

(modlitba žalmov + program skautov)

ĽUTINSKÁ HORA

sobota 16. august 2014
08.00
14.00
14.30
15.30
20.30

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Svätenie vody v Kaplnke sv. Mikuláša
Program pre deti (Hnutie eRKO)
Modlitby chvál (Koinonia Ján Krstiteľ)
Evanjelizačný program skupiny Maranatha
so svedectvami rodín
24.00 Svätá liturgia (Neokatechumenátna cesta)

ĽUTINSKÁ HORA

Grafický návrh a výroba: © Pasia

nedeľa 17. august 2014
02.00 Projekcia filmu
06.00 Akatist k Presvätej
Bohorodičke
07.00 Posvätný ruženec
07.30 Svätá liturgia (slov.)
09.00 Akatist požehnania
rodín
10.00 ARCHIJEREJSKÁ
SVÄTÁ LITURGIA
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sobota 16. august 2014
09.00 Svätá liturgia (cirkevnosl.)
10.30 Mariánske večeradlo
13.00 Prezentácia pútnického
centra
14.00 Akatist k sv. Mikulášovi
14.45 Panychída
15.00 Korunka Božieho
milosrdenstva
15.30 Krížová cesta
16.45 Akatist k Pres. Bohorodičke
17.15 Posvätný ruženec
18.00 ARCHIJEREJSKÁ
SVÄTÁ LITURGIA (posviacka
krížovej cesty a cesty svetla)

21.00 Celonočné bdenie
Adorácia

BAZILIKA MINOR
nedeľa 17. august 2014
05.00
05.30
06.00
06.30
08.00

Eucharistická pobožnosť
Posvätný ruženec
Ďakovný akatist
Svätá liturgia (cirkevnosl.)
Moleben k Presvätej
Bohorodičke
09.30 Sprievod na ľutinskú horu

Hlavný kazateľ: Mons. Ivan
Martyniak, przemyšliansko-varšavský arcibiskup metropolita

Gréckokatolícky farský úrad Ľutina 082 57, tel.: 051/4596231
www.bazilikalutina.sk, č.ú.: 13405592/5200 .
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14 Nádej a pevná opora
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16 Rodina a liturgia
spoločná modlitba stmeľuje
18 Škola učeníka a služby
katechéza pre mladých
19 Svätica z Čiech
sv. Zdislava – poznáte ju?
20 Silný nepriateľ
závislosť je mocnejšia ako človek (3)
21 Zvony
liturgická katechéza
22 Kto obstojí pred Pánom?
biblická katechéza
24 Ikona posledného súdu
zamyslenie nad ikonou (6)

Keď som naposledy stretol istého svojho
kamaráta, začal sa mi sťažovať. Hovoril
o svojich problémoch, práci, živote, ako sa
mu nedarí, aký je nešťastný. Keď sme sa
rozlúčili, tak som rozmýšľal, ako som mal
na to zareagovať, čo by bolo správne mu
povedať. Ľutovať či odporovať? Ako reagujeme na to, keď sa nám druhí sťažujú? Často
máme mnoho slov: mal by si robiť to a to
a podobne. Ale nie je v skutočnosti za tým
aj naša bolesť či neschopnosť niesť vlastný
kríž? Nesťažujeme sa aj my niekedy druhým
ľuďom? Potrebujeme sa sťažovať? Pomáha
nám sťažovanie? Človek nesie svoj kríž, ktorý dostal od Boha. Nikto nedostal ťažší kríž,
ako by sám uniesol. Na názornú ilustráciu
prikladám známy príbeh. Žil jeden človek,
ktorý sa sťažoval Bohu, aký ťažký kríž má a či
by mu ho nemohol vymeniť. A tak ho Boh
zobral na miesto, kde bolo veľa krížov. Človek odhodil svoj a začal hľadať pre seba ten
správny. Strávil veľmi dlho času pri vyberaní,
veď chcel čo najlepší a najpríjemnejší. Jeden
bol dlhý, druhý krátky, jeden ťažký, druhý
hrubý, ďalší neotesaný, iný s priveľkým
ramenom. A tak po čase konečne našiel ten
správny. Prišiel k Bohu a ukázal na ten, ktorý
si vybral. Boh sa naňho usmial a povedal:
„Pozorne si ho prezri ešte raz!“ Až vtedy človek pochopil, že to bol kríž, ktorý predtým
odhodil ako nepohodlný.
Kto určuje, aký kríž máme uniesť? Aké
kritériá sú použité? Podľa čoho sa vie, že
som pripravený a schopný ho uniesť? Tieto
a podobné otázky sú základom nášho sťažovania sa. Akoby sme často zabúdali na to, že
Boh rozhoduje, Boh určuje kritériá, Boh vie,
že to zvládneme. Ak si uvedomíme, že kríž je
pre kresťana znakom Božej lásky a odpuste-

nia, prečo sa na tento kríž sťažujeme? Prečo
máme srdce plné horkosti, ak nás občas
pritlačí k zemi? Veď práve on je miestom
privilegovanej Božej blízkosti v našom
osobnom živote. A preto odteraz už nemáme právo sťažovať sa iným. Samozrejme, že
na vypočutí si človeka, ktorý sa chce poradiť,
vyrozprávať alebo počuť názor iného, nie je
nič zlé. Ale všetko s mierou. Pretože hranica
medzi zdieľaním a sťažovaním sa je veľmi
tenká. Predstavme si iný obraz. Ježiš vychádzajúci na Golgotu osloví neďaleko stojaceho vojaka a začne mu hovoriť, ako ho veľmi
tlačí remienok na sandáloch. Hundre, že ho
sklamal jeho najvernejší učeník, že nemá už
skoro žiadneho priateľa, pretože mu nikto
nepomohol. Že jeho kríž je priťažký alebo
pridlhý. Že ostal úplne sám...
Pre mňa osobne veľkým vzorom nesenia
kríža je svätý Ján Pavol II. Salvatore Martinez
o ňom hovorí: „Niet pochybností: okrem
iného disponoval aj akýmsi vnútorným magistériom človeka, ktorý bol učiteľom duší
a svedkom. Mal schopnosť priblížiť evanjelium, urobiť ho prístupným a praktickým pre
každého človeka. V každom kúte sveta naň
ho spomínajú ako na človeka ponoreného
do reality súčasnosti, a predsa oddeleného,
povedal by som až vyzdvihnutého smerom
k nebu.“
Nech sa za nás prihovára, aby v nás ožívalo
všetko to, čo je chladné a mŕtve. Aby sme
mali silu niesť svoj kríž a zaniesť túto radostnú zvesť všetkým ľuďom svojou pravdivosťou a autentickosťou života.

Mgr. Dušan Seman
trebišovský protopresbyter
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Medzinárodná asociácia exorcistov (IAE) získala právny štatút pred
Cirkvou. Kongregácia pre klérus ho
právne uznala dekrétom z 13. júna,
schválila štatúty združenia a udelila
mu status medzinárodného súkromného združenia veriacich. Združenie
má v súčasnosti 250 členov v 30
rozličných krajinách.

Gréckokatolícki veriaci z Čiech sa
21. júna zišli na púti na Svatej Hore.
Zhromaždilo sa tam asi 400 pútnikov
spolu so svojimi kňazmi a biskupom
Mons. Ladislavom Hučkom. (www.
exarchat.cz)

Svätý Otec prijal na audiencii
približne 80 predstaviteľov východných katolíckych cirkví, účastníkov
87. plenárneho zhromaždenia
ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese
Orientali), ktoré sa konalo od 23. do
26. júna v Klementínskej sále vo Vatikáne a bolo zamerané na koordináciu
diel na pomoc východným cirkvám.
Kongregácia pre východné cirkvi sa
zaoberala situáciou gréckokatolíckych cirkví v Rumunsku a na Ukrajine, situáciou v Sýrii a na Blízkom
východe. (www.grkatba.sk)

Rada pre ľudské práva pri OSN
schválila 25. júna rezolúciu o ochrane rodiny. Za rezolúciu hlasovali všetky africké a arabské krajiny, taktiež
Rusko, Čína a Venezuela, proti nej sa
postavili európske štáty, USA, Kórea,
Japonsko a Čile.

Bývalý apoštolský nuncius bol
prepustený z duchovenského stavu.
Tlačové stredisko Svätej stolice
to oznámilo 27. júna. Arcibiskup
Jozef Wesolowski bol v kánonickom
procese obžalovaný zo sexuálneho
zneužívania mladistvých. (RV)

Petíciu Zastavme kristianofóbiu
30. júna predstavil a predložil európskej petičnej komisii v europarlamente v Bruseli Silvio Dalla Valle,
vedúci Inštitútu pre monitorovanie
kristianofóbie, ako „prvý dôležitý
krok smerom k uvedomeniu si reálnej problematiky prenasledovania
kresťanov vo svete“.

Predstavitelia Anglikánskej cirkvi
v Austrálii 2. júla jednohlasne schválili návrh zrušiť spovedné tajomstvo,
aby kňazi mohli informovať štátne autority o závažných zločinoch, na ktoré
sa vzťahuje trest vo výške viac ako
päťročného väzenia – v prípade, že sa
kajúcnik ešte nepriznal polícii.
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Sambirsko-drohobyčská eparchia na Ukrajine má nového
pomocného biskupa
Vatikán 25. júna oznámil, že
Svätý Otec vyjadril súhlas
s kánonickou voľbou Synody
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC), ktorá
zvolila protojereja otca Hryhorija Komara, doterajšieho protosynkela Sambirsko-drohobyčskej eparchie UGKC, za pomocného biskupa eparchie, pričom
mu bolo udelené titulárne sídlo
Acci.
Hrihorij Komar sa narodil
19. júna 1976 v dedinke Letňa v Drohobyčskom okrese
v Ľvovskej oblasti. V roku 1994
vstúpil do ľvovského kňazského
seminára. 22. apríla 2001 bol

vysvätený za kňaza. Niekoľko
mesiacov pôsobil v kňazskom
seminári a vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Drohobyči.
V októbri 2001 začal postgraduálne štúdiá na Pápežskom
východnom inštitúte v Ríme,
kde v júni 2004 dosiahol licen-

ciát východného bohoslovia.
Po návrate z Ríma bol v júli
2003 vymenovaný za vicerektora a ekonóma drohobyčského
kňazského seminára, kde prednášal teológiu. Od decembra
2006 pôsobil ako výpomocný
duchovný vo Farnosti Zosnutia
Presvätej Bohorodičkys v meste
Drohobyč a 5. marca 2012 ho
vladyka Jaroslav Pryriz vymenoval za protosynkela Sambirsko-drohobyčskej eparchie. Okrem
rodného ukrajinského jazyka
ovláda ruský, poľský, anglický
a taliansky jazyk. (www.grkatba.sk)

V Mukačevskej eparchii slávili 25. výročie prinavrátenia
slobody

Oslavy prenesenia ostatkov
blaženého hieromučeníka
Teodora Romžu a 25. výročia
prinavrátenia slobody slávili
v Mukačevskej eparchii 27. – 28.
júna v areáli Bohosloveckej akadémie a kňazského seminára
bl. Teodora Romžu v Užhorode.
Na oslavách sa zišlo niekoľko
tisíc veriacich z mnohých kútov
Mukačevskej eparchie.
Svätého Otca Františka
na oslavách zastupoval osobitný
pápežský vyslanec – kardinál
Jozef Tomko, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Na slávnosti sa
zúčastnil aj apoštolský nuncius
na Ukrajine arcibiskup Mons.
Thomas Edward Gullickson.
Pred začiatkom archijerejskej
svätej liturgie, ktorú slávili 28.
júna, sa konal sprievod, počas
ktorého bola prinesená rakva

s relikviami bl. Teodora k poľnému oltáru. Kardinála Tomka
a prítomných vladykov v úvode
privítal archimandrita Petro
Pavlo Bereš, rektor Užhorodskej
bohosloveckej akadémie.
Spolu s kardinálom Tomkom, ktorý viedol slávnostnú
liturgiu v byzantskom obrade
(čo je pre Mukačevskú eparchiu historickou udalosťou),
spoluslúžil apoštolský nuncius
na Ukrajine arcibiskup Mons.
Thomas Edward Gullickson,
mukačevský eparcha vladyka
Milan Šášik CM, mukačevský
pomocný biskup Níl Luščak
OFM, emeritný hajdúdorožský
biskup Szilárd Keresztes (Maďarsko), biskup Mukačevskej
rímskokatolíckej diecézy Antal
Majnek OFM, biskup kanonik
baziliky Santa Maria Maggiore Irenej Bilyk OSBM (Rím),

kolomyjsko-černivecký biskup
Vasiľ Ivasjuk, marmorožský biskup Vasile Bizău (Rumunsko),
passaický biskup Kurt Burnette
(USA), miškovecký apoštolský
exarcha Atanáz Orosz (Maďarsko), prešovský pomocný biskup
Milan Lach SJ, stryjský pomocný
biskup Bohdan Manyšin, jasovský opát Ambróz (Slovensko)
a protosynkel Košickej eparchie
otec Vladimír Tomko. Liturgiu
koncelebrovalo viac ako 170 kňazov viacerých eparchií. Homíliu
predniesol kardinál Jozef Tomko
v ukrajinskom jazyku.
Slávenie spevom sprevádzal
seminárny chór bohoslovcov.
Na záver sviatočnej liturgie
kardinál Tomko z poverenia
Svätého Otca Františka udelil
všetkým prítomným osobitné
pápežské požehnanie. Vladyka
Milan Šášik vyznamenal kardinála Jozefa Tomka Rádom sv.
Cyrila a Metoda I. triedy.
Na záver slávnosti sa konala
veľká procesia – sprievod okolo
chrámu a seminára s relikviami
hieromučeníka Teodora Romžu
s čítaním štyroch evanjelií.
Po skončení boli ostatky blaženého vladyku Romžu vystavené
v seminárnom chráme. (www.
grkatba.sk; snímka: www.mgce.
uz.ua)
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V prešovskej katedrále si uctili sv. Jána Krstiteľa
Nebeským patrónom Prešovskej archieparchie je sv. Ján
Krstiteľ, preto sa k sviatku jeho
narodenia v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove, v ktorej
sa nachádza aj jeho relikvia,
konala archieparchiálna odpustová slávnosť. V nedeľu 22.

júna archijerejskej svätej liturgii
predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. Koncelebroval emeritný
pražský pomocný biskup Ján
Eugen Kočiš a viacero kňazov.
Homíliu predniesol kancelár
arcibiskupského úradu v Pre-

šove otec Peter Lach. V závere
slávnosti súdny synkel Prešovskej archieparchie Juraj Popovič
zablahoželal k meninám otcovi
arcibiskupovi Jánovi a biskupovi Jánovi Eugenovi. (Ľubomír
Petrík)

V Bratislave sa stretli na odpustovej slávnosti
ku cti sv. Petra a Pavla
Sviatok svätých apoštolov Petra
a Pavla, patrónov Bratislavskej
eparchie, oslávili v nedeľu 29. júna v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
V rámci odpustovej slávnosti,
ktorá tohto roka pripadla na nedeľu, sa slávili dve božské liturgie.
Hlavným slúžiteľom prvej
liturgie v cirkevno-slovanskom

jazyku, pri ktorej účinkoval katedrálny zbor Kyrillomethodeon, bol otec Vladimír Skyba. Vo
svojej homílii poukázal na dôležitosť osobného vzťahu ku
Kristovi podľa vzoru apoštolov.
Archijerejskú liturgiu v slovenskom jazyku, pri ktorej spieval zbor Chrysostomos, slúžil
vladyka Peter Rusnák, bratislav-

ský eparcha. V homílii poukázal
na sv. Petra a Pavla, stĺpy Cirkvi,
a na to, že Boh sa oslávil práve
v ich slabostiach, aby sa ukázalo, že skutočne miluje človeka.
Na záver liturgie otec Skyba
v mene všetkých prítomných
zablahoželal vladykovi Petrovi
a kancelárovi otcovi Petrovi
Sabolovi k ich meninám. (-sg)

Šaštín privítal gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie
Rok Sedembolestnej Panny
Márie si osobitným spôsobom
uctili gréckokatolíci Bratislavskej eparchie, ktorí sa zišli 28.
júna, keď východná cirkev slávi
sviatok Presvätej Bohorodičky
Spolutrpiteľky, v Národnej bazilike v Šaštíne. Pridali sa k nim
aj gréckokatolíci z niektorých
ďalších farností.
Tohtoročná púť sa začala starobylou mariánskou modlitbou
akatistu pred ikonou Spolutrpiacej Bohorodičky. Počas
nej kňazi vysluhovali sviatosť
zmierenia. Archijerejskej svätej

liturgii v cirkevnej slovančine
predsedal bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák a spevom
ju sprevádzal katedrálny zbor
Kyrillomethodeon. V úvode pútnikov privítal správca
baziliky don Ján Cverčko SDB
a generálny vikár Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba.
V homílii vladyka poukázal
na to, že v dlhých dejinách ľudstva sa mnohé filozofické školy
pokúšali nájsť odpoveď na zmysel utrpenia. Jediné pravdivé
riešenie priniesol Ježiš Kristus,
a to je Boží život v nás a Božia

láska pre človeka, i v utrpení. Biskup Rusnák poukázal
na Presvätú Bohorodičku, ktorá
zostala pod krížom nie preto,
že by mala teologické vzdelanie
alebo vedela so stoickým pokojom znášať utrpenie, ale preto,
že milovala svojho syna.
Po spoločnom obede si
pútnici mali možnosť vypočuť
prednášku riaditeľa Slavistického ústava SAV prof. Petra Žeňucha o byzantsko-slovanskej
tradícii ako formujúcej súčasti
kultúrnej a kresťanskej tradície
Slovenska. (Stanislav Gábor)

V Michalovciach odhalili súsošie sv. Cyrila a Metoda
Na sviatok Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho 27. júna odhalili vedľa
gréckokatolíckeho Chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach otec Michal
Hospodár a námestník primátora Dr. Benjamín Bančej drevené
súsošie sv. Cyrila a Metoda.
Myšlienka inštalovať súsošie
vznikla na pôde Spolku sv.
Cyrila a Metoda. Spolok takto
chcel pokračovať v šírení cyrilo-metodskej tradície, ktorá sa
od roku 1941 v Gréckokatolíckej
cirkvi na území mesta i okolia

intenzívne rozvíjala. Súsošie posvätil košický eparcha vladyka
Milan Chautur CSsR. Následne
posvätil aj obnovené priestory
vo farskej budove pripravené
pre nových kaplánov. V závere

slávnosti vyjadril otec František
Puci, michalovský protopresbyter, radosť i poďakovanie. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor
sv. Jozefa pod vedením Márie
Gofusovej. (Michal Hospodár)


Vladyka Peter Rusnák slúžil 12.
júna archijerejskú liturgiu na vigíliu
slávnosti sv. Antona Paduánskeho
vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Liturgické
slávenie spevom sprevádzal zbor
Chrysostomos. V úvode bohoslužby
vladyka Peter posvätil ikonu sv. Antona Paduánskeho napísanú v Ikonopiseckej dielni archanjela Rafaela.

Prvá biblická súťaž Bratislavskej
eparchie sa konala 14. júna v sále
Eparchiálneho úradu v Bratislave.
Zúčastnilo sa na nej 18 detí z farností Bratislava-Staré Mesto, Trnava,
Trenčín a Šumiac. V A kategórii
(1. a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo družstvo
z Trenčína, druhé miesto obsadila
Trnava, na treťom mieste bola Bratislava a štvrté skončilo druhé družstvo
z Trnavy. V B kategórii (3. a 4. ročník
ZŠ) zvíťazila Trnava pred Bratislavou
a Šumiacom. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo osemnásť detí. Biblická súťaž
sa zakončila v Katedrále Povýšenia
svätého Kríža Molebenom k Svätému
Duchu. (František Fedorišin)

V Pichniach si uctili relikvie sv.
apoštola Tomáša, ktoré vo farskom
Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky privítali 20. júna. Návšteva
a uctenie ostatkov svätca sa uskutočnili v rámci pokračovania stretnutí
s relikviami blahoslavených a svätých
v tejto farnosti. Svätú liturgiu slávil
miestny kňaz otec Martin Barna
spolu s otcom Jozefom Havrilom.
(Milan Sisak)

Nový oltár, obnovený ikonostas
a interiér Chrámu Troch svätiteľov v Kolbasove posvätil 21. júna
prešovský pomocný biskup Mons.
Milan Lach SJ, ktorého pred chrámom privítala starostka obce Mária
Kosťová. Vladyka popoludní zavítal
do farnosti Ulič, kde navštívil farský
Chrám sv. Mikuláša, miniskanzen drevených chrámov a oddychovú zónu
Dvere do Polonín. (Peter Kijovský)

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oslávili aj v Prešove.
Prvá pobožnosť sa uskutočnila 22.
júna v gréckokatolíckej Katedrále
sv. Jána Krstiteľa. Odtiaľ veriaci išli
v sprievode do františkánskeho Kostola sv. Jozefa. Po bohoslužbe slova
sa sprievod presunul do Konkatedrály
sv. Mikuláša. Procesia Božieho tela
a krvi sa zakončila adoráciou a požehnaním s Eucharistiou. (Jakub Halčák)
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Gréckokatolícki vyšší predstavení
a formátori sa stretli 26. júna v Michalovciach. Boli zastúpené všetky
gréckokatolícke rehole pôsobiace
na Slovensku. Hlavným obsahom
pracovného stretnutia bola príprava
na Rok zasväteného života. (Metod
Lukačik CSsR)

Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom ďakovali 26. júna
za úspešný školský rok. Pri slávení
svätej liturgie sa stretli otec Anton
Uhrin, riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu, otec
Martin Zlacký, humenský protopresbyter, a otec Peter Hrib, duchovný
správca školy. V závere svätej liturgie
sa pracovníci školy poďakovali otcovi
Hribovi za štyri roky duchovnej správy. (Emil Jaroš)

Študenti Gymnázia bl. P. P. Gojdiča a Strednej zdravotníckej školy sv.
Bazila Veľkého sa 27. júna poďakovali za školský rok záverečnou svätou
liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža
na sídlisku Sekčov v Prešove, ktorú
celebroval otec Anton Uhrin, riaditeľ
Arcidiecézneho školského úradu.
Deti z Cirkevnej základnej školy
s materskou školou bl. Pavla Petra
Gojdiča sa stretli na svätej liturgii
v škole s duchovným správcom školy
otcom Rastislavom Bakom. (Helena
Čitbajová)

Veriaci z Trnkova putovali 27. –
29. júna pri príležitosti Roka Sedembolestnej do Šaštína a Bratislavy.
V sobotu ráno, na sviatok Presvätej
Bohorodičky Spolutrpiteľky, navštívili
Národnú Svätyňu Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne. Po prehliadke
baziliky sa pútnici pripojili k programu púte Bratislavskej eparchie. V nedeľu sa pútnici zúčastnili na archijerejskej svätej liturgii v Katedrálnom
chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. (Viera Lešková)

Veriaci z farnosti Zámutov zorganizovali 29. júna farský Deň rodiny.
Stretnutie sa začalo modlitbou správcu farnosti otca Mikuláša Tatára,
pokračovalo vystúpeniami, v ktorých
boli zapojené deti, mládež, ženy aj
muži z farnosti. (Michal Vasiľ)

V Košiciach-Terase slávili 29. júna
petropavlovský odpust. Miestny
chrám zjednotil farské spoločenstvo,
ktoré medzi sebou privítalo vladyku
Milana Chautura, košického eparchu.
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Na odpuste v Krásnom Brode privítali vladyku Milana Lacha SJ
V nedeľu 15. júna sa v Krásnom
Brode konala archieparchiálna
odpustová slávnosť k sviatku
Zoslania Svätého Ducha. Vladyka Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup, bol privítaný
staroslovanským zvykom –
chlebom a soľou. Archijerejskú liturgiu slúžil vladyka pri
ruinách starej monastierskej
cerkvi. Koncelebrovali protoigumen baziliánov otec Metod Bilančík OSBM, igumen

krásnobrodského monastiera
otec Vladimír Sedláček OSBM,
protopresbyter Medzilaboreckého protopresbyterátu otec Ján
Blaško a ďalší kňazi. Sviatosť
pokánia vysluhovalo 12 kňazov
Medzilaboreckého protopresbyterátu. V homílii vladyka Milan
pripomenul dôležitosť toho,
aby rodinu oživoval Svätý Duch.
Vyzdvihol i úlohu baziliánskeho monastiera ako významnej
súčasti duchovného života

gréckokatolíkov, v ktorom
bol vysvätený aj prvý vladyka
Prešovskej eparchie Gregor
Tarkovič.
Archijerejskú liturgiu, na kto
rej sa zúčastnilo asi 1 500 veriacich, spevom obohatili kantori
z Ňagova – Sergej Smetanka,
Jozef Kudzej a Jozef Kosť. Po liturgii nasledoval slávnostný
sprievod okolo historickej Kaplnky Ochrany Bohorodičky s čítaniami evanjelií. (Teodor Kosť)

Abranovčania prijali dva vzácne dary

Rebják. Súčasťou slávnosti, ktorú
spevom sprevádzal katedrálny
Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc,
bolo aj udelenie nižších svätení
Petrovi Babinčákovi zo Sečoviec.
V kázni vladyka Milan upriamil
pozornosť na dve povolania:

Mariánska odpustová slávnosť v Levoči
Slnečný deň privítal pútnikov
na Mariánskej hore v Levoči
na odpustovej slávnosti sviatku
Uloženia úctyhodného rúcha
Presvätej Bohorodičky v Blachernách. 2. júla svätú liturgiu
v bazilike na Mariánskej hore
slávil vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, spolu s kňazmi
a tisíckou pútnikov. Svätú liturgiu spevom sprevádzala mládež
z levočskej farnosti.
V sobotu 5. júla večer slávil
na poľnom oltári na Mariánskej
hore svätú liturgiu prešovský
pomocný biskup Mons. Milan
Lach SJ. V homílii apeloval

sveta, najmä mnohých médií.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal

Zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného. (D. Višňovská)

Kardinál Jozef Tomko
zavítal na cyrilo-metodský odpust do Sečoviec

naučili pozerať sa na človeka
i na svet očami Ježiša Krista. To
nám pomohlo nájsť si dôstojné
miesto v rodine európskych národov. V sobotu 5. júla slávnosť
vyvrcholila archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú slávil kardinál
Jozef Tomko. V kázni konštatoval, že na javisko kultúrnych
dejín sme sa dostali vďaka
Božiemu slovu, ktoré sprostredkovali našim predkom solúnski
bratia. V ďalšej časti poukázal

na to, že viera ako základná
hodnota života, ktorá mu dáva
pravý zmysel, sa musí prejavovať
v osobnom, rodinnom i spoločenskom živote. Len tak môže
preniknúť a poľudštiť kultúru.
Tento účinný model inkulturácie, ktorý aplikovali sv. Cyril
a Metod, treba realizovať aj dnes,
aby cyrilo-metodská tradícia
nebola iba literou, ale silou pre
každodenný kresťanský život.
Pri konci liturgickej slávnosti
udelil otec kardinál požehnanie od Svätého Otca Františka
spojené s plnomocnými odpustkami. Vladyka Milan Chautur zablahoželal vzácnemu
celebrantovi k jeho viacerým
jubileám a na záver predniesol
pri súsoší sv. Cyrila a Metoda
prológ z Evanjelia podľa sv. Jána
v cirkevnoslovanskom jazyku.
(Michal Hospodár)

Ctitelia bl. Pavla Petra Gojdiča sa stretli v jeho rodisku

Košická eparchia má troch novokňazov
V košickej Katedrále Narodenia
Bohorodičky boli 28. júna pri
archijerejskej liturgii, ktorú
slávil vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, vysvätení
za kňazov traja diakoni: Peter
Jambor, Peter Kolesár a Dominik

na pútnikov, aby vzor pre svoj život nehľadali v ponuke dnešného

Eparchiálna odpustová slávnosť
ku cti sv. Cyrila a Metoda sa
začala v Sečovciach už v predvečer sviatku. V miestnom
chráme zaznel na ich počesť
akatist a liturgická modlitba
Veľkej večierne. Svätú omšu
na Námestí sv. Cyrila a Metoda celebroval Mons. Bernard
Bober s vladykom Milanom
Chauturom a kňazmi obidvoch
obradov. V homílii otec arcibiskup uviedol, že sv. bratia nás

Na sviatok Narodenia sv. Jána
Krstiteľa 24. júna v Abranovciach prijali dva vzácne dary,
ktoré otec biskup Ján Hirka
odkázal pre chrám vo svojej
rodnej obci. Jeho tajomník otec
Andrej Rusnák vyplnil vôľu
vzácneho rodáka a odovzdal
farnosti obraz Božieho milosrdenstva a vzácnu kalichovú
súpravu posvätenú sv. Jánom
Pavlom II. Po svätej liturgii sa
konala panychída pri hrobe otca
biskupa Jána. (Ľuboš Kohút)
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materstvo a kňazstvo. Obidve sú
málo ocenené, a pritom slúžia
životu. Jedno prirodzenému,
druhé plodí nadprirodzený, Boží
život. Radostnú udalosť ukončilo
požehnanie novokňazov a mnoholitsvije. (Michal Hospodár)

V Ruských Pekľanoch, rodisku
blahoslaveného prešovského
biskupa mučeníka Pavla Petra
Gojdiča OSBM, sa v sobotu 12.
júla konala archieparchiálna odpustová slávnosť. Hlavným slúžiacim bol vladyka Milan Lach
SJ, prešovský pomocný biskup.
V homílii nazval blahoslaveného
biskupa najväčšou osobnosťou
Gréckokatolíckej cirkvi na našom území a na základe evanjelia, ktoré zaznelo, zvýraznil
Kristove slová: „Neboj sa, ma-

ličké stádo, lebo vášmu Otcovi
sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
Predajte, čo máte, a rozdajte
ako almužnu!“ Božie kráľovstvo
nazval nezaslúženým darom pre
tých, ktorí uverili, že sa oplatí
ísť za Ježišom Kristom. Aby sa
šírilo, potrebujeme napĺňať slovo
o rozdávaní. V súvislosti s blahoslaveným vladykom uviedol, že
ho oslovujú obzvlášť dve skutočnosti. Najprv to, že mal odvahu
nariadiť kňazom svojej eparchie,
aby pomáhali Židom. Potom to,

že aj po druhej svetovej vojne
preukazoval skutky lásky tým,
ktorí boli nútení utekať pred
prenasledovaním, hoci ho potom
neprávom obvinili, že ukrýval
banderovcov. Spevom slávnosť
sprevádzal miešaný chrámový
zbor Hlahol z gréckokatolíckej
farnosti na Sídlisku 3 v Prešove
pod vedením Tibora Krenického.
Súčasťou slávnosti bol aj Akatist
požehnania rodín a Moleben
k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
(Ľubomír Petrík)

V Ladomirovej posvätili nový chrám
Po troch rokoch stavebných prác
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, za účasti
trinástich kňazov, rehoľných
sestier a množstva veriacich
6. júla posvätil v Ladomirovej
nový chrám zasvätený Božiemu
milosrdenstvu. Vladyka vyjadril
vďačnosť rodine Žákovcov, ktorá
prevzala na seba zodpovednosť za finančné zabezpečenie
stavby, a pripomenul, že Boh je

nekonečne štedrý a svoju vernosť
prejaví tým, ktorí ho v pokore
budú hľadať. V závere sa veriaci
poďakovali správcovi farnosti

otcovi Pavlovi Semanovi i bývalému kaplánovi otcovi Michalovi
Kurucovi, ktorí do tohto diela
vložili veľa síl. (Ján Zubko)

Slávnosť, ktorú spevom sprevádzal
katedrálny zbor pod vedením Lucie
Lovašovej, v priamom prenose
vysielala Slovenská televízia. (Michal
Hospodár)

Púť učiteľov a žiakov do Litmanovej sa uskutočnila 29. júna. Hlavným
celebrantom bol otec Anton Uhrin,
riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu v Prešove. Na záver svätej liturgie zaznelo
poďakovanie všetkým riaditeľom,
pedagógom, zamestnancom aj žiakom. Potom boli predstavené gréckokatolícke cirkevné školy a školské
zariadenia. (GAŠÚ)

Výlet animátorov s otcom
arcibiskupom Jánom Babjakom SJ
do Belianskych Tatier sa uskutočnil
2. – 3. júla. Na výlete sa zúčastnilo
17 animátorov z Prešovskej archieparchie, ktorých sprevádzal otec
Jozef Urvinitka. Cestou sa výletníci
zastavili v Inštitúte Krista Veľkňaza
v Žakovciach a potom Dolinou siedmich prameňov putovali na chatu
Plesnivec. Nasledujúci deň sa vrátili
do Tatranskej kotliny. Vyvrcholením
výletu bolo slávenie svätej liturgie
na hore Zvir v Litmanovej. (Beáta
Baranová)

Fatimskú sobotu slávili pútnici
na hore Zvir 5. júla. Program sa
začal modlitbou radostného ruženca
a pokračoval svätou liturgiou, ktorá
bola slávená v cirkevnoslovanskom
jazyku na pamiatku slovanských učiteľov sv. Cyrila a Metoda. V homílii
sa prítomným prihovoril duchovný
správca hory Zvir otec Marcel Pisio.
Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba Korunky k Božiemu
milosrdenstvu. (Pavol Vasiľ)

Pri príležitosti malej púte putovali 6. júla veriaci na horu Zvir.
Program sa začal uctením si ikony
Presvätej Bohorodičky. Nasledovala
modlitba Akatistu požehnania rodín,
modlitba ruženca a svätá liturgia,
ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Vasil Kindja, rektor
chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky
na hore Zvir. Na záver svätej liturgie
otec Rastislav Janičko, riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej,
poďakoval otcovi Vasilovi za jeho
obetavú službu kňaza na hore Zvir
a poprial mu veľa síl a milostí na novom pôsobisku. (Pavol Vasiľ)
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Rozhovor s otcom Miroslavom Bujdošom CSsR, členom
organizačného tímu Breakfestivalu, ktorý sa uskutočnil
29. júna v areáli Dunajec
v Červenom Kláštore
Akým spôsobom prebiehajú prípravy na festival?
Každý ročník začíname
pripravovať rok dopredu.
Bezprostredne po ukončení
Breakfestivalu zhodnotíme ročník, čo bolo zlé,
čo treba zmeniť. Dobré veci sa snažíme ponechať alebo ešte zlepšiť. Pri počiatočných prípravách sa zídeme s otcom Marošom Dupnákom
a otcom Jozefom Kišákom. Značnú dôležitosť
prikladáme samotnej téme, ktorá sa bude niesť
celým podujatím, a podľa toho oslovujeme
účinkujúcich. Pri výbere kapiel nám radia mladí
ľudia prostredníctvom konkurzu na sociálnej sieti. Pár mesiacov pred akciou sa určí zodpovedná
osoba a stabilizuje sa tím asi 90 dobrovoľníkov,
ktorí pripravujú workshopy, vytvorí sa návrh
nových tričiek, billboardov a iných vecí.

V Ľutine sa konala
Púť rodín
V bazilike na pútnickom mieste v Ľutine sa v sobotu 5. júla konala Púť rodín v rámci
Roka rodiny, ktorý 6. januára pre Prešovskú archieparchiu vyhlásil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ. Púť sa začala modlitbou ruženca a Akatistom požehnania rodín,
ktorý vznikol pri príležitosti tohto tematického roka.

P

opri mnohých rodinách s deťmi bol
vzácnym pútnikom kardinál Stanislav Dziwisz, krakovský arcibiskup
metropolita, ktorý mal slávnostnú homíliu.
Ocenil v nej, že Prešovská archieparchia slávi Rok rodiny, a to aj v kontexte blížiacej sa
synody biskupov o rodine. Povedal, že rodina je prvou obeťou sekularizmu a pokračoval: „Ak v nej chýba základ, ak sa nebuduje
na skale, ktorou je Ježiš Kristus a jeho evanjelium, vtedy jej chýba mocná podpora, aby
čelila všetkým víchrom a búrkam, ktoré
podkopávajú nerozlučiteľnosť manželstva a rozbíjajú jednotu rodiny. Základom
rodiny je Boh, ktorý je láskou a prameňom
každej lásky.“ Vyzdvihol aj skutočnosť, že
v ľutinskej bazilike sú nástenné mozaiky
Božieho milosrdenstva a sv. Jána Pavla

II., v súvislosti s ktorým zdôraznil, že bol
pápežom rodiny. „Kardinál Wojtyla už ako
krakovský metropolita postavil do centra
svojej pastoračnej starostlivosti manželstvo

a rodinu. Ako ovocie svojich pastoračných
skúseností a uvažovania napísal vtedy
knižku o manželstve s veľavravným názvom
Láska a zodpovednosť. Ako pápež Ján Pavol

II. utvoril Pápežskú radu pre rodinu a Pápežskú akadémiu Za život a tiež inicioval
Svetové stretnutia rodín.“ Citoval aj z jeho
Listu rodinám a z apoštolskej exhortácie
Familiaris consortio.
Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej
liturgie bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, s ktorým koncelebrovali
aj pomocný prešovský biskup Milan Lach
SJ, emeritný pomocný pražský biskup Ján
Eugen Kočiš a prítomní kňazi.
Na konci liturgie zaznela Modlitba Svätého Otca Františka k Svätej rodine, ktorú
sa mnohé rodiny v Prešovskej archieparchii
denne modlia, a telegram Svätému Otcovi,
v ktorom pútnici uvádzajú: „Rok rodiny
chce byť našou odpoveďou na útoky proti
sviatostnému manželstvu muža a ženy
a proti prirodzenej rodine. V rodinách
v našich farnostiach putujú ikony Svätej nazaretskej rodiny, ktorá nás pozýva k spoločnej rodinnej modlitbe, ktorej súčasťou sú aj
katechézy. S ikonou do rodín prichádzajú aj
kňazi, ktorí chcú byť nápomocní v obnove

jednoty rodín, a zároveň takto chceme
zvýrazniť úzku spojitosť medzi domácou
cirkvou a farským spoločenstvom.“
Spevom liturgickú slávnosť sprevádzali
tri spojené chrámové zbory z gréckokatolíckych farností v Prešove pod vedením
Valérie Hricovovej, Evy Fuchsovej a Tibora
Krenického. Liturgiu v priamom prenose
prenášala TV Lux. Súčasťou programu bola
aj diskusia s otcom kardinálom a katechézy
kňazov. Otec Marián Kuffa hovoril hlavne
o otcovstve a otec Jozef Maretta na tému
Rodina, chráň svoje deti! Deťom sa na niekoľkých stanoviskách venovali animátori.
Púť, ktorej príjemnú atmosféru umocnilo aj
pekné počasie, bola zakončená koncertom
gospelovej kapely Peter Milenky Band. Areál baziliky ponúkol milý pohľad na veľa detí
a mladých ľudí s rodičmi, ako si na trávnatých plochách rozprestreli deky a prežívali
spoločné chvíle v objatí Božej lásky. n
Ľubomír Petrík
snímky: M. Žarnayová

Čo nové ponúkol Breakfestival tento rok?
Názov piateho ročníka Breakfestivalu bol
V tíme. Vidíme, že názov bol trefný a adekvátny, pretože nás samotných prekvapila hojná
účasť rodín. Ak tohtoročný Breakfestival
prispel akýmkoľvek spôsobom ku skvalitneniu
rodinných vzťahov, ak sa nám podarilo vytvoriť
vhodný čas a priestor na to, aby otcovia mohli
celú nedeľu stráviť so svojimi deťmi, potom
Breakfestival splnil svoju úlohu. Videl som
viacero spokojných tvárí manželiek, ktoré si
hlavu plnú starostí opreli o manželovo rameno
a počúvali jednu či druhú kapelu. Som si istý, že
toto je dobré ovocie a svedčí o tom, že strom
je dobrý a úrodný, a treba ho ďalej polievať,
obstrihávať a vytvárať mu priestor na rast.
Ako vy sám prežívate čas na Breakfestivale?
Málokde nachádzam takýchto šťastných ľudí.
Málokde dnes vidím odvahu lámať bariéry, meniť vychodené chodníčky. Málokde dnes vidím
spokojných rodičov. Málokde dnes vidím ochotu
spolupracovať na spoločnom dobrom diele. No
Breakfestival sa mi takto javí. Aj mňa učí spolupracovať. Povzbudzuje ma ísť vpred nie ako
jednotlivec, ale ako člen tímu redemptoristov.
Čo chcete ponúknuť v rámci Breakfestivalu
v budúcnosti?
V budúcom roku, ktorý Svätý Otec chce vyhlásiť
za Rok zasväteného života, chceme myslieť aj
na rehoľné rodiny, v ktorých sa nezriedka bojuje
s opustenosťou, samotou a vyčerpaním. Breakfestival je reakciou práve na tieto hendikepy
súčasnej spoločnosti. Pokúsime sa ponúknuť
niečo v tomto štýle.
Helena Krenická
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Láska a zodpovednosť

Ctihodný otec arcibiskup Ján, prešovský
metropolita,
otec biskup Milan,
bratia kňazi, rehoľné sestry,
drahí bratia a sestry!
Som rád, že v Roku rodiny, ktorý prežívate v Prešovskej archieparchii, sa môžem
spolu s vami modliť počas dnešnej púte
gréckokatolíckych rodín do Sanktuária
Božej Matky v Ľutine.
Prinášam vám pozdravy od krakovskej
cirkvi, ktorá sa, podobne ako vy, raduje z povýšenia na oltár svätého pápeža
Jána Pavla II. Kardinál Karol Wojtyła bol
vyše dvadsať rokov biskupom v Krakove,
a potom ho Božia Prozreteľnosť povolala
do služby Cirkvi a svetu ako nástupcu
svätého apoštola Petra v Ríme. Vtedy slúžil
všetkým národom, ale osobitne mu ležal
na srdci osud prenasledovaných kresťanov.
Uprostred nich bola Gréckokatolícka cirkev
– cirkev mučeníkov, cirkev prenasledovaná
a odsúdená na zničenie bezbožným komunistickým systémom. Ale Boh sa vás ujal
a obnovil vám slobodu.
Prinášam vám dar modlitby od hrobu
našich svätých, medzi ktorými sú svätý
Stanislav, biskup a mučeník z jedenásteho
storočia, a svätá Faustína. To vďaka nej a
vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. sa iskra
Božieho milosrdenstva rozšírila z Krakova
do celého sveta, aby vrátila ľuďom nádej.
Využívam túto mimoriadnu príležitosť,

aby som poďakoval celej Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, ktorá každý rok v máji
vo veľkom počte putuje do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikách. Vždy sme povzbudení vašou vierou
a vašou zbožnosťou, vašou modlitbou
a vaším prekrásnym liturgickým spevom!
Všetci tvoríme veľké spoločenstvo ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána. Všetci sme
v rukách Boha, ktorý „je bohatý na milosrdenstvo” (Ef 2, 4).
V dnešnom svete stojí Cirkev voči mocným výzvam. Jednou z nich je sekularizmus, čiže taká koncepcia osobného, rodinného a spoločenského života, ako by Boh
nejestvoval. S Bohom sa už nebojuje ako
v nedávnych časoch, keď sa vládcovia našich krajín riadili ateistickým marxizmom.
Táto ideológia chcela budovať raj na zemi,

a ako sme to sami skúsili, zanechala po sebe
materiálne a duchovné ruiny. Teraz sa nebojuje s Bohom. Teraz sa Boh ignoruje. Boh
sa stáva nepotrebný a nepohodlný. Človek si
chce zariadiť život vlastnou rukou a zabúda,
že je Božím stvorením, že v Bohu sú jeho
najhlbšie žriedla, že od Boha sme všetci
vyšli a k nemu smerujeme. Zabúdať na to,
ignorovať túto pravdu znamená odsúdiť sa
na život, ktorý nemá korene, budúcnosť ani
zmysel.
Prvou obeťou sekularizmu je rodina. Ak
v nej chýba základ, ak sa nebuduje na skale,
ktorou je Ježiš Kristus a jeho evanjelium,
vtedy jej chýba mocná podpora, aby čelila
všetkým víchrom a búrkam, ktoré podkopávajú nerozlučiteľnosť manželstva a rozbíjajú jednotu rodiny. Základom rodiny je Boh,
ktorý je láskou a prameňom každej lásky.
O tejto láske napísal apoštol Pavol, že je
trpezlivá, že nezávidí, že nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí
na zlé. Skutočná láska „všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ (porov. 1
Kor 13, 4 – 7).
Dnes sú naše rodiny postihnuté pliagou
rozvodov, ktorých prvou obeťou sa stávajú
deti. Preto sa tak veľmi potrebujeme duchovne a pastoračne zmobilizovať, aby sme
mladým pomáhali zodpovedne sa rozhodnúť pre manželstvo, ktoré je spoločenstvom
obetavej lásky, v ktorom žena pre muža
a muž pre ženu utvárajú zo seba dar z toho,
čo je v nich najlepšie.
Kresťanské rodiny majú byť rodinami
života, v ktorých vyrastá nová generácia
učeníkov Ježiša Krista, v ktorých sa každé
počaté dieťa môže cítiť bezpečne, pretože
bude prijaté z lásky ako Boží dar pre rodiny,
pre Cirkev a pre národ. Zdravé rodiny znamenajú zdravú spoločnosť a zdravý národ.
Nikto a nič nenahradí rodinu v jej najdô-
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ležitejšom poslaní byť základnou bunkou
spoločnosti, byť prostredím života a lásky.
Iba v takomto prostredí sa môže mladý
človek učiť láske k Bohu a k blížnemu. Iba
v takomto prostredí sa môže človek učiť,
ako slúžiť, ako byť pre druhých.
Ako dojemne zneli slová ženy z davu
ľudí, ktorí počúvali Ježiša: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval”
(Lk 11, 27). V týchto slovách sa nachádza
všetok obdiv Majstra z Nazaretu, jeho učenia, mimoriadneho znamenia, ako konal,
keď rozmnožil chlieb a nasýtil ním hladných, keď vrátil chorým zdravie a zosnulým
život. Ježiš kráčal životom, robil dobre
a vracal ľuďom nádej, ukazoval im pravdivú
a milosrdnú tvár nebeského Otca, ktorý
ich miloval, a predovšetkým oslobodzoval
ľudstvo z krajiny zla, hriechu a smrti. Ježiš
je naším jediným Spasiteľom. On zmenil
náš osud a otvoril nám cestu, ktorá vedie
do večného života.
Boží Syn prišiel na zem ako človek.
Narodil sa v rodine. V Márii našiel najlepšiu
Matku a vo svätom Jozefovi adoptívneho
otca. Ježiš vyrástol pod Máriiným vedením.
Od nej sa učil prvým slovám. Od nej sa
učil, ako milovať a slúžiť. Dve srdcia – srdce
Matky a srdce Syna – bili v jednom rytme
čistej, obetavej, nezištnej, Božej láske.
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval.” V týchto slovách
sa nachádza aj obdiv a vďačnosť Kristovej
Matky. Dnes sa tieto slová ženy z Evanjelia
podľa svätého Lukáša stávajú aj našimi
slovami. Dnes ďakujeme Márii, ktorá je prítomná vo svätyni v Ľutine, za jej spoluprácu
s Bohom na veľkom diele spásy človeka,
našej spásy. Ďakujeme jej za postoj vo chvíli
zvestovania, za jej slová vyslovené anjelovi:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova” (Lk 1, 38). Ďakujeme
Márii za jej nežnú starostlivosť o dieťa,
ktoré nosila vo svojom nepoškvrnenom
lone, ktoré vychovala, nad ktorým bdela.
Ďakujeme Márii za to, že stála pod krížom
a prijala testament Božej lásky, keď sa stala
matkou milovaného učeníka Jána a v ňom
aj matkou nás všetkých i celej Cirkvi. Ďakujeme Márii, že po slávnom nanebovzatí
oroduje za nás, bdie nad nami, nad našimi
rodinami.
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval.” Po vypočutí týchto
slov Ježiš odpovedal významným spôsobom: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú
Božie slovo a zachovávajú ho” (Lk 11, 28).
My všetci, ktorí počúvame Božie slovo
a žijeme v súlade s Božím slovom, patríme
do veľkej Ježišovej rodiny a máme účasť
na jeho blahoslavenstve. Tak dostávame

jasné pokyny pre seba samých. Máme sa
otvárať prijatiu evanjelia, dobrej zvesti,
a v súlade s ňou utvárať svoj život, rozhodovať sa, nadväzovať a prehlbovať vzťahy
s druhými, počnúc od našich blízkych,
s našimi rodinami. Naše kresťanské rodiny majú byť spoločenstvami modlitby,
v ktorých je na prvom mieste Ježiš a jeho
evanjelium.
Takýto ideál rodiny hlásal a šíril svätý Ján
Pavol II. Kardinál Wojtyla už ako krakovský
metropolita postavil do centra svojej pastoračnej starostlivosti manželstvo a rodinu.
Ako ovocie svojich pastoračných skúseností a uvažovania napísal vtedy knižku
o manželstve s veľavravným názvom Láska
a zodpovednosť.
Ako pápež Ján Pavol II. utvoril Pápežskú radu pre rodinu a Pápežskú akadémiu
Za život, a tiež inicioval Svetové stretnutia
rodín. V Liste rodinám svätý pápež napísal:
„Medzi týmito početnými cestami rodina je
prvá a najdôležitejšia: cesta spoločná, i keď
zostáva zvláštnou, jedinou a neopakovateľnou, ako je neopakovateľný každý človek;
cesta, ktorej sa nemôže vyhnúť žiadna
ľudská bytosť. Veď normálne prichádza
na svet vnútri rodiny, preto možno povedať,
že práve jej vďačí za samotnú skutočnosť
svojej ľudskej existencie” (02.02.1994, č. 2).
Ján Pavol II. veľakrát a dôrazne bránil
rodinu. V apoštolskej adhortácii Familiaris
consortio napísal: „V terajšej historickej
chvíli, keď rodinu napádajú početné sily,
ktoré sa ju usilujú rozvrátiť alebo aspoň pokriviť, Cirkev si uvedomuje, že dobro spoločnosti i jej vlastné dobro je tesne zviazané
s dobrom rodiny. Preto pociťuje veľmi živo
a naliehavo svoje poslanie hlásať všetkým
Boží plán o manželstve a rodine“ (č. 3).
Veľavravnou skutočnosťou je, že počas
kanonizácie Jána Pavla II. 27. apríla, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, ho Svätý Otec
František nazval pápežom rodín. Vtedy
povedal: „V tejto službe Božiemu ľudu bol
svätý Ján Pavol II. pápežom rodiny. On
sám raz povedal, že by chcel, aby sa naňho
spomínalo ako na pápeža rodiny. S radosťou

to zdôrazňujem, keď prežívame synodálny
proces o rodine a s rodinami, v ktorom nás
on istotne z neba sprevádza a podporuje.“
Naše dnešné stretnutie tiež duchovne
pripravuje jesennú biskupskú synodu, ktorá
sa venuje rodine.
Drahé sestry, drahí bratia, som presvedčený, že dnes sa svätý Ján Pavol II.
díva na nás z neba, žehná nám a teší sa, že
v tejto svätyni Matky Božej nás zhromažďuje starosť o naše rodiny, o všetky rodiny
na Slovensku, v Poľsku, v Európe a na celom
svete.
Čo by chcel dnes povedať svätý pápež každému z nás? Určite by nás chcel
povzbudiť, aby sme sa usilovali o osobnú
svätosť, to znamená, aby sme Boha postavili do centra nášho života, aby sme žili
s Bohom a pre Boha. A život s Bohom a pre
Boha znamená aj život pre blížnych. Láska
k Bohu a láska k blížnemu sa spája do jednej lásky. Každému z nás Prozreteľnosť
vyznačuje cestu lásky, ktorú realizujeme
v konkrétnom stave života, ako manželia,
ako rodičia, ako synovia a dcéry, ako kňazi,
ako biskupi, ako zasvätení ľudia, ako slobodní ľudia. Ako povedal svätý Pavol, „nik
z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba
neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi,
či umierame, umierame Pánovi. Či teda
žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi”
(Rim 14, 7 – 8).
Učme sa takémuto životu a takejto
láske. Nech nám v tom pomáha Mária,
Matka Kristova. Nech nám pomáhajú svätí
slovanskí apoštoli Cyril a Metod. Nech nám
pomáha zhora príhovor svätého Jána Pavla
II. Vždy sa započúvajme do jeho výzvy
na počiatku pontifikátu: „Nebojte sa!“
A tak ako on dokorán otvárajme Kristovi
dvere k našim srdciam a k našim rodinám.
Amen. n
kardinál Stanislav Dziwisz
krakovský metropolita
(homília prednesená na Púti rodín
v Ľutine 5. júla 2014)
snímky: M. Žarnayová

Dekrét o spoločenských
komunikačných prostriedkoch

Inter mirifica

Odkedy sa technický rozvoj spoločenských komunikačných prostriedkov výrazne zrýchlil
a ich dosah po celom svete nadobudol globálne parametre, problematika masových médií
sa stala dôležitou aj pre Katolícku cirkev. Konciloví otcovia vydali k tejto problematike samostatný dokument, ktorý v stručnosti prináša pohľad Cirkvi na túto novodobú skutočnosť.
V jeho úvode vyjadrujú nádej, že ich učenie a smernice budú užitočné nielen veriacim, ale aj
celému ľudstvu.
šírenie vhodných filmov, ako aj rozhlasových a televíznych staníc, ktoré by vysielali
cirkevné spravodajstvo, programy pre celú
rodinu a v neposlednom rade aj programy
s náboženským vzdelávaním. Len tak môžu
mať veriaci alternatívu mediálnych programov voči svetským. Na to, aby Cirkev spravovala vlastné mediálne prostriedky, treba
vychovávať dobrých tvorcov mediálnych
programov vo všetkých žánroch či oblastiach. Navyše, aj v svetských médiách treba
ponúkať mediálnych tvorcov s kresťanským
duchom. Netreba zabudnúť ani na výchovu
používateľov médií podľa kresťanských
zásad.

Podpora médií

Médiá a mravnosť

V prvej kapitole sa konštatuje právo Cirkvi
vlastniť a používať tieto prostriedky vo
svojej činnosti. Dôležitejší než technický je
mravný rozmer masmediálnej komunikácie, pretože aj tá najlepšia vec sa dá využiť
i zneužiť proti dobru človeka. Základný
mravný postulát šírenia informácií je ich
pravdivosť. Aj umenie musí brať ohľad
na mravný poriadok, aby neničilo v človeku
jeho Božiu podobu. Na odberateľov mediálnych programov sa kladie požiadavka
ich správneho výberu podľa intelektuálnej,
morálnej a estetickej hodnoty. Na druhej
strane aj tvorcovia mediálnych produktov
nesú zodpovednosť za svoje diela, ktoré
nikdy nesmú ísť proti jednotlivcovi či spoločnému dobru. Zvlášť ohrozená je mladá
generácia, lebo ešte nemá dosť osobnej
zrelosti na správny výber a disciplínu v používaní týchto prostriedkov. Cez médiá sa

šíri a ovplyvňuje verejná mienka, ktorá má
veľký vplyv na verejný i osobný život. Preto
verejná moc má zabezpečiť a chrániť zdravú
slobodu tlače a pomáhať šíreniu hodnotných programov. Okrem toho má legislatívne chrániť možnosti zneužívania týchto
prostriedkov proti mravnosti.

Médiá a pastorácia

V druhej kapitole dokumentu je zachytený pastoračný rozmer spoločenských
komunikačných prostriedkov. Dekrét
nabáda kňazov i veriacich, aby nezostali
bokom pri využívaní týchto prostriedkov
na svoje apoštolské ciele. Katolíkov vyzýva
najmä k podpore vlastnej katolíckej tlače,
schválenej cirkevnou autoritou. Skúsenosť
nás presviedča, že dobrá katolícka tlač je
nenahraditeľným prostriedkom na pomoc
výchovy vo viere. Ďalej treba podporovať

Dekrét stanovuje, aby sa v diecézach slávil
raz ročne deň spoločenských komunikačných prostriedkov spojený so zbierkou
na prevádzku a rozvoj médií. To sa aj
praktizuje, keď sa Cirkev pridáva k sláveniu
svetového dňa spoločenských prostriedkov
a rímsky pápež každoročne vydáva aj osobitné posolstvo k tomuto dňu. Technické
a finančné ťažkosti by nemali byť brzdou
pri šírení pravdy a kresťanskej kultúry
v médiách. Z toho dôvodu majú veriaci
veľkodušne podporovať Cirkvou zriadené
a spravované prostriedky spoločenskej komunikácie. Hlavná starosť za vznik, koordináciu a morálnu bezúhonnosť vysielania
prostredníctvom komunikačných prostriedkov nesú na svojich pleciach biskupi.
V tejto oblasti sa môžu poradiť s úradom
Svätej stolice, ktorým je Pápežská rada pre
spoločenské dorozumievacie prostriedky.
V závere dekrétu je výzva, aby sa ponúkané smernice svedomito zachovávali, a tak sa
spoločenské komunikačné prostriedky stali
užitočné na všeobecný prospech ľudstva. n
Michal Hospodár
ilustračná snímka: blogspot.com

príhovory | 13

slovo 16 | 2014

slovo svätého otca

slovo 16 | 2014

Vytrvalosť
v manželskom
živote

Láska je Božia!

Pápež František pred modlitbou Anjel Pána
priblížil Najsvätejšiu Trojicu prostredníctvom
znaku lásky. Povedal: „Láska je tým konkrétnym znakom, ktorý dáva najavo vieru v Boha
Otca, Syna a Svätého Ducha. Láska je tým rozlišujúcim znakom kresťana, ako nám povedal
Ježiš: ,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji
učeníci, ak sa budete navzájom milovaťʻ (Jn
13, 35). Je protirečivé pomyslieť na kresťanov,
čo sa nenávidia. Je to protirečenie! A o toto
sa vždy usiluje diabol: spôsobiť, aby sme sa
nenávideli, pretože on vždy zasieva burinu nenávisti. Nepozná lásku. Láska je Božia! Všetci
sme pozvaní ohlasovať správu, že Boh je láska,
že Boh nie je vzdialený či nevnímavý na naše
ľudské záležitosti. On je nám nablízku, je vždy
po našom boku, kráča s nami, aby zdieľal naše
radosti a naše bolesti, naše nádeje a naše
námahy. Veľmi nás miluje, do takej miery,
že sa stal človekom, neprišiel na svet, aby ho
odsúdil, ale aby sa svet spasil Ježišovým prostredníctvom (porov. Jn 3, 16 – 17). A toto je
Božia láska v Ježišovi. Táto láska, ktorú je také
náročné pochopiť, ktorú však cítime, keď sa
priblížime k Ježišovi. A on nám vždy odpúšťa.
On nás vždy očakáva. On nás tak veľmi miluje!
Ježišova láska, ktorú cítime, je láskou Boha!
(úryvok príhovoru z 15. júna 2014)

Živiť sa Pánom

Na sviatok Najsvätejšej Eucharistie Svätý otec
František vo svojej homílii okrem iného povedal: „Ježiš nám dáva jedlo, dokonca on sám
je živý chlieb, ktorý dáva svetu život (porov.
Jn 6, 51). Jeho telo je skutočný pokrm pod
spôsobom chleba. Jeho krv je skutočný nápoj
pod spôsobom vína. Nielen jedlom sa nasýti
naše telo ako mannou. Kristovo telo je nový
chlieb, ktorý je schopný dávať život, večný
život, pretože podstata tohto chleba je Láska.
V Eucharistii sa komunikuje Pánova láska
k nám. Láska taká veľká, že nás živí sebou
samým. Nesebecká láska, vždy k dispozícii
pre každého hladného človeka v núdzi, aby
regeneroval svoje sily. Zažiť skúsenosť viery
znamená nechať sa živiť Pánom a budovať
svoju vlastnú existenciu nie na hmotných
dobrách, ale na skutočnosti, ktorá sa nepomíňa: Božích daroch, jeho slove a jeho tele. Ak
sa pozrieme okolo seba, zistíme, že existuje

veľká ponuka pokrmov, ktoré nie sú od Pána,
a ktoré zdanlivo uspokojujú viac. Niektorí sa
nasycujú peniazmi, iní úspechmi a márnosťami, iní mocou a pýchou. Ale pokrm, ktorý nás
naozaj živí a nasycuje, je len ten, ktorý nám
dáva Boh!“ (úryvok homílie z 19. júna 2014)

Rozžiarené srdce

V jednej zo svojich ranných homílií pápež František poukázal na slobodu srdca.
Povedal: „Zotročené srdce nie je rozjasnené, je temné. A keď hromadíme poklady
na zemi, hromadíme tmu, ktorá nám nie
je na osoh! Tieto poklady nám neprinesú radosť, a predovšetkým nám nedajú
slobodu. Naproti tomu slobodné srdce je
srdce plné svetla, ktoré osvecuje druhých,
ktoré umožňuje vidieť cestu, ktorá vedie k Bohu. Rozžiarené srdce, ktoré nie
je spútané, je srdce, ktoré napreduje a ktoré správne starne, pretože starne ako dobré víno. Keď víno starne, stáva sa dobrým
starým vínom. Namiesto toho srdce, ktoré nie je rozžiarené, je ako plané víno: časom
sa kazí stále viac a stáva sa z neho ocot. Nech
nám Pán dá túto duchovnú opatrnosť, aby
sme si dobre uvedomovali, kde je naše srdce a aký poklad je naň naviazaný. A nech
nám tiež dá silu oslobodiť ho, ak je spútané, aby sa stalo slobodným, žiarivým. A nech
nám dá to krásne šťastie Božích detí, tú pravú
slobodu.“ (úryvok homílie z 20. júna 2014)
Nech Pán žehná rodinu a posilní ju v tomto
čase krízy. (Twitter Svätého Otca Františka zo
16. júna 2014)
Niekedy vyraďujeme starých ľudí, ale oni sú
vzácnym pokladom: vyradiť ich je nespravodlivosťou a nenahraditeľnou stratou. (Twitter
Svätého Otca Františka zo 17. júna 2014)
Nikdy nie je dôvod strácať nádej. Ježiš hovorí:
„Ja som s vami až do skončenia sveta.“ (Twitter Svätého Otca Františka z 19. júna 2014)
Ako veľmi by som chcel, aby všetci mali slušnú
prácu! Je základom ľudskej dôstojnosti. (Twitter Svätého Otca Františka z 24. júna 2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustračná snímka: static-secure.guim.co.uk

Svätý Otec František povedal začiatkom
júna o manželskom živote tieto pekné
slová: „Manželský život musí byť vytrvalý,
opakujem, musí byť vytrvalý. Lebo inak
láska nemôže napredovať. V láske treba
vytrvalosť. Ako v pekných chvíľach, tak aj
v ťažkých, keď nastanú problémy: problémy
s deťmi, ekonomické problémy, problémy
tu i tam. Láska však vytrvá, napreduje, vždy
hľadá riešenie problémov, aby sa rodina zachránila. Je to vytrvalosť muža a ženy, ktorí
každé ráno vstávajú, aby rodinu posúvali
ďalej vpred.“
Vytrvalosť je pre každého človeka veľmi
dôležitá vlastnosť, lebo bez nej sa naše
túžby nikdy nenaplnia. Je dôležité začať konať dobré veci, ale je dôležité vytrvať v nich
až do zdarného konca. Lebo pri konaní
dobra sa nám stále postavia do cesty aj prekážky a problémy, ba aj znechutenia. Vtedy
sme v pokušení prestať s tým, nenamáhať
sa, nepokračovať ďalej, vzdať sa. Mnohých
pokušenia premôžu, nevytrvajú a odpadnú.
Lenže tí, ktorí odpadnú, nedosiahnu radosť
z úspechu. Vytrvalosť je vlastnosť človeka,
ktorý sa nezľakne žiadnej prekážky, a vytrvalo kráča k cieľu.
Túto vlastnosť – vytrvalosť by si mal
osvojiť každý kresťan, lebo z nás robí silných
a pevných kresťanov. A v manželstve je tiež
nenahraditeľná. Alebo to poviem ešte inak:
nemôže obstáť také manželstvo, v ktorom
niet vytrvalosti.
Drahí naši kresťanskí manželia, otcovia
a matky. Veľmi túžim po tom, aby ste všetci
boli spokojní a šťastní, každý vo svojom
manželstve. Preto si osvojte vytrvalosť. Ide
predovšetkým o vytrvalosť vo viere, ako
o tom píše Katechizmus Katolíckej cirkvi:
„Viera je nezaslúžený dar, ktorý Boh dáva
človeku. Tento neoceniteľný dar môžeme
stratiť. Svätý Pavol upozorňuje Timoteja: ,Toto prikázanie ti zverujem..., aby si
bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré
svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viereʻ (1 Tim 1, 18 – 19). Aby sme
žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca,
musíme ju živiť Božím slovom a musíme
prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval.“
Tak aj vy, milí manželia, upevňujte si dar
vytrvalosti pri spoločnej modlitbe. Vytrvalo
proste Pána o požehnanie vášho manželstva.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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spoločenstvo rodín je veľmi dôležité. Preto
treba pomáhať jeho budovaniu. V ňom je
sila. Treba mu pomáhať, budovať ho, pozdvihovať. Rodiny si tak spoločne výrazne
pomôžu.

Nádej a pevná
opora
Otec kardinál, čo vás viedlo k tomu, že
ste prijali pozvanie vladyku Jána Babjaka
SJ na Púť rodín do Ľutiny?

Táto eparchia je podobná mojej Krakovskej
diecéze. Tak, ako tu vnímate rodinu ako
najdôležitejší cieľ dušpastierskej činnosti,
tak je to i u nás. Vidíme, že treba ochraňovať rodiny, lebo v Európe aj vo svete sa
dejú skutočnosti zamerané na zničenie
rodiny. Navyše si treba uvedomiť, že slovo
rodina sa vytráca z úradných dokumentov.
Nahrádza sa pojmami ako rodina de facto,
iná rodina...
Prvé spoznávanie ľudskosti, morálnych
hodnôt sa však uskutočňuje práve v rodine. A Cirkev musí robiť všetko pre to,
aby bola rodine nablízku, aby jej vedela
podať pomocnú ruku, chrániť ju, ale musí
aj odovzdávať rodine poznanie, aký je
Boží plán s ňou, s jej členmi. Veď rodina je
Božím stvorením, on ju stvoril, on stvoril jej
členov.

Ako sa vám páči v Ľutine?

Je to úžasné miesto osadené v nádhernej
prírode. Je obklopené peknými horami

a lesmi. Človek sa tu cíti sviežo. Aj okolie
baziliky je veľmi dobre uspôsobené na to,
aby sem veriaci mohli prísť a modliť sa. Je
to veľmi pekné miesto modlitby. A tu, ako
som videl, sa ľudia modlia, konfrontujú svoj
život s Božím plánom. Takže je to v rámci
miestnej cirkvi veľmi dôležité miesto.
A videl som rodiny. Veľa rodín, ktoré prišli počúvať Božie slovo s deťmi. Videl som
tu veľké, malé i najmenšie deti. A v nich je
nádej – tak pre pastiera miestnej cirkvi, ako
i pre samotnú Cirkev. A hoci je dnes naozaj
veľký tlak na rodinu, my s Božou pomocou
tento boj vyhráme a rodine vrátime jej úctu,
zmysel a hodnotu, ktorú jej dal Boh.

Čo môže dnes Cirkev ponúknuť rodine?

Nie iba v Cirkvi môže rodina dnes nájsť
pomoc. Cirkev pomáha sviatosťami. No
existuje veľká vzájomná pomoc rodín
medzi sebou, veľká spolupatričnosť medzi
rodinami. V takomto spoločenstve rodín naraz rodičia zistia, že nie sú sami so
svojimi problémami. Že sú tu aj iné rodiny
s rovnakými ťažkosťami, ktoré sa boja
o deti a chcú žiť kresťanským životom. Toto
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Ako je to s postavením rodiny v Poľsku?

Kardinál Stanislav Dziwisz
sa narodil 27. apríla 1939
v obci Raba Wyžna južne
od Krakova. Od roku 1963
bol spolupracovníkom Jána
Pavla II. ešte ako krakovského arcibiskupa, neskôr
rímskeho pápeža. 19.
marca 1988 bol vysvätený
za biskupa. 3. júna 2005
bol po rezignácii kardinála
Macharského vymenovaný
za krakovského arcibiskupa
a 24. marca 2006 za kardinála. 6. júla kardinál navštívil pri príležitosti Púte
rodín Ľutinu.

Mnohí chcú, aby sa Poľsko stalo neoliberálnou krajinou, aké sú dnes v západnej
Európe. Ale takou krajinou Poľsko ešte nie
je. Ale aj my v Poľsku máme závažný problém – rodí sa málo detí. Vnímame, že sme
poslaní pomôcť Európe. Napríklad u nás
je potrat zakázaný, nehovorí sa o manželstvách osôb rovnakého pohlavia, o všetkých
týchto „novotách“. My sa snažíme ukázať
Európe dôležitosť takéhoto konania,
i keď mnohí na Západe tomu nerozumejú
a nechcú nás prijať. Ale to je o slobode.
Niekedy bol aj u nás dovolený potrat tak,
ako v ostatných komunistických krajinách.
Ale keď sme získali slobodu, zakotvili sme
v ústave ochranu života pred jeho prerušením – potratom.

Ako spomínal váš veľký priateľ sv. Ján
Pavol II. na svoju rodinu?

Veľmi často hovoril o svojom otcovi. Bol pre
neho autoritou. Ja som však cítil, že nebol
pre neho iba otcom, ale aj priateľom. Boli
veľmi spriaznení, a preto otcovu smrť ťažko
znášal. Matku často nespomínal, lebo ju
až tak nepoznal. No často spomínal brata,
ktorý bol pre neho vzorom oddanej služby
svojej rodine.

Ako si vy spomínate na svoju rodinu?

Pochádzam z tradičnej poľskej kresťanskej
rodiny. Bolo nás doma sedem detí. Mám
dve sestry a štyroch bratov. Všetci žijú

na slovíčko | 15
kresťanským životom vo svojich rodinách.
Spomínam si na posledné roky vojny. Boli
to veľmi ťažké časy. No napriek tomu, že
nebolo ničoho, bolo všetko. U nás doma
bol schovaný, ako v mnohých kresťanských
poľských rodinách, Žid. A vôbec sme v tom
nevideli niečo nezvyčajné – bola to jednoducho kresťanská pomoc človekovi v núdzi.
Dnes to vnímam ako bohatierstvo rodičov,
ktorí sa napriek zákazu a s veľkým rizikom
rozhodli pomôcť človekovi a zachránili mu
pravdepodobne i život.

Čím je pre vás rodina?

Dobrá rodina je pilierom, o ktorý sa môžu
oprieť mnohí, nielen jej členovia. Zvlášť tí,
ktorí potrebujú pomoc, sú zúfalí a bezradní. Je miestom nádeje. Taká rodina je šťastím. Dobrá rodina je silou, ktorá pomáha
prežiť veľké ťažkosti, ktoré život prináša.

Ktorého svätca by ste dnes v súvislosti
s rodinou vyzdvihli?

Pre mňa by to bol jednoznačne Ján Pavol II.
práve pre zdôrazňovanie ochrany rodiny cez
svoje dokumenty a životný postoj. Zostalo
po ňom veľké dedičstvo – doktrinálne, literárne... Nadovšetko zanechal seba ako vzor
naozaj vnútorne pekného človeka.

A aký je váš odkaz gréckokatolíkom
na Slovensku?

Buďte sebou. Nechcite byť tými, ktorých vidíte v televízii, na internete či o nich čítate.
Mnohé na nich je síce pozitívne, dobré, ale
musíte si dávať veľký pozor, aby nezničili
vašu duchovnosť, vaše osobné napojenie
na Boha.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímka: M. Žarnayová

Stratený strom z raja

(meditácia pod krížom so Sedembolestnou)
Pri  chvení stvorenia,
keď všetko sa stalo,
Srdce Stvoriteľa v láske spočívalo!
A svet bol len jeden,
nádherný,
svetlom a krásou jasajúci sad.
A človek z dvojice prvých,
keď hľadel na túto velebnosť a krásu
a na ten prespanilý sad,
nepočúval hlas Stvoriteľa,
Básnika básní
a večnej blaženosti,
lež počúval, čo vraví
lživý, prestrojený had!
A tak strom vyschol
a dvojica stratila život,
večný raj!

A celé dejiny človečenstva
bez tvorcu raja
poznajú len jedinú výpoveď:
jaj, jaj, jaj!
Množia sa bolesti,
hnev, nenávisť i bieda
a smrť to všetko korunuje!
No a napriek tomu
strom, ktorý už vyschol,
strom z raja,
celkom premenený,
ale stojí, žije.
Má Božiu podobu,
zachytáva všetky,
všetky stromy sveta
a otvoril cestu,
čo bola trestom uzavretá!

A vraví z neho prvé slovo,
život,
život Stvoriteľa,
a znie pokorou, láskou
a obetou seba a za teba
sťa nebeská tíš,
neboj sa ho,
vie zničiť peklo, porušenie,
diabolské dielo i smrť
a volá sa KRÍŽ!
A pod tým stromom zase stojí žena,
posolstvom Božím a láskou pokrstená,
pozná vytrženie, jasot ducha,
no i jasot tela,
horkosť podvodov z pradávneho stromu
i význam zničujúcich dní,
ktoré pretrpela.

A predsa v jej duši spieva rajská tíš,
na strome visí On, Syn Stvoriteľa,
i jej syn,
a volá sa Ježiš!
Len tento strom otvára,
otvára znovu jar,
prekonáva všetky hrôzy hriechu,
diabla i zo súčasného sveta,
a je to číry,
číry Boží dar!
A táto žena to znáša
za celé ľudstvo
pod stromom vyschnutým
strateného raja,
pri ktorom sa aj lotor
nad lotrami
v kajúcnosti kaja!

A v srdci ženy, čo pod krížom stojí,
sa sedem krížov spája,
napraviť chybu zo strateného raja!
Keď na kríži visí Boží
i jej vlastný Syn.
A zhora už rosí pieseň vzkriesenia,
pieseň anjelov, pieseň prelestná
za celý svet,
za náš národ
stojí tu Matka
Sedembolestná!
(Pri obraze kostolíka Sedembolestnej
v mojej rodnej obci v máji 2014)
Jozef Tóth

Západ, Rusko
a Boh
Boh stvoril človeka na svoj obraz. Túto vetu
z Biblie pozná asi každý kresťan. Ale diabol
dokonale manipuloval Božím slovom tak, že
prekrútil jeho zmysel, ba čo viac, prekrútil
pohľad človeka na Boha. A tak Adam a Eva už
nemali pred sebou Boha, ktorého poznali, ale
toho, ktorého im sprostredkoval diabol. Boha
zákazov a príkazov, toho, kto im berie právo
na život v absolútnej plnosti.
Práve toto mi prichádza na um, keď chytím
do rúk dolárovú bankovku. Text In God we
trust (Veríme v Boha) prezrádza, že obyvatelia
Spojených štátov veria v Boha. Ale v akého
Boha? Hneď vľavo je Boží symbol vševidiaceho oka postavený na vrchol egyptskej
pyramídy, ktorá symbolizovala pôvodnú vieru
Egypťanov v božstvo ich panovníka a jeho
večnosť. Zdá sa vám to v poriadku? Mne nie.
Klásť Boha do rámca božstva panovníka – človeka podľa mňa zaváňa pohanstvom tak ako
tvrdenie, že všetci bohovia sú vlastne jeden.
Lenže toto je symbol života Západu.
Kresťanský západ našiel svoje nové korene
vybudované z kameňa a krvi, postavené
na blahobyte a božstve človeka, ktorý môže
rozkázať moru, zemi i nebu. A hoci takýto
svet vzýva boha, nie je to Boh kresťanov, ale
ich boh. Boh, v ktorého veria – peniaze, moc,
sláva... A to všetko smeruje k jednému – žiť si,
ako chcem. Žiť naplno, ba priam hýriť.
Oproti tomu stojí Rusko, kde tradičná
kresťanská viera zabraňuje príchodu novostí
zo skazeného Západu. Rusko, ktoré s Moskvou
symbolizujúcou tretí Rím samo seba vníma
ako pravého obrancu kresťanských hodnôt.
Veď len pár rokov po tom, čo komunistické
hviezdy popadali na zem, sa príslušníci KGB
žehnajú a modlia v chráme.
Na jednej strane ohromné obrátenie veľkej
krajiny. Ale na druhej znova iba pozlátka Boha
na zhnitej soche plnej túžby po užívaní si
života. Kto nemôže mocou, slávou, peniazmi,
siahne po alkohole... A kto má moc, ten aj
Boha používa ako zbraň, cez ktorú jeho moc
rastie bez zábran.
A tak kde je Boh? Na ktorej strane? Západu
alebo Východu? Tí mocní dobre vedia, že
nestojí na ich strane. Boh kresťanov je Bohom
lásky, milosrdenstva, odpúšťania, sebadarovania... Nemá nič spoločné s mocou tohto
sveta ani s jeho slávou či bohatstvom. Nemá
nič spoločné s peniazmi ani s plamennými
rečami burcujúcimi do boja za pravú vieru. Je
Bohom skrytým v chudobe jaskyne i v nahote
kríža. Bohom, ktorého ani Západ, ani Východ
nebudú schopní prijať, kým nezavrhnú každý
toho svojho bôžika.
Juraj Gradoš
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Rodina a liturgia
Rodina. Slovo toľkokrát spomínané, a predsa prináša vždy nový pohľad na toto základné
a prirodzené spoločenstvo ľudí. Rodiny, to nie sú iba deti a rodičia, ale aj starí rodičia, vnúčatá a aj iní príbuzní – bratia, sestry... Mnohí sa do rodiny dostali v priebehu jej života z iných
rodín, a tak nás všetkých spájajú do jednej všeľudskej rodiny. Z cirkevného hľadiska je základnou bunkou Cirkvi farské spoločenstvo – farská rodina.

A

tak, ako v rodine beží život 24
hodín denne, mal by i vo farskom
spoločenstve. A práve rodina je
tým darcom, ktorý môže nielen pomôcť
skutočnému životu farnosti, ale zároveň je
najväčším obdarovaným skrze svoju účasť
na živote Cirkvi. To sa deje mnohými spôsobmi – od súkromnej modlitby až po aktívnu angažovanosť veriacich pri charitatívnych podujatiach. Niekde uprostred toho
je spoločná modlitba veriacich – liturgia.
Práve v nej sa spájajú jednotliví členovia,
aby docielili spoločné dobro.
Pre rodinu liturgia môže mať veľa podôb.
Nie je to iba aktívna účasť na nedeľnej
svätej liturgii, kde sa premieňa telo a krv
Ježiša Krista, ale aj účasť na mnohých iných
liturgických sláveniach, ktoré Cirkev ponúka. A práve tam môže rodina vytvárať užšie
spoločenstvo s ostatnými rodinami, otcovia
s otcami, matky s matkami, deti s deťmi.
Tam sa môže vytvárať živé jadro každej
miestnej cirkvi.
Gréckokatolíci na Slovensku najčastejšie
mimo liturgie navštevujú večierne, zvlášť
v sobotu a nedeľu. Niekde, najmä v mestách, ešte v nedeľu ráno navštevujú veriaci
aj utiereň. Ostatné slávenia liturgie hodín,
okrem kráľovských hodín a liturgií s večierňou, sa ešte v našom prostredí v zvýšenej
miere neudomácnili.

Liturgia hodín v spoločenstve

Liturgiou sa rozumie nielen božská svätá
liturgia, ale aj oficiálna denná modlitba
Cirkvi – liturgia hodín. Svoje osožné miesto
tu majú aj paraliturgické pobožnosti.
Spoločná účasť celej rodiny na liturgickom
slávení v chráme sa dnes stáva účinnou
novou evanjelizáciou rodiny.
Poľský kňaz Hubert Lupa v rímskokatolíckej farnosti Brzeg uviedol do života
oficiálnu modlitbu Cirkvi na základe
požiadaviek cirkevných dokumentov nielen
v nedeľu, ale aj vo všedné dni. Zorganizoval
dvojtýždenný výklad o liturgii hodín, o jej
význame a hlavne potrebe zjednotenia sa
veriaceho s Cirkvou v jej oficiálnej modlitbe. Po dvoch týždňoch katechézy uviedli vo
farnosti pred ranným slávením eucharistie
laudy, teda našu utiereň, a večer po večernej
eucharistii vešpery, čiže večiereň.
Na tieto liturgické slávenia pozval špecifické skupiny veriacich z farských rodín.
V pondelok to bolo modlitebné spoločenstvo, ktoré tvoria väčšinou mladí navštevujúci katechézu. V piatok zasa evanjelizačné
spoločenstvo, v sobotu miništranti, lektori
a schóla. V utorok a vo štvrtok bolo na túto
liturgiu pozvané celé spoločenstvo veriacich
rovnako ako v sobotu a nedeľu.
Zo začiatku sa na týchto modlitbách
zúčastňovalo asi 30 veriacich, neskôr až dve

tretiny účastníkov na svätej omši. Ovocím
liturgickej pastorácie bolo trvalé zväčšovanie záujmu o Sväté písmo a zakorenenie
jeho čítania doma, podobne aj životopisov
svätých. Čítanie životopisov svätých sa
odrážalo v bohatšom výbere krstných mien
podľa svätých. Vzrastal pocit zodpovednosti za cirkevné a náboženské veci, vznikali
vážne susedské dialógy na tému viery.
Počas týchto rokov vzrástlo predovšetkým
prijímanie Eucharistie.
Z pohľadu liturgickej pastoračnej starostlivosti nešlo iba o liturgickú reformu po obradovej stránke, ale išlo o nového človeka,
ktorý spolupracuje „s nebeskou milosťou”
(SC 11), o človeka zjednoteného s Kristom,
ktorý z celého života učiní jednu veľkú
liturgiu na oslavu Otca. Takto pretvorení
jednotlivci pretvárali svoje vlastné rodiny,
vnášali do nich znova nábožnosť a ducha
cirkevného spoločenstva.
V niektorých našich farnostiach sa udomácnili modlitby hodiniek. Vytvárajú tam
priestor na utužovanie cirkevného spoločenstva a na spevňovanie osobného vzťahu
veriaceho s Bohom a Cirkvou.

Liturgia hodín doma

Ale nie každý má možnosť zúčastniť sa
v priebehu dňa na týchto sláveniach. Či sú
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to rôzne povinnosti – práca, škola, alebo
iba bežný rodinný život. Práve pre takéto
rodiny je vhodné z rovnakých dôvodov,
ako je to pri spoločnej cirkevnej modlitbe,
aplikovať liturgiu hodín doma. Síce to znamená ráno si dvadsať minút privstať a začať
deň spoločnými rannými modlitbami, ale
už hneď toto ranné stíšenie a napojenie sa
na Boha prináša ovocie cez deň – človek
je pokojnejší, vyrovnanejší. Ľahšie zvláda
stres a ťažkosti dňa.
Ďalším vhodným okamihom je modlitba
6. hodinky na obed. Rodina, často rozdelená, sa tak môže duchovne spojiť vo vedomí,
že teraz sa modlia aj ostatní. V čase voľna
môže 6. hodinka nahradiť spoločnú modlitbu rodiny pred prestretým obedňajším
stolom.
A večer, ktorý dnes patrí oddychu a zábave, sa môže cez spoločné modlenie sa
večerných modlitieb stať okamihom zmierenia, začiatkom nového života, aby – ako
hovorí apoštol Pavol – slnko nezapadalo
nad vaším hnevom.
A tak, ako cirkevné spoločenstvo vedie
v tejto modlitbe kňaz, aj domácu modlitbu
rodiny by mal viesť jej otec. On je hlavou
rodiny, je obrazom kňaza a Krista. Je jeho
ikonou. Má mu byť podobný tak v milosrdenstve, ako aj v jasnom a pravdivom slove.
A keďže sa modlíme nielen ústami, ale aj
ušami, a najmä srdcom, čiastkové modlitby môžu prednášať postupne jednotliví
členovia rodiny. Tak sa do spoločného diela
zapájajú všetci.
A je tu dnes ešte jeden veľmi dôležitý
aspekt spoločnej modlitby. Výchova detí. Tí
vidiac rodičov modliť sa a viesť život, ktorý
je v súlade s modlitbou, v súlade s Božím
slovom, prirodzene inklinujú k ich napo-

dobňovaniu buď hneď, alebo s odstupom
času. Takáto jednota medzi modlitbou
a životom vedie aj k prijímaniu rodičovských rád, lebo dieťa si je vedomé jednoty
otca a matky, jednoty ich slov a činov. Táto
jednota je mu oporou a istotou, ktorú v živote potrebuje.
Slávenie liturgie hodín či už v chráme
v rámci cirkevného spoločenstva, alebo
doma v kruhu rodiny prináša ovocie, ktoré
je trvalé – šťastnú rodinu plnú šťastných
ľudí, ktorí s úsmevom zvládajú aj ťažké
okamihy života. Je to obraz prvotného
spoločenstva veriacich, ktoré sa stretávalo
na modlitbe a lámaní chleba.
Treba však dodať, že liturgia hodín
nemá odstrániť zo života farnosti paraliturgické pobožnosti, ako sú molebeny
a akatisty, a už vôbec nie samotný vrchol
liturgie – liturgickú obetu. Ale má prednosť
pred pobožnosťami. Tie by sa mali časovo
prispôsobiť tejto modlitbe, a tak ju vhodne
dopĺňať.
Celé toto konanie sa riadi myšlienkou
na skutočnosť, že Boh je prameňom všetkej
svätosti. Toto presvedčenie vychádza z náuky Cirkvi, podľa ktorej „liturgia je vrchol,
ku ktorému smeruje celá činnosť Cirkvi,
a zároveň prameň, z ktorého pramení
všetka jeho moc” (Konštitúcia o posvätnej
liturgii). Pre rodiny je to ďalšie zjednocujúce puto skrze Krista v liturgii medzi vlastnými členmi, aj keď zavedenie tejto modlitby
do farského a rodinného spoločenstva nie je
ľahká a ani jednoduchá úloha. n
Vojtech Boháč, Juraj Gradoš
snímka z minuloročnej metropolitnej
púte do Krakova

Fotografická súťaž Slova 2014
Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2014.
Podmienky súťaže:
1. Tematické okruhy:
1. Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)
2. Príroda (všetky ročné obdobia, krajina,
zátišie, detail)
3. Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie,
liturgia, liturgické predmety, sakrálne
stavby)
2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej
podobe.
3. Forma zasielania:
- Elektronická na adresu fotosutaz2014@
gmail.com, v predmete uveďte: Fotogra-

fická súťaž 2014 + tematický okruh (napr.
Ľudia).
- Priamo v popise fotografie uveďte názov
fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).
- Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu
autora.
4. Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej organizácie Petra.
5. Počet fotografií je neobmedzený.
6. Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú
sadu kníh a balíček DVD a CD v hodnote
100, 50 a 30 eur.

Suveníry
z dovoleniek
Sošky, šperky, masky či rôzne textílie sú
obľúbenými suvenírmi, ktoré si ľudia prinášajú zo zahraničných dovoleniek. Málokto sa
zamyslí nad ich pôvodom a cieľom, s akým
sú vyrábané. Mnohé približujú tajomný svet
mágie, rituálov a života tajných spoločenstiev
ázijských, afrických či amerických kultúr.
Častou pamiatkou na dni strávené v afrických krajinách sú masky, sochy mačiek, rôzne
hlinené či látkové bábky. Drevené masky majú
náboženský a duchovný význam. Používajú
sa v rámci tradičných slávností, pohrebných
rituálov a iných rôznorodých rituálov, ktoré
sprevádzajú každodenný život domorodých
Afričanov. Sú neoddeliteľnou časťou iniciačných slávností, pri ktorých sa mladí Afričania
stávajú dospelými. Drevo, z ktorého je maska
vyrobená, sa získava z určitého stromu podľa
miestnej tradície a je sprevádzané mnohými
rituálmi. Zvláštne postavenie prináleží tým,
ktorí masky pri obradoch nosia. Podľa predstáv Afričanov nositeľ masky prechodne stráca
svoju identitu a stáva sa prostredníkom medzi
živými a tým, koho daná maska zobrazuje.
Výroba masiek sa odovzdáva z otca na syna.
Rovnakú zvláštnu moc ako masky majú aj
sochy predkov, ktorí dodnes zohrávajú v živote
Afričanov významnú úlohu.
Nemenej častým africkým suvenírom sú
vúdú bábiky vyrobené z plsti, látky či hliny.
Stvárňujú určitú reálnu osobu, na ktorú potom pôsobia pomocou zaklínania a pichania
ihiel do bábiky. Nenápadným amuletom, tzv.
gris-gris, je i malé vrecko z tkaniny naplnené
voňavými bylinkami. Vrecúško však okrem
čistých bylín môže obsahovať i vlasy a iné
osobité predmety, ktoré majú chrániť svojho
majiteľa pred zlom a majú mu priniesť šťastie.
Obľúbenou dekoráciou sú drevené mačky.
Pre pôvodných Egypťanov bola čierna mačka
symbolom šťastia a zabitie mačky bolo trestané smrťou. Egyptské mačky patrili bohyni lásky,
radosti a nadprirodzených liečivých schopností
s hlavou mačky. Používali sa na stráženie chrámov, pretože Egypťania verili, že sú schopné
vnímať duchov a nepriateľské sily.
Aj pri kupovaní darčekov si musíme dávať
pozor, pretože aj keď si to neuvedomujeme,
môžu nás voviesť do rozličných fyzických,
duševných a duchovných problémov.
„Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo
zlata, sú dielom ľudských rúk. Majú ústa, ale
nehovoria, majú oči, a nevidia. Majú uši, ale
nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. Majú
ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia,
z hrdla nevydajú hlas. Im budú podobní ich
tvorcovia a všetci, čo v ne veria.“ (Ž 115, 4 – 8)
Antónia Rabatínová
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Svätica z Čiech
Poniektorí majú svojich obľúbených svätcov.
Aj so mnou je to tak. Na tomto mieste musím
spomenúť sv. Antona, ktorý našiel takmer
všetko, čo sa v našej rodine stratilo, sv. Ritu,
sv. Faustínu, sv. Pátra Pia, sv. Jána Pavla II. aj
sv. Martu, ktorých často prosím o príhovor.
Určite by som mohla opísať mnoho situácií,
v ktorých mi príhovor svätých pomohol.

T
Škola učeníka a služby
V

ostatných desaťročiach
sa v Cirkvi veľa hovorí
o novej evanjelizácii,
teda o hľadaní spôsobov, ako
nepokrstených, ale aj pokrstených ľudí priviesť k živej viere,
k živému vzťahu s Ježišom
Kristom.
Aj keď je evanjelizácia aktuálna v každom veku, je ideálne,
keď sa s ňou začne už u detí
a mládeže. Jedným z miest,
ktoré sú na to určené, je aj
Gréckokatolícke mládežnícke
centrum Bárka v Juskovej Voli
(GMC Bárka).
Aby však bola evanjelizácia
úspešná, je dôležité, aby bola
osadená v širšom kontexte pastoračnej činnosti Cirkvi, aby ju
predchádzala preevanjelizácia
a za ňou nasledovala následná
formácia. Prítomnosť preevanjelizácie, evanjelizácie a následnej formácie je podmienkou
na to, aby sa v nich mohli rodiť
zrelí kresťania. Preto v aktivitách nášho GMC Bárka možno
nájsť každý z vyššie spomenutých prvkov.
Dnes sa chceme osobitným
spôsobom zamerať na jeden
z výnimočných prvkov následnej formácie a predstaviť vám,
mladí priatelia, Archieparchiálnu školu animátora dobrovoľníka (AŠAD). Táto inovovaná

škola (kedysi Archieparchiálna
animátorská škola – AepAŠ), je
komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový program
na prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev,
špeciálne vyvinutý pre dielo
služby – diakonie.
Cieľom AŠAD je vychovať
mladého človeka – animátora
dobrovoľníka s cieľom služby,
diakonie v rôznych oblastiach
podľa Božieho slova „podľa
toho, kto aký dar dostal, slúžte
si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej
milosti“ (1 Pt 4, 10).
AŠAD sa realizuje počas školského roka, spravidla raz mesačne počas víkendu v celkovej
dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka
v Juskovej Voli. Cena jedného
víkendu je 15 eur.

Škola učeníka a Škola
služby

Prvý formačný rok, tzv. Škola
učeníka, ponúka všeobecné
ľudsko-kresťanské základy.
Po absolvovaní prvého formačného roka je možnosť vybrať si
z viacerých odborov – animátor
skupinky, hudobný animátor, AIO (all-in-one, štábista,
hospodár), kreatívny animátor

(zameraný na výtvarné umenie,
tanečné umenie a literárno-dramatické zameranie), tvorca
projektov. Ide o tzv. Školu
služby. Zároveň týchto desať
„odborných“ víkendov je otvorených aj pre ľudí, ktorí už kedysi
absolvovali animátorskú školu
alebo inú základnú formáciu
v nejakom spoločenstve, no
chceli by si dorobiť ďalší odbor
či špecializáciu.
V súčasnosti sa možno
prihlásiť na Školu učeníka aj
na Školu služby.

Prihlasovanie

Viac informácií, ako aj prihlášky
prídu na každý gréckokatolícky
farský úrad alebo budú k dispozícii na webovej stránke www.
gmcbarka.sk. Ak spĺňaš podmienky prijatia (pozri nižšie)
a máš túžbu slúžiť, stačí, ak pošleš prihlášku prostredníctvom
kňaza alebo sa prihlásiš online
formulárom (dostupný na webovej stránke www.gmcbarka.
sk), a to do 31. augusta 2014,
a prídeš na vstupný pohovor 13.
septembra 2014 (sobota), ktorý
bude v Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre
v Prešove o 9.00 hod. Prvý
víkend AŠAD bude 26. – 28.
septembra 2014 v GMC Bárka

v Juskovej Voli.
Prihlášku spolu s vyjadrením
rodičov a vyjadrením kňaza
pošli na adresu:
AŠAD
Gréckokatolícke mládežnícke
centrum Bárka
Juskova Voľa 118
094 12 Vechec

Požadované vstupné
vzdelanie a ostatné
podmienky prijatia
na AŠAD

• minimálne úplné základné
vzdelanie, študent strednej
školy
• dovŕšenie veku 18 rokov
v roku ukončenia AŠAD
• osobný záujem stať sa animátorom dobrovoľníkom
v niektorej z oblastí
• úspešné absolvovanie vstupného pohovoru
• podporné vyjadrenie kňaza
• súhlas rodičov (ak uchádzač
nemá dovŕšených 18 rokov)
Táto ponuka je pre teba
zároveň jedinečnou šancou, ako
vpustiť Svetlo do tmavých kútov
tvojho života.
Takže neváhaj!
Neboj sa a príď!
Tešíme sa na teba. n
Bárka tím

eraz však chcem písať o svätici,
na ktorú som akosi pozabudla, ale
po dvadsiatich rokoch mi ju Svätý
Duch pripomenul. Je to sv. Zdislava. Bola
manželkou a matkou štyroch detí. Vynikala
starostlivosťou o svoju rodinu aj starostlivosťou o chudobných. Žila aktívny duchovný život, čítala Božie slovo a rozjímala
o ňom, zúčastňovala sa na svätých liturgiách a pristupovala k Eucharistii. Takto sa
stala príkladom toho, že svätosť sa dá žiť pri
prežívaní obyčajných chvíľ každý deň.
Už si ani nepamätám, ako a odkiaľ sa
nám dostala do rúk modlitba k vtedy bl.
Zdislave za nenarodené deti. Čakali sme
naše prvé dieťa a hneď na začiatku tehotenstva sme túto modlitbu objavili. Tak sme
si ju nalepili spolu s obrázkom krásneho
bábätka na chodbu nášho bytu. Keď sme
počas deviatich mesiacov tehotenstva
vstúpili do bytu, vždy sme sa skôr, ako sme
si vyzuli topánky, pomodlili túto modlitbu.
Termín pôrodu bol okolo 6. júna, ale náš
prvorodený syn sa narodil 30. mája.
Niekoľko týždňov po pôrode som skúmala, kto zo svätých má v ten deň sviatok. Aké

bolo moje prekvapenie, keď som zistila,
že v českom liturgickom kalendári má
30. mája sviatok sv.
Zdislava. Keď som
si premietla určité
komplikácie počas
pôrodu aj po narodení, bola som si
istá, že sv. Zdislava
v ten deň za nášho
Jožka orodovala
u nebeského Otca.
Jozef má teraz
20 rokov a ja som
si uvedomila, že
doteraz som ešte verejne nepoďakovala
Bohu za sv. Zdislavu
a za jej silný a veľmi
účinný príhovor za nášho syna. V súčasnosti náš syn študuje v Česku. Možno aj on
objaví sv. Zdislavu v jej rodnej vlasti.
Ďakujem nebeskému Otcovi, že môžem
nášho syna zveriť pod ochranu sv. Zdislavy,

ktorá ho pozná osobne. Veď bola pri jeho
narodení. n
Naďa
snímka vitráže sv. Zdislavy
a sv. Jána Sarkandra: wikipedia.org

Všetci sú poslušní peniazom
V duchu slov tohto starého rímskeho príslovia si nezjednotení mysleli, že s Jozafátom
Kuncevičom možno vyjednávať a obchodovať
aj v otázkach viery. Nenávisť voči nemu bola
obrovská a takmer všade. Keď sa priblížil
k mestu Mohyľov, ozbrojení mešťania zamkli
pred ním mestské brány a mierili naň zbraňami. Bol ochotný zomrieť už tam, len tí, čo
ho sprevádzali, ho od jeho úmyslu odhovorili.
Obyvatelia mesta v snahe zbaviť sa ho čím skôr
vyslali k nemu posolstvo s ponukou 30 000 zlatých, len nech sa nedožaduje svojich chrámov
a nech z nich nevyháňa schizmatických kňazov.
Na taký návrh pohoršený Jozafát odpovedal:
„Nechcem vaše peniaze, ale spásu vašich duší.

A pretože spásu nemožno predať, ani ja nemôžem pristúpiť na váš návrh.“ Útoky na Jozafáta
sa začali stupňovať. Nezjednotení totiž videli,
že poľská vláda sa nemieša do týchto záležitostí, a preto si začali dovoľovať stále viac. Vo Vitebsku bol najatý človek, ktorý mal Jozafáta
utopiť v rieke, keď ho bude cez ňu prevážať.
Jozafáta zachránilo len to, že v loďke sedelo
viac kňazov a najatý vrah si nebol istý, ktorý
z nich je Jozafát. Keď ho prevážal druhý raz cez
rieku a chcel už vykonať svoj zámer, zastavilo
ho len to, že v loďke sa s ním viezol aj jeho
maloletý syn. Zo strachu, aby sa nevinné dieťa
kdesi neprerieklo o tom, čo sa stalo, od svojho
zámeru upustil. Ale terčom útokov nebol iba

Jozafát. Nenávisťou hnaný ľud atakoval aj jeho
blízkych spolupracovníkov, neraz k takýmto
útokom dochádzalo aj počas liturgie v chráme.
Metropolita Rutský vyslal do Ríma baziliánov,
aby osobne informovali pápeža Gregora XV.
o strašnej situácii, v ktorej sa nachádzajú
gréckokatolíci. Pápež reagoval a rozposlal listy
adresované kráľovi, senátu, pápežskému nunciovi i poznaňskému arcibiskupovi. Všetkých
vyzýval, aby sa postavili na obranu únie, ale,
žiaľ, hlas pápeža nik nebral vážne. Ba čo viac,
nezjednotení podplatili členov senátu, aby
si ich naklonili, čomu sa títo vôbec nebránili.
Všetci sú poslušní peniazom!
Marko Durlák
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Zvony

Silný nepriateľ
B
ránka sa otvorila a Matej chvíľu zaváhal. Potom však vstúpil pevným krokom na chodník. Ivan stál v kuchyni
a hľadel do prázdna. Syna stratil zo zorného
uhla ešte len pred niekoľkými sekundami,
no v hlave si už preberal piaty scenár, čo
bude. Jeho myšlienky prerušil zvonček pri
dverách. Akosi sa nemohol pohnúť. Silvia
práve vychádzala v župane z kúpeľne a
otvorila dvere. Zostala stáť. Pred ňou stál
mladý muž – jej syn. Ale špinavý, vychudnutý, otrhaný. Stál a z očí mu tiekli slzy.
„Ahoj, mami!“ povedal Matej.
Silvia ho bez slov objala a z očí sa jej
vydrala bolesť zadržiavaná toľké roky. Ivan
sa konečne dokázal pohnúť. Ich pohľady
sa stretli a zo špinavých úst sa vydralo:
„Oci!“ Nevydržal. Pristúpil k synovi a objal
ho. Matej opakoval dookola iba dve vety:
„Prepáčte! Ľúbim vás!“
Ivan už nerozmýšľal hlavou, ale srdcom.
„Nedáš si raňajky?“ spýtal sa Mateja.
„Rád,“ povedal Matej. Rozruch dole
prilákal aj Matejových bratov. Všetci sa vrhli
na neho a objímali ho. Jedno oko neostalo
suché.
Matej sa umyl, obliekol si čisté šaty
a upravil sa. Zmužnel a výrazne schudol.
Sadol za stôl. Akosi si nikto nechcel nabrať
prvý. Otec prelomil ticho: „Daj si!“
„Ďakujem,“ odvetil Matej. „Ste ku mne
milí. Prepáčte mi, že som vám ublížil.“
Raňajky prešli rýchlo. Mladší bratia sa
pobrali do školy a Ivan zavolal do práce
a vzal si deň voľna. Sadli si spolu na gauč,
kde sedeli pred skoro piatimi rokmi. Ivan
začal uvažovať rozumom, chytil Silviu
za ruku a začal:
„Som rád, že si doma. Ale na našom postoji sa nič nezmenilo,“ povedal a pozrel sa
na Silviu. „Máme pre teba cestu k uzdraveniu cez Cenacolo alebo ak ju nechceš prijať,
budeš musieť bývať inde.“
Matej sklonil hlavu a odvetil: „Ja tej ceste
neverím. Cítim, že to ešte môžem zvládnuť

sám. Ale sľubujem, že ak to nezvládnem,
skúsim ísť tou cestou.“
Ivan sa zamyslel. Bol to prísľub, veľký
prísľub a veľký pokrok. Ale z výsledku
predošlých Matejových sľubov sa už dávno
poučili.
„Aj keď ma to bolí, musím ti povedať, že
potom u nás nemôžeš bývať. Dali sme sebe
i tebe slovo a nemienime ho brať späť,“
povedal neistým hlasom a silno zovrel Silvii
ruku.
„Ja viem,“ povedal Matej. „A hoci by som
bol rád medzi vami, viem, že to nepôjde.
Ale tam ísť nechcem. Ešte nie!“
„A čo od nás chceš?“ spýtala sa uplakaná
Silvia, ktorá cítila, že syna zasa stráca.
„Pomoc.“
„Peniaze ti nedáme!“ podotkol Ivan.
„Zišli by sa, no o ne nestojím. Chcem inú
pomoc. Chcem sa postaviť na vlastné nohy.
Už tri mesiace som si nedal dávku. Chcem
si nájsť ubytovanie, prácu...“
„S tým ti pomôžeme,“ povedal Ivan.
„A zaplatíme ti aj prvý mesiac v ubytovni.
No nečakaj zázraky. S prácou je to ťažké.
Ale dačo vybavím.“
Rozhovor sa začal niesť v uvoľnenejšej atmosfére. Ivan povolil zovretie Silviinej ruky
a začal ju jemne hladiť. Po chvíli vstal, vzal
Mateja a išli do práce. Podarilo sa. Majiteľ
firmy dobre vedel o Ivanových ťažkostiach
s Matejom a držal mu prsty, aby to zvládli.

Keď sa teraz naskytla možnosť priamo mu
pomôcť, nezaváhal a podal mu pomocnú
ruku. Matej dostal prácu, síce biednu,
slabo platenú, ale prvú prácu vo svojom
živote. Po pár hodinách prišli domov, kde
rozvoniaval obed. Najedli sa, zbalili Matejovi jeho veci, čo mu zostali doma, a Ivan
odviezol syna do ubytovne. Tam zaplatil
mesiac dopredu s tým, že Matejovi nesmú
dať z tých peňazí, aj keby sa rozhodol odísť
preč. Matej začal žiť nový život. V práci sa
stretával s otcom a hoci túžil aj po rozhovore s matkou, nechcel si kúpiť mobil – bolo
by to veľké pokušenie zavolať a objednať si
dávku, hovorieval. Po čase ho Ivan pozval
v nedeľu na spoločný rodinný obed. A tak
sa ustálil ich rodinný kolobeh.
A čo cesta cez komunitu Cenacolo?
Matej ju má stále otvorenú. Skúša poraziť
závislosť svojimi vlastnými silami. Je to
ťažké. Ale zistil, že keď pracuje a čas vypĺňa
zmysluplne, dostáva silu ísť ďalej. A tak
sa po práci pustil do dobrovoľníctva. No
vždy, keď vonku zbadá fajčiacich mladíkov,
dostáva chuť si s nimi zapáliť. A len veľa síl
a spomienka na uplakaného otca a matku
mu pomáhajú odolať tomuto pokušeniu.
No sám sa seba pýta dokedy... n
Jeremy
(dokončenie z minulých čísel)
ilustr. snímka: wordpress.com

Súd s rodičmi
Nedávno ma šokovala istá správa z Poľska. Istý 29-ročný muž, ktorý vyštudoval dve vysoké
školy a pracuje vo švajčiarskej banke v Poľsku, sa rozhodol zažalovať svojich rodičov
za nešťastné detstvo. Poriadne to prekvapilo aj poľské súdy, keďže sa s takým niečím
stretli po prvýkrát. Tvrdil, že sa oň jeho rodičia nestarali. Zo začiatku som si myslela, že to
bude iba nevďačnosť nejakého dieťaťa. Ale keď som si prečítala rozšírenú správu v poľštine, v ktorej opisoval detaily zo svojho detstva, behali mi po chrbte zimomriavky. Ťažko
povedať, kde je pravda a ako súd dopadne. Jedno je isté: hriech, lakomstvo, neodpustenie
a nenávisť sú zdrojom nekonečného radu zranení, trápení, chorôb a sporov.
Dada Kolesárová
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Aj keď sa v našich chrámoch nezvyknú používať hudobné nástroje, existuje výnimka potvrdzujúca pravidlo, a ňou sú zvony. Aj keď si bez
nich nevieme predstaviť kresťanskú bohoslužbu, predsa neboli vždy súčasťou kresťanských
chrámov, no poznáme ich prakticky od stredoveku (asi od 8. stor.). Predtým, a v značnej
miere v mníšskom prostredí dodnes, sa používa najmä na ranné budenie tzv. bilo či symandro – ide o drevenú dosku, na ktorú sa udiera
dreveným kladivom v presných intervaloch,
čo vydáva charakteristický zvuk. Ba dokonca
v Soloveckom monastieri sa v časoch igumena
Zosimu (asi 1836) udieralo na kamenné bilo.
V dnešnej dobe sa v cirkevnom typikone zvykne zvon označovať ako kampán, čo pochádza
z názvu rímskej provincie Kampania, ktorej
meď sa použila na odliatie prvých zvonov.

Z

vony neboli spočiatku používané počas celého roka. Najmä
v pôstnom období sa používali staré zvyčajné symandrá –
napr. v rukopisnom Ústave Moskovskej trojickej lavry je napísané, že od stredy Syropôstnej nedele sa udiera na dosku, a nezvoní
sa, od prvej nedele pôstu sa hodinky oznamujú bitím na dosku
a zvoní sa na obyčajný zvon. Tieto zvyky sú u nás prakticky neznáme. V našom prostredí sa vynecháva zvonenie od Veľkého piatka
do Paschálnej utierne. Tento zvyk však pochádza a je ovplyvnený
skôr praxou rímskej cirkvi na našom území, ako nejakými východnými zvykmi.
Zvony sa umiestňovali na rôzne miesta – buď do veže nad západnou časťou chrámu, alebo boli umiestnené v klenbách špeciálnej
zvonice, alebo tiež vo zvonici postavenej v blízkosti chrámu. Tieto
hudobné nástroje mali a dodnes majú rôzne poslanie. Prvou úlohou
zvona je oznamovať bohoslužbu, teda kedy sa začína. Druhou úlohou zvona je oznámenie sviatočného dňa. Zvon taktiež slúži na to,
aby tým, ktorí nemôžu byť prítomní na bohoslužbách v chráme,
oznámili, čo sa odohráva v cerkvi – či sa začala večiereň, či sa spieva
polyjelej a podobne. Neposlednou úlohou zvona, ktorá je v dnešnej
dobe značne zaznávaná, je úloha pri silnom vetre alebo búrke.
Niektorí to označujú za poveru, ale v skutočnosti sú modlitby pri
posviacke zvona dôvodom, prečo sa v niektorých našich farnostiach
dodnes zvoní počas búrky, lebo „aby sa na hlas jeho zvonenia utlmili
a utíšili, a prestali všetky silné vetry a búrky, hromy a blesky...“
Zvonenie nie je vždy rovnaké. Existuje zvonenie sviatočné, nedeľné, zádušné, polyjelejné, všedné. V niektorých chrámoch existuje
jeden alebo niekoľko menších zvonov, ktoré slúžia na doplnenie
veľkých. Pod vplyvom rímskej cirkevnej praxe zvyknú mať zvony
na našom území mená, napr. Peter a Pavol, Mikuláš a podobne.
Táto skutočnosť však nie je súčasťou žiadnych starobylých euchologionov z nášho územia. V ruskej cirkvi bol však zvyk nazývať zvony
menami, napr. cársky, bojarský, veľký, divotvorcov a podobne,
a na ich používanie boli určené presné pravidlá. n
Michal Bučko

Kto obstojí
pred Pánom?
Koľko poznáte ľudí, ktorí by začali robiť
niečo, z čoho by mali stratu? Pustili
by sa do diela len preto, že dali slovo
a jeho dodržanie považujú za dôležitejšie ako osobnú ujmu či nepohodlie?

J

a ich zopár poznám. Našťastie. Lebo mi to dáva nádej,
že človek vie a môže byť dobrý. Ale aj žiaľ – lebo
takýchto ľudí poznám málo. Aj tí, ktorí si zakladajú
na dodržaní sľubu, pri nevýhodnej perspektíve cúvajú
a naštrbujú dôveru v ich spoľahlivosť.
A predsa Božie slovo v 15. žalme hovorí, že pri Bohu
môžu bývať len takí ľudia, ktorí svoju prísahu (svoje slovo)
nemenia, aj keby preto utrpeli škodu (porov. 15, 4 b). Nehovorím už o tom, že zoznam „ubytovacích podmienok“ je
rozšírený o ďalšie nemožnosti – bezúhonnosť života, bezpodmienečné hovorenie pravdy a život, v ktorom človek
neškodí inému, neubližuje mu jazykom, ctí si Boha a pod.
A to nie je všetko. Keď si všimneme podobenstvo o kráľovskej hostine, nájdeme v ňom časť o svadobnom rúchu a vyhodení zo siene tých, ktorí prišli bez svadobného rúcha.
Písmo na inom mieste hovorí, že tým rúchom sú „spravodlivé skutky svätých“ (porov. Zjv 19, 8). Inými slovami – bez
života lásky a služby do nebeskej siene nevstúpiš. Prečo?
Lebo spôsobom, akým od nás Boh žiada žiť na zemi, sa
žije potom v nebi. Princípy Písma sú princípmi fungovania
„Božej nebeskej domácnosti“. Ak sa tam chceš dostať (a kto
by do neba nechcel), budeš tam musieť žiť takto.
Náročné požiadavky? No a čo! Svet aj večnosť patria
Bohu a má plné právo ustanoviť si v ňom svoje pravidlá.
A dodržiava ich aj on sám. Dodržal slovo, keď spasil človeka a vydal na smrť svojho Syna (aj keď mal z toho „škodu“).
Logika korigovania Božích požiadaviek človekom tak,
ako sa mu to práve zdá v(ý)hodné a bez ujmy, je ľudskou
logikou. A tú naštrbí už jednoduchá zmena optiky. Človek
sa cíti oprávnený korigovať požiadavky na vlastnú vernosť –
ale Bohu túto oprávnenosť odopiera, od neho chce vernosť
bez výnimiek. Kým sa takýto človek zdá vo vlastných
očiach? Neviem. V skutočnosti je ako zatúlané mláďa túžiace po bezpečí a láske. Človek potrebuje pocit bezpečného láskavého domova (v rodine i v nebi), či si to priznáva,
alebo nie. Preto autor žalmu v závere dodáva, že kto „takto
koná, nikdy sa neskláti“. Takýto život je dobrý v prvom
rade pre toho, kto tak žije. V Knihe prísloví čítame: „Syn
môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov... prinesú ti hojnosť pokoja. ... Takto
si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred
ľuďmi“ (3, 1 – 4). Dôsledné zachovávanie Božích pravidiel
spôsobí, že budeš mať meno spoľahlivého človeka, ktorý
vyčarí úsmev na tvári tých, ktorí ťa stretnú. Spôsobí otvorené dvere rôznych možností, aby si sa uplatnil. Spôsobí
otvorené náruče ľudí v tvojich trápeniach. Spôsobí najmä
otvorenú Božiu náruč vždy, keď po nej zatúžiš. n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň
PONDELOK 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18,
1 – 10, zač. 74

… ale beda človeku, ktorý zvádza
druhých na hriech! (Mt 18, 7)
Mám taký dojem, že sme si na niektoré
hriechy tak zvykli, že ich ani nepovažujeme
za nejaké strašné zlo, ale iba za tolerovaný
prehrešok. Napr. ohováranie, klamstvo,
nadávanie, dvojzmyselné vtipy, zosmiešňovanie druhých, alkoholizmus... Ak môj brat
stratí vieru, lebo ma vidí hrešiť, je to také
zlo, že radšej by som mal prísť o ruku, nohu
či oko, ako takto pohoršiť brata. Súhlasíš?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. august
Predprazdenstvo Premenenia Pána.
Mučeník Eusignios
Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76

Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu
bratovi... Azda sedem ráz? (Mt 18, 21)
Kristus nám nedáva rozkaz odpúšťať, ale
silu odpustiť každému, kto sa proti nám
previní. Oslovuje ma scéna z filmu Schindlerov zoznam, v ktorej sa kapitán Amon
Goeth, veliteľ koncentračného tábora, chváli
Schindlerovi, že má moc zastreliť hociktorého väzňa. „Toto ale nie je moc,“ hovorí
Schindler. „A čo?“ pýta sa Goeth. „Nechať ho
žiť, darovať mu život! Toto je moc,“ dokončil
Schindler. Daruj aj ty odpustenie!
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ktoré sme stratili hriechom. V krste sme s Ježišom zaodetí do svetla a sami sme svetlom.
Akú farbu má tvoje rúcho?
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Myrovanie (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

ŠTVRTOK 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17
– 28, zač. 81

Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom,
aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali,
ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. (Mt

20, 19)

Kalvária, ktorú Ježiš predpovedal už po tretíkrát, sa stala skutočnosťou preto, lebo to
takto chcel Boh. Prijal umučenie, smrť
a zmŕtvychvstanie, aby nijaký človek nezomrel, ale aby žil večne v Bohu. Aby sme mohli
prežívať dokonalú radosť v jeho prítomnosti
a po jeho pravici večnú blaženosť. Chceš to?
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia každ.
s refrénom sviatku). Vchod Poďte, pokloňme sa... Premenil si sa na hore... Ostatné
menlivé časti zo sviatku Premenenia. (HS:
405; PZ: 387; HP: 418)

PIATOK 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12
– 14. 17 – 20, zač. 83

V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. (Mt 21, 14)

Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70

Pristúpili. Vždy pristupovali, keď sa Ježiš
niekde objavil. Mali totiž v Ježišovej blízkosti
vždy svoje miesto. Ale v tomto prípade to
bolo až po tom, ako Ježiš z chrámu vyhnal
predavačov a „biznismenov“. Medzi nami je
trend opačný: biznismeni ku mne a chudoba, choroba preč odo mňa! Dôležité je mať
vplyvných známych. Tí mi môžu pomôcť.
Chudobní len stále čosi chcú a otravujú.
Akých ľudí si púšťaš do svojej blízkosti ty?

... a odev mu zbelel ako svetlo. (Mt 17, 2)

Liturgia: Všetko ako 7. augusta

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár,
Sláva, kondák, I teraz, z predprazdenstva,
ostatné z dňa. (HS: 404; PZ: 387; HP: 418)

STREDA 6. august
Premenenie Pána

Ježišov biely odev svetla pri premenení je
znakom jeho božstva. No zároveň hovorí
o našej budúcnosti. Biely odev je v apokalyptike znakom nebeskej bytosti – je odevom
anjelov alebo vyvolených. Takto Ján v Zjavení hovorí o bielych rúchach, ktoré budú
nosiť vykúpení. A ďalej vysvetľuje, že sú biele
preto, lebo si ich vyprali v Baránkovej krvi.
A kedy sa to stalo? Čo je tým „vypraním“?
Krst! V krstnej vode sme boli spojení s Kristovým umučením a jeho umučenie je naše
očistenie, ktoré nám vracia pôvodné rúcho,

SOBOTA 9. august
Apoštol Matej
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 –
39, zač. 64 (rad.); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2;
Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (sv.)

Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. (Mt 15, 32)
Tri dlhé dni Ježiš uzdravuje, káže, požehnáva, povzbudzuje a znáša klímu galilejského

podnebia. A namiesto toho, aby si ako každý
človek trocha oddýchol a posťažoval sa, že
už nevládze, všíma si ľudí a rozľútostí sa.
Nad ich potrebou po chlebe – nie len po tom
pozemskom. Toto je náš Boh, ktorý sa „nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom...“ (Flp 2, 6bn).
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia každ.
s refr. sviatku). Vchod Poďte, pokloňme sa...
Premenil si sa na hore... Tropár zo sviatku
a apoštolovi, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák zo sviatku, ostatné zo sviatku
a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS:
408; PZ: 390; HP: 422)

NEDEĽA 10. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 –
34, zač. 59

Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh
zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním
ste vy. (1 Kor 3, 16n)
O tom, ako veľmi sme v Božích očiach cenní,
hovorí aj tento príbeh. Rabín Meir veľmi
znenávidel svojich susedov – chovateľov
tiav. Až tak, že sa modlil k Bohu, aby ich
zahubil namiesto neho. Keď sa to dozvedela jeho žena Bruria, riadne ho vykričala
slovami: „Prečo smrť? Ako si na to prišiel?
Kde si počul, aby Boh trestal ľudí smrťou?
Kde je napísané, nech zhynú hriešnici?“ „No
nikde“ prikyvol Meir. „Hriechy, hriechy nech
zhynú, tak je napísané,“ kričala Bruria. „Máš
pravdu,“ povedal Meir a pokračoval: „Pozri
sa ale na koniec verša. Je tam: nech zo zeme
zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet.
Čo to znamená?“ Meir víťazoslávne zvolal,
že má predsa len pravdu. „Ale nie, nie, nie!“
volala Bruria. „Predsa keď zhynú hriechy,
hriešnici už nie sú hriešnikmi!“ Koľkokrát
z nás hriešnikov Boh urobil svoj chrám?
Liturgia: Hlas 8. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Ostatné
z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 152, 405; PZ: 106, 389; HP: 107, 420)

PONDELOK 11. august
Mučeník Euplos
Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18
– 22, zač. 84

A dostanete všetko, o čo budete s vierou
prosiť v modlitbe. (Mt 21, 22)
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Pred rokom som bol s priateľmi na Kláštorisku
v Slovenskom raji. Pri rannej liturgii bolo
evanjelium o tom, ako Ježiš povedal Petrovi,
aby ulovil rybu. V jej papuli nájde peniaze na
zaplatenie dane za oboch. Vtedy som si pomyslel: „Pane, pre teba peniaze naozaj nie sú
problémom. Potrebujem nejaké aj ja na stavbu nového chrámu.“ Keď som sa vrátil, oznámili mi, že nejaký darca nám daroval tisíc eur.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

UTOROK 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23
– 27, zač. 85

Keď prišiel do chrámu a učil... (Mt 21, 23)
Dnes mnoho ľudí už nechodí do chrámu!
Povedia: „Som unavený, nemám čas, musím
popolievať, zajtra ma čaká náročný deň, pre
deti nemôžem, nechce sa mi...“ Ale mnohí
máme skúsenosť, že keď sme do chrámu prišli unavení, smutní, znechutení, odchádzali
sme svieži, radostní a povzbudení. Žalmista
hovorí: „Keď ide slzavým údolím, premení
ho na prameň. Vzrastá po ceste jeho sila, až
kým dôjde na Sion.“ Vyskúšaj aj ty a uvidíš,
že dostaneš silu.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

STREDA 13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28
– 32, zač. 86

Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch
synov... (Mt 21, 28)
Dnešné evanjelium sa začína krásnym
podobenstvom o dvoch synoch. Jeden hovorí:
„Nechce sa mi pracovať.“ No potom ide.
Druhý hovorí: „Idem, idem.“ Ale nejde. Ktorý
syn otca počúvol? Logicky odpovedali, že ten
prvý. Trefné. A potom príde rana: „Zlodeji
a prostitútky vás predchádzajú do neba!“ Ako
sa asi tvárili poslucháči? Zbystrili pozornosť?
Čo si to dovoľuje? Provokuje? A čo tvoja reakcia? Si provokovaný alebo usvedčený?
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

ŠTVRTOK 14. august
Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Prorok Micheáš. Prenesenie ostatkov prepodobného Teodóza,
pečerského igumena
Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 –
46, zač. 88

Vám sa Božie kráľovstvo vezme... (Mt 21, 43)

Ťažko sa prijímajú slová autority, ktorá
človeka dopredu odpíše a povie: „Ty na to nemáš! To nezvládneš! Ty nikdy! Ty to nevieš!“
Ježiš akoby dopredu odpísal farizejov a zákonníkov, keď hovorí: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme!“ Lenže Ježiš človeka neodpisuje,
ale napráva. Dáva mu čas na pokánie. Keď
Boh v Starom zákone ohlasuje trest, vždy
povie aj časový interval, po ktorom trest
príde. A robí to preto, aby trestať nemusel.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár,
Sláva, I teraz, kondák z predprazdenstva,
ostatné z dňa. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

PIATOK 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

… aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2, 11)
Sv. Ján Damascénsky v homílii na dnešný
sviatok hovorí o posledných chvíľach života
Božej Matky: „Pravdepodobne povedala:
,Do tvojich rúk, Syn môj, odovzdávam
svojho ducha. Prijmi moju dušu, ktorá je ti
taká drahá, ktorú si zachoval bezúhonnú.
Tebe, nie zemi, zverujem svoje telo.... Ty sám
poteš mojím odchodom mojich milovaných
synov, ktorých si ráčil nazvať bratmi.‘ Potom
pozdvihla ruky a, ako je to prirodzené,
požehnala tých, ktorí sa zhromaždili. Potom
počula: ,Poď si odpočinúť, moja požehnaná
matka. Vstaň a poď, moja milovaná.‘“ Komu
dáš v hodine svojej smrti svoju dušu ty?
Liturgia: Menlivé časti sviatku. Prikázaný
sviatok. Voľnica. Myrovanie (HS: 410; PZ:
393; HP: 426)

SOBOTA 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edessy do Konštantínopola. Mučeník Diomédes.
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24
– 18, 4, zač. 73 (rad.); Kol 1, 12 – 18, zač. 250
alebo 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56;
10, 22 – 24, zač. 48b (Obrazu)

„Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň
z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. (Lk 9, 54)
Ježiš zase ustupuje. Keď ho nechceli prijať
na prenocovanie, lebo išiel do Jeruzalema,
Ján a Jakub sa hnevali a hneď by na tých
ľudí zvolávali oheň a síru. Ale Ježiš ustúpil.
Ako malé dieťa ustúpil pred Herodesom.
Ako Boží Syn ustúpil pred Jozefom a Máriou
a bol im vo všetkom poslušný. V Nazarete
ustúpil pred vášnivým davom, ktorý ho chcel
ukameňovať. V gerazskom kraji ustúpil pred

ľuďmi, ktorí ho prosili, aby odišiel. Pred
Judášom, Kajfášom, Pilátom... Stále ústupil.
Je to prejav slabosti? Nie! Je to prejav sily.
Pred diablom Ježiš nikdy neustúpil. Zoči-voči musel vždy ustúpiť diabol.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár Obrazu a zo Zosnutia, Sláva, kondák
Obrazu, I teraz, kondák zo Zosnutia. Ostatné zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
Zosnutia. (HS: 412; PZ: 395; HP: 428)

NEDEĽA 17. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Myrón
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 –
23a, zač. 72

Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je
námesačný a veľmi trpí... (Mt 17, 14)
Určite máte skúsenosť s nakupovaním v supermarkete. Súčasťou parkovísk sú ľudia,
ktorí si vás nevšímajú, keď vchádzate. No pri
východe ste pre nich neodolateľní. Takmer
vždy sa pozdravia kresťanským pozdravom.
Pokorne s vami kráčajú k autu popri košíku.
Želajú vám zdravie a Božie požehnanie.
Na záver si vypýtajú almužnu. Neraz som
váhal. Veď viem, ako tá „polievka“ bude
chutiť. A tak som napomínal a dohováral.
Ale nejde tu iba o túto skupinu ľudí. Ide
o každého človeka, ktorý potrebuje nejakú
pomoc. Ježiš pomohol každému, kto ho o to
poprosil. Žid, pohan, Samaritán, Riman, bohatý, chudobný... Aj dnes ho prosí o pomoc
istý človek, o ktorom nič nevieme. Len to, že
má chorého syna. To Ježišovi stačí, aby mu
pomohol. A pomohol bez moralizovania.
Guvernér Tinneus Rufus sa raz spýtal rabiho
Akivu: „Ak tvoj Boh stvoril chudobných,
značí to, že chce, aby na svete boli chudobní.
Prečo im teda bohatí majú pomáhať?“ „Bohatí (ak dávajú) získavajú viac ako chudobní
(ktorí prijímajú),“ odvetil rabi. Guvernéra
však jeho odpoveď nepresvedčila. Akiva
vraví: „Predstav si otroka, ktorého uväznil
kráľ. Ty mu tajne posielaš chlieb a to je nezákonné. Kráľ sa za to bude na teba hnevať.
Zle pochodíš!“ „Pravda,“ odvetil Rufus. „Ale
takto to vidíš ty,“ povedal Akiva. „Predstav
si kráľa, ktorého najmilší syn je vo väzení.
Ty mu tajne posielaš chlieb, aby nezomrel
od hladu. Za to ťa kráľ vyváži zlatom,“ hovorí rabi Akiva. „A to je náš pohľad na vec.“
Liturgia: Hlas 1. Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár z hlasu a zo sviatku Zosnutia, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Ostatné
z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 143, 410; PZ: 96, 393; HP: 97, 426)
Matúš Nastišin
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Najkrajšia
povinnosť
rodičov

Ikona posledného
súdu
Druhý rad

Centrálne pod obrazom Boha Otca je v druhom rade zobrazený Kristus (v prípade, že
ikona posledného súdu nemá zobrazenie
Boha Otca – Sabaota, sa Kristus zobrazuje
centrálne v hornom rade, pod zvitkom rozvinutej oblohy v rukách anjelov) uprostred
niekoľkých sfér modrastých kruhov, podobne ako na ikone Premenenia. Na niektorých
ikonách je zobrazený ako sudca sediaci
na súdnej stolici. Je odetý do žiarivého zlatistého odevu zväčša s rozpaženými rukami
a ukazuje svoje rany. Po pravici Krista stojí
Bohorodička a po ľavici sv. Ján Krstiteľ
podobne ako pri ikonách Deésis. Obaja sa
v pokore skláňajú s rukami vystretými ku
Kristovi Sudcovi a prosia ho o milosrdenstvo
pre tých, ktorí predstupujú pred súd. Za Bohorodičkou i sv. Jánom Krstiteľom nechýba
rad apoštolov sediacich na laviciach, za ktorými stojí ako stráž zástup anjelov s kopijami v rukách. Účasť apoštolov pri Kristovi
Sudcovi korešponduje so slovami evanjelia:
„Keď Syn človeka zasadne na trón svojej
slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete
na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť
kmeňov Izraela“ (Mt 19, 28). Apoštoli držia
v rukách buď roztvorené knihy, alebo zvitky
na znak toho, že verne ohlasovali pravdu,
ktorú im zveril ich učiteľ.

Centrum tretieho radu

Centrálnou časťou nielen tohto radu, ale
aj celej ikony je prázdny trón hetoimasia,
nachádzajúci sa pod Kristovými nohami.
Za trónom sa čnie kríž s kopijou a trstinou,

symbolmi Kristovho utrpenia a vykúpenia.
Na tróne je poduška a na nej položená kniha
života, v ktorej sú zapísané mená všetkých
ľudí s ich dobrými i zlými skutkami. Kniha
života je otvorená na znak toho, že všetko,
čo bolo doposiaľ ukryté, sa odhalilo vo svetle
posledného dňa. Celé ľudstvo je súdené,
v jeho zastúpení sú po stranách hetoimasie
zobrazení kľačiaci prarodičia Adam a Eva,
podobne ako na ikone Zostúpenia do podsvetia, kde ich vzkriesený Kristus držiac
za ruky vyťahuje z hrobu.
Dôležitým detailom je doska umiestnená
pod trónom, uprostred jeho nôh, na ktorej
je postavená nádoba Božieho hnevu. Pod
doskou je zobrazená symbolická Božia ruka
držiaca váhy Božej spravodlivosti, na ktorých sa vážia dobré a zlé skutky. V miske
váhy po Sudcovej ľavici je zlo a v miske
po pravici dobro. Na niektorých ikonách je
uprostred váhy zobrazený súdený človek,
ktorý vstal z hrobu, pričom anjel po jeho
pravici a diabol po ľavici kladú na váhu jeho
dobré alebo zlé skutky. Zobrazení čierni
démoni sa chytajú misky so snahou urobiť
ju ešte ťažšou, aby bol daný človek odsúdený. Ale súdeného človeka chránia anjeli,
ktorí na démonov vystreľujú šípy alebo ich
zhadzujú od misky váh dlhými kopijami. Tí,
ktorí sú uznaní za vinných a odsúdení, sú
zviazaní a odvlečení do pekla umiestneného
v spodnej časti ikony po ľavici Sudcu (z pohľadu nazerajúceho v pravom dolnom rohu
ikony). Archanjel Michal ich tam zvrháva
svojou kopijou. n
Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

Každý rodič túži dobre vychovať svoje
deti. Uvedomuje si, že to, čo si zoberú
z domu, ich bude sprevádzať po celý
život. Preto je stále aktuálnou otázka,
ako najlepšie vychovávať deti, ako ich
najlepšie pripraviť na životné úskalia.
Medzi mnohými modelmi sa nám ponúka prirodzene model katolíckej výchovy.
Pre katolíckych rodičov je to model najprirodzenejší, pretože vyplýva priamo
z katolíckej viery, ktorú každý dostáva
pri krste. Špecifikom katolíckej výchovy
je teda to, že je to v podstate kresťanská
výchova, ale podľa zásad katolíckeho
učenia. Konkrétnejšie môžeme povedať, že katolícka výchova odovzdáva
deťom a študentom život podľa učenia
Ježiša Krista, podľa princípov originálnej
katolíckej náuky. V tom sa líši od výchovy všeobecne kresťanskej. Keď však
hovoríme o katolíckej výchove, treba
zároveň povedať aj to, že tu ide nielen
o vedomosti, ale predovšetkým o osvojovanie si životných postojov k ľudským
hodnotám slobody a mravnosti, ale aj
životného štýlu, ktoré vyznáva Katolícka
cirkev. Najlepším spôsobom výchovy
je predovšetkým príklad rodičov, ktorí
hodnoty svojej viery žijú prakticky pred
svojimi deťmi. Cirkev však nenecháva rodičov odkázaných len na seba.
Na pomoc im vychádza prostredníctvom
výchovných a edukačných inštitúcií,
ktoré sama zriaďuje. V ostatných rokoch
sa tak stávame svedkami rastu významu
cirkevných škôl a pastoračných centier.
Garantom výchovy a vzdelávania v týchto inštitúciách je eparchiálny biskup.
On ju garantuje osobne, ale vykonáva
ju cez osoby, ktorým vo svojom mene
katolícku výchovu zveruje. V každom
prípade všetky edukačné a vzdelávacie
inštitúcie sú podriadené jeho riadeniu.
Sú predlženou rukou jeho pastoračnej
činnosti. Je to dôležitý moment, pretože
rodičia tak získavajú záruku objektívnej
katolíckej výchovy svojich detí. Dnes je
už zrejmé, že katolícka škola sa aj u nás
stáva nielen vynikajúcim vzdelávacím
miestom, ale zároveň aj výchovnou
inštitúciou, ktorá pomáha rodičom pri
výchove ich detí.
František Čitbaj
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – august
50 rokov: Margita Ganzová, Prakovce;
Anna Kaščáková, Davidov
60 rokov: Helena Budaiová, Kráľovce;
Mária Gundzová, Svidník; Marta Vadrnová, Kežmarok
70 rokov: Mária Gagušová, Banské; Mária Hlavnová, Vranov nad Topľou; Jolana
Mecková, Košice; Mária Terkaničová, Matiaška; František Tomáš, Jastrabie; Juraj
Vatraľ, Svidník
75 rokov: Helena Farkašová, Hriadky;
Mária Fenčáková, Vranov nad Topľou;
MUDr. Elena Ilečková, Pezinok; Mária
Peštová, Nižný Hrabovec; Anna Semančíková, Tichý Potok; Mária Timočková, Sobrance; Katarína Varhoľová, Poprad
80 rokov: Mária Andrašová, Humenné;
RNDr. Michal Čverčko, CSc., Košice; Mária Kicová, Koňuš; MUDr. František Lakatoš, Vranov nad Topľou; Irena Lučková,
Porúbka; Irena Molnárová, Michalovce;
Mária Ruskovská, Sečovce
85 rokov: Mária Makšinová, Sačurov;
Anna Nováková, Dúbravka; Mária Ščerbáková, Malý Ruskov
90 rokov: Ján Gojdič, Trebišov; MVDr. Michal Sloboda, Levice

To ti vyprosujú dcéry Anna s manželom
Jánom a Mária s manželom Pavlom, vnúčatá Mária, Michal, Janík, Marek, Rado,
Janka a pravnúčatá Dáša a Radko.
Živite, ľudije, na blaho svita
naši jubiľarki mnohaja ľita!
7. júla oslávil duchovný otec Marek Kolesár 43 rokov života a zároveň 20. výročie kňazstva. Milý otec Marek, ďakujeme
nebeskému Otcovi za teba, za dar kňazstva, života i požehnania, ktoré prišlo cez
teba do Farnosti P. P. Gojdiča na Sídlisku
3 v Prešove, kde si desať rokov pôsobil.
Na tvojej kňazskej i otcovskej ceste vyprosujeme mnoho požehnania, lásky,
zdravia. Aby si verne a vytrvalo ohlasoval
Krista a bol ešte veľa rokov medzi nami.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
rodiny z bývalej farnosti na Sídlisku 3
v Prešove

Deň spoločenstva
24.08. Prešov, Biely dom (10.00 h)

16. júla oslávil náš
drahý duchovný otec
Pavel Sirotňák 30.
narodeniny. Pri tejto
príležitosti vám, drahý otec Pavel, želáme
hojnosť Božích milostí i darov Svätého Ducha. Vyprosujeme
vám a vašej rodine veľa Božieho požehnania a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Ďakujeme za lásku, trpezlivosť, obetavosť
a horlivosť, s ktorou pomáhate pri oprave strechy a záchrane nášho dreveného
chrámu. Za to vám patrí veľká vďaka.
Máme vás radi a prajeme mnohaja i blahaja lita!
s úctou a vďakou veriaci z Kalnej Roztoky

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok,
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

29. júla oslávil otec
Martin Zlacký 40 rokov života. Pri tejto
príležitosti sa vám
chceme poďakovať
za všetko, čo pre naše
spoločenstvo robíte,
za modlitby a za nádherný výklad Božieho slova. Zároveň chceme zablahoželať
aj vašej manželke Márii, ktorá tiež oslávi
toto krásne jubileum. Obom vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Nech vás putujúca Svätá nazaretská rodina sprevádza
na každom vašom kroku na mnohaja
i blahaja lita.
veriaci z farnosti Humenné-mesto

koinonia sv. ján krstiteľ
Večer chvál s modlitbami za manželov
16.08. Ľutina, Mariánska hora (15.30 h)

blahoželáme
V uplynulých dňoch sa krásneho životného jubilea – 80 rokov dožila naša
mamka a babka Mária Brincková. Milá
naša jubilantka, do ďalších rokov ti chceme z celého srdca zaželať hlavne pevné
zdravie, nech ti aj naďalej slúži, dobrý
krok na ceste do cerkvi, spokojnosť, vždy
úsmev na tvári, a najmä nekonečné Božie milosti. Nech ťa Pán Boh stále bohato
požehnáva a obdarí pokojom, a Presvätá
Bohorodička ochraňuje svojím plášťom.

10. augusta 2014 uplynie 17 rokov od vysvätenia kňaza Igora Suchého, správcu
farnosti Liptovský Mikuláš. Otec Igor,
vyprosujeme ti hojnosť Božích milostí,
darov Svätého Ducha, nech ťa Presvätá
Bohorodička ochraňuje na tvojej životnej
ceste a v pastoračnej službe.
rodičia a sestra Evka s rodinou
sPOMÍNAME
27. júla uplynul rok, čo si náš Pán povolal
vo veku 71 rokov k sebe našu milovanú
manželku, mamku a babku Annu Krenic-

kú, rod. Kallovú zo
Šarišských Michalian.
Ktorí ste ju poznali
a mali radi, venujte
jej modlitbu a tichú
spomienku. S láskou
a vďakou spomínajú
manžel Demeter, synovia Vlastislav, Miloš
a dcéra Blažena s rodinami.
Oznamy
Ikonopisecký kurz
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda
Slovenska organizuje 9. – 17. augusta
ikonopisecký kurz v Košiciach. Kontakt:
Janka Lengvarská, tel: 0907 649 333, Mária Čurmová, tel: 0904 358 709, www.
SISCMS.sk.
Janka Lengvarská
Púť k hrobu Františka Blachnického
Hnutie Svetlo-Život na Slovensku (HSŽ)
a Kruciata oslobodenia človeka (KOČ)
pozývajú na púť k hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa
HSŽ a KOČ v poľskom Kroscienku nad
Dunajcom, ktorá sa uskutoční 30. augusta 2014 (sobota). Témou stretnutia
je Radosť evanjelia. Program sa začína
v dolnom kostole o 09.30 h a vyvrcholí
svätou omšou o 15.30 h. Súčasťou púte
bude modlitba chvál, katechéza, adorácia
a pobožnosť krížovej cesty spojená so
svedectvami vo Večeradle sv. Jána Pavla
II.
Jozef Heske
12. celoslovenská púť mužov 2014
Termín: 24. august (09.00 – 18.30)
Miesto: Mariánske sanktuárium v Gaboltove
Prednášajúci: Donald Turbitt , katolícky
laický evanjelizátor
Program: 09.00 Krížová cesta; 10.30
Dopoludňajší blok: chvály, prednáška
Muž v dnešnom svete, modlitby; 12.00
Modlitba Anjel Pána, prestávka na obed;
13.30 Popoludňajší blok: chvály, prednáška Muž a jeho svet, svedectvá, sviatosť zmierenia; 15.15 Modlitba ruženca;
16.00 Svätá omša, Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup metropolita
POĎAKOVANIE

„Hudba je rečou anjelov.“ Ďakujeme
gréckokatolíckemu chrámovému Zboru
bl. P. P. Gojdiča pod vedením Mgr. Márie
Šándorovej, ktorý prekrásnym spevom
každoročne sprevádza odpustové sväté liturgie na Mariánskej hore v Levoči.

Ceníme si ich obetavosť a vyprosujeme
všetkým členom zboru Božie milosti a požehnanie do ďalšej činnosti.
otec Rastislav Višňovský a veriaci z farnosti Levoča
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(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Pápež František v Južnej Kórei
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o práci sestry Márie Greškovičovej medzi
Slovákmi v Rumunsku 20.00 Závislosti:
Dokonalé rozpúšťadlo – svedectvo katolíckeho kňaza Jána Flajžíka
08.08. (piatok) 10.20 Môj názor – vladyka
Cyril Vasiľ SJ o patriarchálnych cirkvách R
17.30 Doma je doma: Deti v spoloČNOSTI:
Úcta k životu 21.55 Ostrov (XXX–15) – film
o mníchovi Anatolijovi, ktorý zasvätil svoj
život Bohu a pokániu za svoj hriech
10.08. (nedeľa) 07.55 Klbko: Stvorenie
– narodenie Klbka a príbeh o stvorení
sveta 08.15 Animované biblické príbehy:
Daniel (11) 10.30 Svätá omša zo Šaštína –
priamy prenos 14.40 Môj názor – vladyka
Cyril Vasiľ SJ o patriarchálnych cirkvách R
17.20 Godzone magazín – hľadá odpoveď
na otázku, prečo by sa kresťania mali zaujímať o politiku, aký je Boží pohľad na ňu
19.10 Katechéza. Kniha Genezis: Jakub
– autor: Marko Orko Vácha 19.30 Spojení
oceánom: Štefan Chanas – kaplán, ktorý
pôsobí medzi Slovákmi vo Farnosti sv. Jána
Nepomuckého v Manhattane v New Yorku
20.25 Medzi nebom a zemou: Monika
Hricáková – riaditeľka domu Quo vadis
v Bratislave 21.10 LAJF: Stopy: Môže kresťan veriť v evolúciu? – odpovede ukryté
v nádhere stvorenstva na Novom Zélande
11.08. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Nebojte sa lásky! 20.00 Závislosti: K teen
cez pervitín – Ján Kolár rozpráva o svojom
vyslobodení z drogového otroctva 20.30
U Nikodéma – história, skúsenosti, svedectvá z manželských stretnutí; hostia:

PRIAME PRENOSY

ŠTÚDIO ŠPECIÁL

na obrazovkách TV LUX
Juraj a Gabriela Polakovičovci, Vladislav
a Gabriela Zelíkovci, don Marián Valábek
SDB
12.08. (utorok) 19.30 Ľudská tvár Boha ⓬
– dokumentárny film o Veronikinej šatke
z Manopella 20.15 Vnútorné uzdravenie
(3) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu
13.08. (streda) 06.45 Závislosti: Nič, len
Provvidenza – relácia predstavuje komunitu Cenacolo 10.00 Dialógy na hore
– záznam z Levoče 10.50 Spievajme Márii
radostnú pieseň – záznam z programu
na levočskej púti; účinkuje Komorný zbor
pri Chráme sv. Jakuba v Levoči 19.30 Listy
z osamelého ostrova: List do Tyatír ⓬
20.00 Závislosti: Cenacolo, post scriptum
– dokument o komunite Cenacolo
14.08. (štvrtok) 08.45 Pápež František
v Kórei 19.30 Moja misia: Útek do Albánska
⓬ – dokument o Magdaléne Cerovskej,
ktorá utiekla z komunistického Československa, aby sa mohla stať misionárkou
v Albánsku 20.00 Závislosti: Hľadal som
slobodu – svedectvo Nora, ktorý strávil päť
rokov za mrežami a ktorý sa po obrátení stal
misionárom vo väzení

Dale Evans Rogersová: Netušený anjel
Keď sa Royovi a Dale Rogersovcom narodila dcérka Robin, boli veľmi šťastní. Po informácii, že má Downov syndróm, a odporúčaní, aby sa jej vzdali, sa však ich vzrušenie
premenilo na obavy. Roy a Dale odmietli takéto návrhy a dcérka zostala v rodine. Bola
s nimi dva a pol roka. I keď čas, ktorý strávila na zemi, bol krátky, zmenila životy svojich
rodičov. Ba dokonca zmenila aj životy ďalších detí so špeciálnymi potrebami a aj spôsob,
akým Amerika s takýmito deťmi zaobchádzala. Už niekoľko desaťročí (prvé vydanie je
z roku 1953) kniha prináša pokoj a dotýka sa životov rodičov nielen takýchto detí... (Kumran)

Ako si vycvičiť draka 2

V roku 2014 sa na plátnach kín predstavila druhá časť filmu Ako si vycvičiť draka geniálneho tímu Dreamworks. Autorom tejto animovanej 3D rozprávky sa vcelku dobre podarilo vybudovať reálne charaktery postáv na pozadí vymysleného fantastického deja. Nejde
teda iba o jednoduchú zábavu, ale aj o pohľad do fungovania vzťahov medzi jednotlivými
postavami. Druhé pokračovanie, ktoré odkrýva a rozvíja aj vzťahy otca a syna, ku ktorým
sa pripája stratená matka, má medzi kritikmi viac pozitívnych ako negatívnych ohlasov.
Takže verím, že sa spolu s deťmi máme na čo tešiť. (Dada Kolesárová)

About a mile: Satisfied

V polovici júla vydala gospelová skupina About a mile svoj debutový album s názvom
Satisfied. Skupinu tvoria traja bratia (pochádzajú z ôsmich detí). Ich prejav a hudba
sú blízke skôr mladšej generácii. Štýlovo si dovolím túto skupinu zaradiť do britského
rocku. Gitarové riffy tvoria nezameniteľnú plochu vo väčšine skladieb. Hudba nie je
agresívna alebo nepríjemná, aj keď patrí skôr k tvrdším. Po textovej stránke sú skladby dojemné a plné
autentických prejavov viery. Hodnota textov nie je zapríčinená sladkými emóciami, ale úprimným, často
surovým vyjadrením osobnej viery. Inšpiráciu čerpajú z Biblie. Album si môžete stiahnuť na iTunes alebo
vypočuť na YouTube. (Dominik Petrík)

Viac na www.tvlux.sk.

15.08. (piatok) 08.30 Pápež František
v Kórei – svätá omša 10.30 Pápež František
v Kórei – stretnutie s mladými katolíkmi
z Ázie vo svätyni v Solmoe 17.30 Doma je
doma: Deti v spoloČNOSTI: Ohľaduplnosť
16.08. (sobota) 09.30 Pápež František
v Kórei – návšteva Centra pre telesne
postihnutých, stretnutie s náboženskými
komunitami v Kórei a s vedúcimi laického
apoštolátu 11.30 Pápež František v Kórei
– blahorečenie Pavla Yun Ji-Chunga a 123
spoločníkov, mučeníkov v Soule
17.08. (nedeľa) 07.55 Klbko: Adam a Eva
08.15 Animované biblické príbehy: Ester
(12) 09.30 Pápež František v Kórei – svätá
omša na záver stretnutia ázijskej katolíckej
mládeže 11.30 Pápež František v Kórei –
stretnutie s biskupmi Ázie 19.10 Katechéza:
Kniha Genezis: Jakub a jeho zápasy – autor:
Marko Orko Vácha

03.08. (nedeľa) 14.00 Farár z Arsu – rozhlasová hra 15.30 O občianskom združení
Margarétka v Banskej Štiavnici
09.08. (sobota) 09.30 Rozhlasová púť
do Vysokej nad Uhom 10.00 Modlitba
a svedectvá 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach (slávi
otec Vladimír Varga) 10.30 Svätá omša
a mládežnícka adorácia 13.30 Pešia púť
k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej
do Vysokej nad Uhom
10.08. (nedeľa) 14.00 Dcéra svetla – rozhlasová hra
16.08. (sobota) 10.00 Čo je to gender
ideológia (3) 13.00 Slovenské výrobky
na pultoch predajní potravín
17.08. (nedeľa) 14.00 Donebavzatá –
rozhlasová hra

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

a

AUGUSTA

lumen

04.08. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Veriť napriek problémom – Elias Vella
20.00 Závislosti: Posledný enter – svedectvo Viktora Štrbu o úniku zo siete závislosti
od počítačových hier 20.10 Môj názor
– vladyka Cyril Vasiľ SJ o patriarchálnych
cirkvách 20.30 U Pavla: Ohlasovanie
evanjelia – rozprávanie o exhortácii pápeža
Františka Evangelii Gaudium
05.08. (utorok) 11.40 Môj názor – vladyka
Cyril Vasiľ SJ o patriarchálnych cirkvách R
17.30 Doma je doma: Sexuálne zranenia
– Dawn Eden 19.30 Odsúdení na spolunažívanie v dobrom – dokument o Rómoch
20.15 Vnútorné uzdravenie (2) – záznam
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne
21.15 Rehoľná abeceda (3) – Martin
Borkovský
06.08. (streda) 06.45 Závislosti: Joint náš
každodenný (Marihuana) – svedectvo
Radoslava Hrušku a jeho manželky 11.30
Svätá omša na slávnosť Premenenia Pána
– priamy prenos zo Svätej zeme, z hory
Tábor 19.30 Listy z osamelého ostrova: List
do Pergamonu ⓬ – dokumentárny seriál
o Turecku a o ostrove Patmos, ktorým boli
určené najznámejšie a najprekladanejšie
listy 20.00 Závislosti: Zabetónovaný v Bohu
– dokument, v ktorom Branislav Škripek
poodhaľuje svoju minulosť 20.10 Krédo:
Viera Cirkvi (6) – séria päťminútových
dokumentov
07.08. (štvrtok) 17.30 Doma je doma:
Úloha laikov v Cirkvi 19.30 Moja misia: Taký
všedný život (Rumunsko) ⓬ – dokument

13. - 18.

01.08. (piatok) 16.15 A3UM – stavby, ktoré
sú spojené s vierou a náboženstvom
03.08. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia z hlavnej púte na hore Zvir v Litmanovej; slúži
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita; káže Kurt R. Burnette, biskup
eparchie Passaic 14.10 Poltón – magazín
o kresťanskej hudbe 14.40 Slovo – príhovor
Miroslava Tótha, duchovného Apoštolskej
cirkvi R 00.35 Slovo R
04.08. (pondelok) 10.10 Poltón – magazín
o kresťanskej hudbe 10.40 Dejiny kresťanstva – Štefan Krčméry, dokument 11.05
Osobnosti duchovného života – dokument
o Karolovi Kuzmánym
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05.08. (utorok) 21.00 Katyň – vojnová dráma o poľských dôstojníkoch postrieľaných
v roku 1940 v Katyňskom lese
06.08. (streda) 11.30 Trezor – dokument
o Ľudovítovi Štúrovi
10.08. (nedeľa) 12.10 Poltón – magazín
o kresťanskej hudbe 12.35 Slovo – príhovor
Vlastimila Šulgana, duchovného Starokatolíckej cirkvi R 01.25 Slovo R
11.08. (pondelok) 20.05 Po stopách
Gándhího – dokument
13.08. (streda) 20.05 SNP – Neznáma
história – 61 dní drámy 21.05 Muži z B-17
– dokument
14.08. (štvrtok) 22.35 Desatoro – dokumentárna filmová esej, obrazové svedectvá
zo súčasného života o jednotlivých prikázaniach Desatora
15.08. (piatok) 21.25 Ježiš, ty vieš – dokumentárny film
16.08. (sobota) 18.35 Necelebrity – Dušan
Havrila – medailón o evanjelickom farárovi,
zakladateľovi Ekumenického spoločenstva
v Košiciach
17.08. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
omša na sviatok Nanebovzatia Panny Márie z farského Kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Nitre na Kalvárii 12.55 Poltón –
magazín o kresťanskej hudbe 13.20 Slovo
pátra Augustína Slaninku R 00.30 Slovo R
rádio slovensko
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia
spravodlivých 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
03.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Michal Mališ, biskupský
tajomník
10.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály Najsvätejšej Trojici v Žiline
17.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Peter
Novák, dekan
23.08. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa, Snina)
24.08. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Banskej Štiavnice; káže Róbert
Mišových 21.00 Duchovné slovo R
31.08. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Apoštolskej cirkvi v Bratislave; káže Pavol Zsolnai
rádio regina
Utorok 20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

Liturgické
pexeso
Daronosica

Vplyvom katolíckych mystičiek
a ich posolstiev v minulom storočí
postupne rástol na Západe,
ako i u nás záujem o prijímanie
Najsvätejšej Eucharistie. Zároveň
sa po Druhom vatikánskom
koncile začala rozvíjať pastoračná
starostlivosť o imobilných, chorých
a starších veriacich. Praktickou
odpoveďou na tieto myšlienky bolo
podávanie Eucharistie mimo liturgie
a mimo chrámu. Vo východných
cirkvách sa na roznášanie používajú
rôzne nádoby, no pod vplyvom
Rímskokatolíckej cirkvi je to u nás
často práve tzv. burza.
Pomôcky:
Araan, Ede,
Maseru, Nan

Pluhom
prihrnul

Deň v týždni

slovo

Slovanský
boh, Perún

Tinktúra

Autor:
Citoslovce, Čínske ženské Vladimír
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Komanický
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	A	D	B	L	A	T	O	E	A	H	A	N	S	Ň	Z
	B	B	E	N	A	H	Z	S	M	D	V	N	O	E	D
	Z	L	I	E	V	T	A	I	E	Z	Á	R	M	T	M
	B	L	Y	L	T	A	J	L	E	L	R	E	A	Y	K
	H	O	A	I	O	R	O	O	D	A	P	O	D	B	H
	L	S	O	T	K K	H	E	A	I	S	L	B	R	E
	Y	Z	R	A	O	S	D	S	S	T	O	P	A	L	S
	N	A	N	I	L	I	Ž	Y	A	C	I	N	I	V	A
	S	B	R	A	N	I	S	K	O	T	I	S	I	K	R
	A	R	T	A	V	T	L	L	V	C	Ó	A	T	O	A
	T	E	R	O	R	O	A	A	A	D	T	M	B	I	I
	U	H	T	A	N	C	M	S	A	O	K	O	Y	A	Č

Zmena programu vyhradená.

Český herec

	R	Y	CH	Y	A	O	A	Y	K	A	T	Ó	D	A	Ž

Legenda: ASPIK, ATÓMY, BLATO, BRANISKO, BREHY, ČIARA,
DEDINA, DLAHA, DOPAD, ELITA, HLINA, HRANICA, HYMNA,
ISTIČ, KATÓDA, KLASY, KLONY, KOLEDA, KOLIBA, KOTVA, MRÁZ,
MYDLO, OCOT, OTRAS, PITVA, PLESO, ROBOT, SATUR, SKRAT,
SLAMA, SNAHA, SÓDA, SPRÁVA, STOPA, STRACH, SVIATOK,
TEROR, VATRA, VINICA, VLASY, ZEMEPISY, ZLATO, ŽABA, ŽILINA,
ŽIVOTY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 13. Krížovka: Kto nečíta Písmo, nepozná
Krista. Osemsmerovka: Mýlia sa tí, ktorí dúfajú, že si vystačia sami.
Výherca: Miroslav Husák z Vranova nad Topľou. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY KLOKOČOV

VÁS SRDEČNE POZÝVA

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

9. – 10. AUGUSTA 2014

NEDEĽA
00.00 Svätá liturgia s Panychídou
01.30 Akatist k Nevyčerpateľnej čaši
02.30 Polnočnica
03.30 Eucharistická poklona – adorácia v chráme
04.30 Prosebný kánon – Paraklis
05.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
06.00 Utiereň a prvá hodinka

SOBOTA

07.30 Svätá liturgia staroslovienska
slúži preosvietený vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha

16.00 Deviata hodinka
a malá večiereň

09.00 Tretia hodinka

17.00 Malé svätenie vody

09.15 Ruženec

18.00 Veľká večiereň s lítiou

10.00 Archijerejská svätá liturgia,
slúži preosvietený vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, za účasti slávnostného
kazateľa vladyku Milana Lacha,
pomocného prešovského biskupa
a ďalších vzácnych hostí,
sprievod okolo chrámu, myrovanie

19.15 Mládežnícky ruženec
20.00 Archijerejská svätá
liturgia, dialógy, myrovanie
21.30 Krížová cesta mladých,
mládežnícky program

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

04.08. – 10.08. Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre
pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín.
V rámci programu prázdninového týždňa sme pre
vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova či filmové večery.
11.09. – 13.09. Duchovné cvičenia pre manželské
páry. Pozývame manželské páry na duchovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako pár priblížiť
k Bohu a načúvať mu, ale zároveň načúvať a priblížiť
sa k sebe. Zodpovedný: otec Peter Jakub, riaditeľ
CPR Sigord. Príspevok za osobu: 36 eur.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
02.08. Fatimská sobota (10.00 h)
16. – 17.08. Hlavná púť
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

12.00 Šiesta hodinka
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30
Bližšie informácie: Gréckokatolícky farský úrad Klokočov.
Tel.: 056 6492 508 0911 105 908

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
02.08. Fatimská sobota (08.30 h.)
06.09. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
02.08. Fatimská sobota (10.30 h)
02. – 03.08. Hlavná púť
06.08. Premenenie Pána (10.30 h)
16.08. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
za uzdravenie

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
ŠAŠOVÁ
9. – 10. augusta 2014
SOBOTA
16.45 Privítanie pútnikov
17.00 Svätenie vody v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou
18.00 – 20.00 Sviatosť zmierenia
18.00 Veľká večiereň (cirkevnoslovanská)
18.45 Slovo o pútnickom mieste Šašová
19.00 Svätá liturgia (slovenská)
20.30 Krátky príhovor s novokňazským požehnaním
20.45 Katechéza o rodine
21.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
22.30 Adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
24.00 Evanjelizačný film

NEDEĽA
07.00 Ranné modlitby mladých
07.30 Svätá liturgia (slovenská)
08.30 – 09.30 Sviatosť zmierenia
08.30 Utiereň (cirkevnoslovanská)
09.30 Duchovná akadémia (Monika Kandráčová)
10.00 Slávnostná archijerejská svätá liturgia s posvätením
liturgického priestoru, myrovanie

