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Rovnako, a predsa vždy inak
Eucharistia u nás, Koptov a Arménov
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Pôsobenie Svätého
Ducha v živote kresťana

Trnava
Bratislava
Bratislava-Petržalka

Bratislavsko-trnavský
protopresbyterát

P

rvú existenciu východného obradu na našom území nachádzame v časoch
kniežaťa Rastislava, keď v roku
863 – 864 prišli do jeho sídla
na Devíne sv. Konštantín a Metod. Priniesli vieru, východný
obrad i vzdelanie. Rastislav dal
postaviť prvý byzantský chrám
vo svojom sídle. (V roku 1985 sa
na hradnom návrší Devína archeologicky potvrdila existencia chrámu.) K cyrilo-metodskej misii patrila aj prvá vysoká
škola s vyučovacím jazykom
staroslovenským – Devínska
univerzita. Žiaľ, neskôr prišlo
k vyhnaniu kňazov z cyrilo-metodskej misie. V ostatnom čase
na západnom Slovensku opäť
ožíva východné kresťanstvo.
Stále viac sa sem sťahujú mladí
gréckokatolíci z východu kvôli
štúdiu i práci, mnohí z nich tu
zostávajú bývať. Zakladajú si
rodiny, v ktorých sú deti krstené v našich farnostiach.

Územie

Protopresbyterát sa rozprestiera na území Bratislavského
a Trnavského kraja.

História

Benedikt XVI. bulou z 30. januára 2008 vyňal určité územie
spod jurisdikcie prešovského

biskupa (dekanáty: Bratislava,
Nitra, Banská Bystrica a Žilina)
a pre veriacich byzantského
rítu ustanovil novú Bratislavskú
eparchiu.
Na tomto území však
Gréckokatolícka cirkev už
mala svoju štruktúru, ktorá sa
v novodobých dejinách začala
zriadením novej gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
v roku 1936 blahoslaveným
P. P. Gojdičom a systematizáciou Ministerstvom školstva
a národnej osvety 6. októbra
1939. Jej prvým farárom sa stal
mladý kňaz otec Jozef Haľko.
Bratislavská farnosť dostala
Chrám sv. Mikuláša pri hrade.
Stal sa strediskom života našich
študentov  i pracujúcich. Pri
chráme jestvoval aj zbor, ktorý
viedla manželka otca Haľka
Emília.
Ako horlivý prívrženec
a ctiteľ cyrilo-metodskej
tradície otec Jozef zorganizoval
a celebroval starosloviensku
liturgiu v pôvodnom jazyku
našich predkov na hrade Devín
azda ako prvý od čias príchodu
slovanských apoštolov sv. Cyrila
a Metoda.
Pred koncom druhej svetovej vojny v roku 1945 bol
gréckokatolícky farský Chrám
sv. Mikuláša v Bratislave ťažko

poškodený. Rímskokatolícka
cirkev v období opráv v rokoch
1945 – 1950 a v rokoch 1968 –
1972 prepožičiavala časť svojich
priestorov Kostola sv. Ladislava
gréckokatolíkom na bohoslužobné potreby. V roku 1972 bol
gréckokatolíkom daný do stáleho užívania Chrám Povýšenia
sv. Kríža, ktorý je dnes bratislavskou katedrálou.
Vyčlenením z bratislavskej
farnosti bola 15. januára 2008
zriadená Farnosť sv. apoštola
a evanjelistu Lukáša v Trnave.
Ďalším vyčlenením bola 1. júla
2009 zriadená Farnosť blahoslaveného V. Hopka v Bratislave-Petržalke.

Pútnické a odpustové
miesta

Ako prvý spomenieme Šaštín
s každoročnou púťou na deň

Spolutrpiacej Bohorodičky
(vždy v sobotu) po sviatku
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho
ľudí.
Bratislava má v katedrále
odpust na chrámový sviatok Povýšenia úctyhodného
a životodarného Kríža nad
celým svetom (14. septembra)
a na sviatok patrónov eparchie
svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra
a Pavla (29. júna).

Zaujímavosti

V Bratislave-Petržalke sa gréckokatolíci stretávajú a modlia
v rímskokatolíckom Kostole
Svätej rodiny. Pre Gréckokatolícku cirkev je toto miesto významné aj tým, že v roku 2005
tu sv. Ján Pavol II. blahoslavil
spolu so sestrou Zdenkou biskupa Vasiľa Hopka. K tomuto
chrámu sa viaže aj každoročná
posviacka áut na sviatok sv.
Krištofa. n
Ľubomír Matejovič

Štatistika
Gréckokatolíkov: 6 085
Farností: 3
Filiálok: 1
Chrámov: 1
Jediný chrám: Povýšenia sv. Kríža, 1872 (katedrálny chrám)
Prvý doložený kňaz: Jozef Haľko (1934 – 1950) a (1968 – 1979),
Bratislava
Zdroje: Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 2008,
ŠÚSR – základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
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V dejinách kresťanskej viery bolo dôležité
pochopiť nielen to, kto sa zjavuje, ale i kto
zjavuje. Zjavuje sa síce Kristus, viditeľný
obraz neviditeľného Boha, ale zjavuje ho
Duch. Dôležitý nie je on, ale ten, koho
zjavuje. Bez neho by to však nebolo možné.
Tak to bolo na počiatku. Ale až v posledných časoch otvorených vykupiteľským
vtelením Syna je Svätý Duch zjavovaný
a dávaný, poznávaný a prijímaný ako osoba.
Prečo je dôležité poznať nielen toho, kto
sa zjavuje, ale i toho, kto zjavuje?
Je to dôležité v Cirkvi. On dáva autoritu
Cirkvi a jej predstaviteľom. Nikto si nemôže privlastniť autoritu vyhlasovať cirkevné
pravdy, ak to nie je zo Svätého Ducha. Iba
on môže pomazať niekoho, aby vystupoval
s božskou autoritou, a pritom si bol vedomý,
že to nie je on, kto hovorí, ale je to Duch
v ňom.
Keď sa modlíme k Svätému Duchu, tak
si vyprosujeme nielen to, čo máme povedať, teda obsah, ale predovšetkým spôsob
zvestovania týchto právd. Prosíme o silu,
svetlo, o podmienky na to, aby mohlo byť čo
najúčinnejšie zvestované posolstvo Najsvätejšej Trojice. Modlíme sa predovšetkým
o svetlo, silu a lásku.
Bez Svätého Ducha, bez jeho pomoci
nemôžeme nič pochopiť. Duch pôsobí v našom srdci, v našom duchu a osvecuje ho,
aby sme mohli prijať božské pravdy.
V minulosti bolo veľkou ranou, že sa
začal rozkol medzi východnou a západnou
Cirkvou práve na tom, čo ju malo zjednocovať, spojovať, osvecovať. Je to veľké protirečenie, ale môžeme tu vybadať aj akýsi zámer
zlého ducha, ktorý chcel Cirkev rozdeliť
práve na tom, čo ju malo spájať. Veď je úplne jasné, že filioque bolo iba zámienkou, aby
východná Cirkev odsúdila pápeža.

Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté,
nemusí to byť to isté. Platí to predovšetkým
tam, kde niekto vykonáva svoje povolanie
s láskou alebo bez nej. Vezmime si príklad
učiteľa alebo lekára, teda typických povolaní, ktoré sa týkajú človeka.  Aj keď navonok
môže vyzerať ich činnosť zhodná, výsledok
ich pôsobenia už nie je vždy ten istý.
Dôležité je teda nielen to, čo sa robí, ale
aj to, ako sa to robí. A až to „ako“ dáva hodnotu tomu, čo sa robí, podľa slov svätého
Pavla: „... ale keby som lásky nemal, nič by
mi to neosožilo“(1 Kor 13, 3). Láska a Svätý
Duch sú neoddeliteľné.
Až Svätý Duch dáva hodnotu našim skutkom a umožňuje, že pôsobia.
Ale kedy sú naše skutky vedené Svätým Duchom a kedy nie? Svätého Ducha
si nemôžeme privlastniť ani objednať.
Môžeme mu však vytvoriť podmienky
na jeho pôsobenie. A tou najžiadanejšou
a najpotrebnejšou podmienkou je pokora.
Nič neprisudzovať sebe, ale všetko jemu.
Čím viac sa zriekneme sami seba, tým viac
konáme podľa Ducha (porov. KKC 736).
Až tým, že uznáme, že sme nič, môžeme
sa s ním dostať do kontaktu a môže v nás
pôsobiť. Boh je všetko a my iba tým, že
sme ničím, sa dostávame s ním do vzťahu.
Lebo krajnosti sa dotýkajú. Nič a všetko sa
dotýkajú. Ježiš povedal: „Aká tesná je brána
a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je
tých, čo ju nachádzajú.“ (Mt 7, 14) Lebo tou
tesnou bránou a úzkou cestou prejde iba
„nič“.

Mons. Ladislav Hučko
pražský apoštolský exarcha
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Otec František Dancák získal cenu Ľubovnianskej knižnice


27. apríla slúžil apoštolský vikár
v Nepále, katolícky biskup Paul
Simick zádušnú svätú omšu za obete
zemetrasenia. Cirkev po celom svete
sa zapojila do modlitieb a pomoci
obetiam. „Malá nepálska cirkev sa
spolieha na medzinárodnú pomoc,“
poznamenal páter Pius Perumana, riaditeľ charity v Nepále, keď
rozprával o záväzku tejto organizácie
pomôcť nepálskemu ľudu.

V Ríme predstavili 29. apríla aplikáciu na sprístupnenie Biblie mládeži Build your Bible app for youth.
Je dostupná v angličtine a španielčine. Ide o nový spôsob, ako zapojiť
jednotlivcov či rodiny do hlbšieho
spoznávania Biblie formou hry.

Slovenská katolícka misia v Ríme
spustila koncom apríla novú internetovú stránku www.skmrim.sk,
na ktorej nájdete užitočné informácie
nielen pre Slovákov žijúcich v Ríme,
ale aj pre tých, ktorí sa chystajú
navštíviť Večné mesto ako turisti či
pútnici.

Petíciu proti indokrinácii tzv. teó
rie genderu vo vyučovaní v talianskych školách, počnúc materskými
školami, s viac ako 180-tisíc podpismi
spoločne odovzdalo 5. mája talianskemu prezidentovi Mattarellovi
štyridsaťjeden občianskych združení,
ktoré ju zorganizovali v súvislosti
s prejednávaným návrhom zákona
o zavedení predmetu nazvaného odstraňovanie kultúrnych stereotypov
a akejkoľvek diskriminácie. Za názvom sa skrýva propagácia ideológie,
podľa ktorej si každý človek môže
zvoliť pohlavie. (RV)

Pápež pripomenul 70. výročie
skončenia druhej svetovej vojny
na Svätopeterskom námestí 6. mája
za prítomnosti približne 40-tisíc veriacich. (RV)

V Bretónsku nariadili odstránenie
pamätníka pápeža Jána Pavla II.,
pretože je v rozpore s francúzskymi normami o sekularizme. Podľa
vysvetlení nejde o sochu, ale skôr
o jej umiestnenie na námestí pod
oblúkom, ktorý má na vrchole veľký
kríž. Autor, gruzínsko-ruský umelec
Zourab Tsereteli, je proti akejkoľvek
zmene, pretože oblúk a kríž sú jeho
neoddeliteľnou časťou. Denník La
Croix konštatuje, že ak kríž nemožno
oddeliť, bude sa musieť nájsť pre
pamätník iné miesto.
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Bývalý šéfredaktor časopisu
Slovo a dlhoročný publicista
otec František Dancák získal
25. marca v Starej Ľubovni cenu
Ľubovnianskej knižnice za monografie Litmanovská hora

a Legnava a jej monastier. Cenu
udeľuje Ľubovnianska knižnica
a Prešovský samosprávny kraj
za najlepšiu knihu o regióne
alebo regionálnemu autorovi. Otec František Dancák aj

v týchto dňoch vydal reedíciu
monografie o otcovi Emilovi
Korbovi, ktorý viedol časopis
Slovo v časoch normalizácie.
(Juraj Gradoš)

Vo Vislave obnovili Chrám sv. Bazila Veľkého
Skončila sa druhá eparchiálna púť do Svätej zeme
Druhá eparchiálna púť Bratislavskej eparchie do Svätej
zeme pod vedením bratislavského eparchu vladyku Petra
Rusnáka sa konala 20. − 27.
apríla. Vyše päťdesiat účastníkov púte – kňazov, rehoľných
sestier a laikov pochádzajúcich
z viacerých farností eparchie,
ale aj z východného Sloven-

ska – malo možnosť navštíviť
miesta spojené so životom
a pôsobením Ježiša Krista
na tejto zemi. Odborným
výkladom pútnikov sprevádzal
gréckokatolícky kňaz otec Miroslav Labač. V programe púte
nechýbala návšteva Betlehema,
Ain Karemu, Kafarnauma, Kány
Galilejskej, Nazaretu, Betánie

a Jeruzalema. Na jednotlivých
biblických miestach si pútnici
vypočuli príslušné evanjelium
a odborný výklad. Súčasťou
duchovného programu bolo
aj každodenné slávenie svätej
liturgie, modlitba, obnova
krstných a manželských sľubov.
(Stanislav Gábor)

Arménska cirkev kanonizovala obete genocídy
V predvečer oficiálnych osláv
stého výročia arménskeho
mučeníctva Metz Yeghern (Veľké zlo) Arménska apoštolská
cirkev kanonizovala 23. apríla
všetky obete (približne 1,5
milióna) arménskej genocídy
z rokov 1915 – 1923. Obrad kanonizácie viedol najvyšší predstaviteľ Arménskej apoštolskej
cirkvi katolikos Karekin II.
Slávnosť, na ktorej sa zúčastnili
cirkevní i štátni predstavitelia,

sa konala v hlavnej ečmiadzinskej Katedrále Božej Matky
v meste Vagharšapat v blízkosti
Jerevanu. Na záver obradu
zvonili stokrát zvony katedrály
a všetkých arménskych kostolov po celom svete. Svätého
Otca na kanonizačnej slávnosti zastupoval kardinál Kurt
Koch, predseda Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov.
V Jerevane otvorili 22.
apríla tzv. Globálne fórum

proti zločinu genocídy a uviedli
slávnostný koncert arménskych
umelcov. 22. apríla vo večerných hodinách sa konala modlitbová vigília v katedrálnom
chráme. V záverečný deň, 24.
apríla, sa uskutočnila slávnostná spomienková ceremónia pri
pamätníku genocídy na vrchu
Cicernakaberd (Lastovičia
pevnosť) týčiacom sa nad
Jerevanom. (www.osservatoreromano.va, RV, -red)

Leonardo Sandri navštívil Irak
Prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi kardinál
Leonardo Sandri navštívil 1. – 5.
mája Irak. Cirkev tak prejavila
svoju starostlivosť o veriacich,
ktorí trpia nepokojmi. Kardinál
navštívil hlavné mesto Bagdad
a mesto Erbil v irackom Kurdistane, kam veriacim priniesol
požehnanie Svätého Otca, ako
aj jeho slová vďaky a povzbudenia miestnym náboženským
predstaviteľom. 4. mája sa
stretol s chaldejskou komunitou v meste Duhoq v irackom
Kurdistane, ktorej prevažnú
časť tvoria presídlené kresťanské rodiny, ktoré zostali verné

napriek skúškam a prenasledovaniu.
4. mája slávil kardinál Sandri
liturgiu v chaldejskom kostole
v Duhoqu za prítomnosti zástupcov apoštolskej nunciatúry,
kňazov a rehoľníkov. V homílii
sa prihovoril slovami útechy
a povzbudenia, že v celej tejto
dráme nemôžeme zabúdať
na to, že človek klame a zrádza,
no Boh zostáva verný: „Stali
ste sa blízkymi a podobnými obrazu Krista, jeho Syna:
na vás sa vzťahuje, čo povedal
o chudobných pred niekoľkými
dňami pápež František, ktorý
ma požiadal, aby som vám

odovzdal jeho pozdravy a jeho
požehnanie: ‚Ako by som chcel,
aby sme sa naučili pokľaknúť
si pred chudobnými!‘ Padáme
na kolená pred vašou skúsenosťou a bolesťou, zoči-voči vášmu
mlčaniu a vašej odovzdanosti,
zoči-voči vašim uneseným
a mŕtvym.“
Súčasťou programu bolo
aj stretnutie, na ktorom bol
prítomný sýrsko-katolícky
patriarcha Younan, chaldejský
patriarcha Sako, biskupi krajiny
a zástupcovia Diela na pomoc
východným cirkvám (ROACO).
(RV)

19. apríla sa vo Vislave uskutočnila posviacka obnoveného
chrámu, nového prestola
a žertveníka. Veriaci filiálnej
obce privítali otca arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ,
ktorý slávil archijerejskú svätú

liturgiu. Pozvanie prijali aj kňazi, ktorí vo farnosti v minulosti
pôsobili.
V homílii odzneli slová
povzbudenia odvážne slúžiť
vzkriesenému Kristovi a budovať chrám živého Boha. Úprim-

né poďakovanie prednesené
v závere svätej liturgie potešilo
srdcia prítomných. Milá slávnosť pokračovala spoločným
obedom. (Martin Klimkovský;
snímka: Erik Otrošina)

Vladyka Milan Lach SJ zavítal na odpust
do svidníckej cirkevnej školy
Neodmysliteľnou súčasťou
každého školského roka v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
vo Svidníku je aj oslava patróna
školy – sv. veľkomučeníka
Juraja. Vo štvrtok 23. apríla sa
konala slávnosť, na ktorú prijal
pozvanie prešovský pomocný
biskup Mons. Milan Lach SJ.
Za prítomnosti otca Marka Pulščáka, svidníckeho farára a protopresbytera, a ďalších kňazov
dekanátu celebroval slávnostnú
svätú liturgiu v kaplnke školy.
V homílii sa prihovoril žiakom,
pedagógom, nepedagogickým
zamestnancom i hosťom.
Zdôraznil význam a zmysel
kresťanského spoločenstva
v dnešnej dobe, dôležitosť
modlitby a života v duchu
kresťanskej viery. Vyzdvihol
úlohu mladých byť príkladom
a ich povinnosť všestranne sa
vzdelávať.

Po krátkej prestávke sa
biskup stretol so žiakmi a učiteľmi školy na besede. Žiaci sa
dozvedeli rôzne zaujímavosti
o jeho živote a pôsobení ako
rehoľníka i biskupa. V zaujímavej a srdečnej atmosfére
sa riaditeľka školy Katarína
Hrižová poďakovala biskupovi
za návštevu. Na slávnosti bol
prítomný aj primátor mesta

Ján Holodňák a vedúca odboru
školstva pani Viera Dercová.
Poobede sa začala druhá časť
programu plná hier a pohybových aktivít. Za splnenie
každej úlohy získali súťažiaci
žetón, za ktorý si v obchode
na terase mohli kúpiť rôzne
sladké maškrty. Záver dňa patril
futbalu a volejbalu. (Helena
Varchulová)


Dokumenty k Akcii P, Prešovský
sobor je publikácia otca Atanáza
Mandzáka, ktorej prezentácia sa
uskutočnila 16. apríla v Katedrálnom
chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave. Podujatie sa začalo archijerejskou liturgiou
o 17.00 h, ktorú spolu s viacerými
kňazmi slúžil bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák. Po svätej liturgii
sa prítomným prihovoril autor knihy
Atanáz Mandzák a riaditeľ Ústavu
pamäti národa Ondrej Krajňák. (-sg)

Biblická súťaž Bratislavskej
eparchie sa uskutočnila 18. apríla
v priestoroch Cirkevnej základnej
školy sv. Angely Merici v Trnave.
Dopoludňajší program sa začal
spoločnou modlitbou a príhovorom
vladyku Petra Rusnáka v školskej
kaplnke. Vladyka povzbudil deti
k tomu, aby Božie slovo nebolo len
súčasťou ich vedomostí, ale najmä
súčasťou ich každodenného života.
Potom nasledovala samotná súťaž
detí, ktoré boli rozdelené do dvoch
kategórií. Kategóriu A tvorili deti
prvého a druhého ročníka základnej
školy, kým v kategórii B súťažili žiaci
tretích a štvrtých ročníkov z okruhu
vedomostí zo Skutkov sv. apoštolov. Na záver nasledovalo spoločné
agapé, modlitba a príhovor otca
Františka Fedorišina, miestneho
farára. (Rastislav Čižik)

Na Celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore
pedagogika, psychológia, sociológia
získali 1. miesto študenti cirkevného
gymnázia z Trebišova Daniel Tocik,
Michaela Dušecinová a Valér Vančo
za prácu s názvom Pohľad, vidíme my
ich alebo oni vidia nás. Celoštátna
prehliadka sa uskutočnila 22. – 24.
apríla v Piešťanoch. Autori sa rozhodli,
že sa pokúsia všímať si vo svojom okolí
integráciu človeka do spoločnosti. Vybrali si zrakovo postihnutú študentku
3. ročníka. Vypracovali sociálnu štúdiu,
v ktorej sa snažili rozobrať jej problémy, jej integráciu a možnosť uplatnenia v bežnom kolektíve. Finálnym
produktom štúdie bolo krátke video,
ktoré prezentuje zistenia a údaje
audiovizuálnou formou, a zachytáva aj
budúcnosť technológií, ktoré sú prepojené so študentkiným hendikepom.
(Peter Koščo)

Celoslovenskú púť učiteľov
v Košiciach zorganizovalo Združenie
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kresťanských pedagógov Slovenska,
ktoré si v tomto roku pripomína
dvadsaťpäť rokov svojej činnosti. 25.
apríla sa na nej zúčastnili pedagógovia, vychovávatelia, katechéti, animátori a desiatky ľudí, ktorí pracujú
s deťmi a mládežou. Do metropoly
východu sa prišli posilniť, povzbudiť
a načerpať duchovné sily. Hosťom celého stretnutia bol Mons. Pavol Dráb,
generálny vikár. Spoluorganizátorom
sprievodného programu bola ZŠ sv.
Cyrila a Metoda v Košiciach. Pútnikov
privítali v seminárnom Kostole sv.
Antona Paduánskeho v Košiciach.
(Henrieta Pustaiová)

Slovenská katolícka charita
(SKCH) vyhlásila 28. apríla verejnú
zbierku na pomoc obyvateľom
po ničivom zemetrasení v Nepále.
Zároveň poskytla krajine finančný
príspevok v sume 3 500 eur na okamžité záchranné práce. Verejnú zbierku
možno podporiť na čísle účtu: SK
93 1100 0000 0029 45463097, variabilný symbol 226. Priamo v Káthamandu spolupracujú zamestnanci
medzinárodnej charitatívnej inštitúcie Katolíckej cirkvi Caritas Internationalis s miestnou organizáciou Caritas
Nepal. V zasiahnutých oblastiach
pomáhajú tímy niekoľkých charít.
Na mieste zabezpečujú ľuďom jedlo,
vodu a dočasné ubytovanie Caritas
Australia, americká CRS, Caritas New
Zealand a anglická CAFOD. Medzinárodná sieť charít začala poskytovať
núdzovú pomoc v podobe oblečenia,
plachiet na dočasné prístrešky a hygienických prostriedkov.

1. mája začala na Slovensku fungovať online katolícka zoznamovacia
agentúra KatRande. Prvých dvesto
prihlásených členov získalo registráciu do konca roka zdarma. KatRande
je súčasťou medzinárodnej platformy
KathTreff, ktorá vznikla pred desiatimi rokmi v Rakúsku a po jej veľkom
úspechu sa rozšírila do ďalších
desiatich štátov Európy. Agentúru
predstavili 28. apríla v Dome novinárov v Bratislave.

Program fatimskej soboty
na hore Zvir sa 2. mája začal rozjímavým ružencom. Po ňom nasledovala svätá liturgia, ktorej predsedal
prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. V homílii sa pútnikom
prihovoril duchovný správca hory Zvir
otec Marcel Pisio. Po svätej liturgii
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V Prešove si pripomenuli výročie likvidácie
Gréckokatolíckej cirkvi
V Prešove sa 25. apríla uskutočnilo spomienkové stretnutie,
na ktorom si pripomenuli 65.
výročie Prešovského soboru, počas ktorého sa bývalý
režim rozhodol úplne zničiť
a pochovať Gréckokatolícku
cirkev v celom Československu. Slávnostný program sa
začal tlačovou konferenciou,
na ktorej vystúpili vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, vladyka Cyril Vasiľ
SJ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi, a predseda
Konferencie vyšších rehoľných
predstavených P. Jeremiáš
Kvaka OFM. Po nej nasledoval
program, v ktorom vystúpila
tanečná skupina a Zbor sv. Romana Sladkopevca, odzneli príhovory a osobné svedectvá ľudí
z prostredia Gréckokatolíckej
cirkvi. V závere programu predstavení mužských a ženských

reholí na Slovensku zagratulovali vladykovi Cyrilovi Vasiľovi
k jeho okrúhlemu jubileu.
Po slávnosti nasledovala
premiéra dokumentárneho
filmu Pascha režisérky sr. Ivy
Kušíkovej, ktorá v dokumente na základe symbolického
putovania počas veľkonočného
trojdnia spomínala na zánik

a znovuožitie Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Po skončení programu nasledovalo
príjemné agapé na chodbách
Divadla Jonáša Záborského
v Prešove, kde sa celá udalosť
konala. (Hermana Matláková
SMVS; snímka: Dávid Rybovič)
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Boha“ (Mt 5, 8). Animátori vo
svojich aktivitách poukázali
na čistotu srdca, zameriavali
sa na jej dôležitosť v dnešnom
svete. V súvislosti s Rokom
zasväteného života boli priamo
na hrade oblečení v mníšskych
habitoch animátori, ktorí predstavovali životy svätcov – dona
Bosca, zakladateľa saleziánov,
Františka z Assisi, zakladateľa
františkánov, Matku Teréziu,
zakladateľku Kongregácie
misionárok lásky, bl. Metoda
Dominika Trčku, redemptoristu, bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča z Rádu sv. Bazila Veľkého a niekoľko ďalších známych
rehoľníkov. Po absolvovaní
trasy, ktorá sa končila na ihrisku v Šarišských Michaľanoch,
sa prítomným prihovoril aj vla-

otec arcibiskup požehnal náboženské
predmety, potom nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
a modlitba zverenia sa fatimskej
Panne Márii. (Erik Hrabčák)

dyka Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup. Na ihrisku
sa mohli unavení turisti nielen
občerstviť pri bufetových
stánkoch, ale o zábavu mali
postarané aj prostredníctvom
rôznych nafukovacích atrak-

Prešovský arcibiskup metropolita posvätil
nový chrám v Snine-Brehoch

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov
Eparchiálny odpust Košickej
eparchie v Slovinkách vyvrcholil 26. apríla, v Nedeľu
porazeného. Prítomných
veriacich milo prekvapil svojou
návštevou vladyka Cyril Vasiľ
SJ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu
s ním priniesli novozákonnú
obetu vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, protosynkel
Vladimír Tomko a asi dvadsať
ďalších kňazov. V kázni vladyka
Cyril predstavil ikonu patróna
chrámu sv. Juraja, víťazne bojujúceho s drakom, ktorá v sebe
obsahuje veľa vnútornej pravdy.
Boj medzi dobrom a zlom
je totiž neustálym zápasom

v srdci človeka i celého ľudstva
už od čias dedičného hriechu.
Symbolický sedemhlavý drak je
symbolom siedmich hlavných
hriechov. V praktickej časti kázne vladyka Cyril predstavil špecifickú zlobu týchto siedmich
prameňov zla a súčasne poukázal na spôsob, ako nad nimi
zvíťaziť. V každom človekovi
sa skrýva potenciál na zlo, ale
s Božou pomocou možno tento
boj nad zlom vyhrať. Napríklad
v boji so závisťou si treba pestovať žičlivosť a štedrosť.
Tradíciou slovinských odpustov je, že každý rok sa venuje
spomienka inému mučeníkovi
z obdobia prenasledovania

Gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom. Tohto roka
to bol blažený hieromučeník
Mikuláš Čarnecký CSsR z Ukrajiny, pred ktorého ikonou slúžil
akatist na jeho počesť miestny
kňaz otec Pimen. V závere
sa vladyka Milan Chautur
CSsR poďakoval za duchovnú
slávnosť i zvestované Božie
slovo a povzbudil veriacich
k vytrvalému premáhaniu zla
vo svojom živote. Popri veľkom
zástupe ľudí boli na slávnosti
prítomní aj členovia miestneho
baníckeho cechu vo svojich
rovnošatách. (Michal Hospodár)

Mladí turisti Prešovskej archieparchie
„dobyli“ Šarišský hrad
Tak ako to už v Prešovskej
archieparchii býva zvykom, aj
tento rok sa konal turistický
pochod v krásnom prostredí
slovenskej prírody. Putovalo sa
v piatok 1. mája trasou Veľký
Šariš – Šarišský hrad – Šarišské

Michaľany. Na štart sa postavilo
viac ako tisíc mladých i starších
turistov. Trasa merala 7,5 kilometra. No tento deň nebol iba
o turistike či spoznávaní ruín
jedného z našich najväčších
hradov. Prostredníctvom aktivít

a krátkeho slova sa na troch
stanoviskách účastníkom
priblížilo niekoľko myšlienok
z posolstva Svätého Otca Františka mladým, ktoré vychádza
z Božieho slova: „Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia

cií, trampolín, zaujímavých
workshopov i rozmanitých
súťaží. Aj tohto roka si mohli
mladí i deti aspoň na pár minút
vyskúšať prácu dobrovoľných
hasičov či profesionálov od polície. (Erich Eštvan)

V Snine sa 3. mája konala veľká
slávnosť. Do gréckokatolíckej
farnosti v miestnej časti Brehy
zavítal prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, aby
posvätil nový Chrám bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. Pred
chrámom ho privítal primátor
mesta Ing. Štefan Milovčík,
ktorý načrel do histórie: „Dnes
nastala tá chvíľa, keď sa napĺňajú túžby gréckokatolíckych
veriacich v Snine, v tejto lokalite, mať svoj chrám. Tieto túžby
pochádzajú zo sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa budovala
vodná nádrž Starina. Preto, aby
mohli mať státisíce obyvateľov
východoslovenského regiónu
kvalitnú pitnú vodu, priniesli
títo ľudia najväčšie obete. Preto

bolo až dojímavé pozorovať,
ako ich synovia, vnuci a pravnuci, v ktorých sa prebudila
sila duchovného a kultúrneho
dedičstva predkov, budovali
tento chrám.“ Primátor vyslovil
poďakovanie všetkým, zvlášť
duchovnému otcovi Danielovi
Šarišskému.
Archijerejskú svätú liturgiu koncelebroval emeritný
pražský pomocný biskup Ján
Eugen Kočiš, protosynkel
Bratislavskej eparchie Vladimír
Skyba, sninský protopresbyter
Maroš Prejsa, domáci farár
Daniel Šarišský a viacerí ďalší
kňazi byzantského a latinského
obradu.
V homílii vladyka Ján Babjak
SJ hovoril o službe kresťanov,
predovšetkým o službe spočí-

vajúcej v ohlasovaní radostnej
zvesti o Božej láske a v odovzdávaní viery. „Mať záujem
o nebo znamená mať záujem
o Boha, ale aj o človeka. Úlohou
nás kresťanov je slúžiť všetkým
ľuďom a všetkým zvestovať
Ježišovu lásku. Dnes je medzi
nami veľa ľudí, ktorí ešte neveria, pretože sa nestretli s Ježišom, a to aj preto, lebo naše
kresťanstvo nie je dostatočne
výrazné a svietiace. Všetci sa
máme stať apoštolmi.“ Veriacim
sa poďakoval za stavbu chrámu
a otcovi Danielovi za jeho obetavú prácu pri realizácii tohto
bohumilého diela. Na konci
otec Daniel poďakoval vladykovi a všetkým, ktorí svojím
pričinením pomáhali pri stavbe
nového chrámu.
Chrám, ktorý projektoval
Ing. Ján Krasnay, začali stavať
v septembri 2008. Veľa prác
urobili veriaci svojpomocne.
Slávnosť, ktorú v priamom
televíznom prenose vysielala
RTVS, spevom sprevádzal
Zbor sv. Romana Sladkopevca
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove. (Ľubomír Petrík)


Májová fatimská sobota v bazilike minor v Ľutine bola obohatená
účasťou veriacich z protopresbyterátu Vranov nad Topľou-mesto.
2. mája sa spolu domácimi veriacimi a ľuďmi z okolia zhromaždili
pri Presvätej Bohorodičke, ktorej
za prítomnosti vladyku Milana
Lacha SJ, prešovského pomocného
biskupa, ďakovali za prijaté milosti
archijerejskou svätou liturgiou. Svätú
liturgiu spevom sprevádzal spevácky
zbor z Vranova nad Topľou. V homílii
vladyka Milan všetkých povzbudil
k opravdivému učeníctvu Ježiša Krista, aby neboli učeníkmi len naoko, ale
aby išli do hĺbky. Vyzdvihol Presvätú
Bohorodičku, ktorá bola opravdivou
učeníčkou v zachovávaní Božieho
slova vo svojom srdci. Po svätej liturgii nasledoval Moleben k Presvätej
Bohorodičke. (Šimon Gajan)

Malá púť na hore Zvir sa konala
3. mája pod záštitou predstavených
a bohoslovcov Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove. Program
sa začal uctením ikony Presvätej
Bohorodičky, pokračoval Akatistom
k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol
otec Marko Durlák, špirituál kňazského seminára. Po akatiste nasledoval rozjímavý ruženec, ktorý viedli
seminaristi. Hlavným celebrantom
svätej liturgie a kazateľom bol rektor
kňazského seminára otec Miroslav
Dancák. V homílii sa zameral na Samaritánku z evanjelia. Ježiš jej ponúkol živú vodu. Tou vodou je otvorenie
sa novému životu. Samaritánka sa
nebála a vydala svedectvo o Ježišovi
ostatným ľuďom v meste. Aj my sme
pozvaní vydať svedectvo o ňom.
Po liturgii nasledovalo požehnanie
náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
Liturgiu spevom sprevádzali seminaristi. (Erik Hrabčák)
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Umenie mladých
v Košiciach
29. a 30. apríla sa v Košiciach uskutočnila prehliadka talentov, ktorú už po tretíkrát organizovala Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila
a Metoda.

N

a prehliadke mali možnosť zúčastniť sa žiaci z cirkevných škôl, ktorí
predviedli svoj talent. Účastníci zo Slovenska, ale aj z Česka sa ubytovali v hosťujúcej škole už v utorok 28. apríla, keď sa konalo zoznamovanie. Celý tento čas sa niesol v duchu reklám, takže ich úlohou
bolo predstaviť sa prostredníctvom reklamy. Už vtedy mnohé školy
zaujali.
Budova Historickej radnice sa už ráno v prvý deň prehliadky
rozoznela nádherným spevom, hrou na hudobných nástrojoch, recitujúcim hlasom, zvukom tanečných krokov, ale aj replikami z divadelných scénok. Tento ročník prehliadky bol výnimočný tým, že
bol obohatený o tanečnú kategóriu. Hoci táto kategória má štyri
podskupiny: moderný tanec, ľudový tanec, gymnastika a klasický
tanec, tento rok boli zastúpené iba dve (ľudový a moderný tanec).
V tejto oblasti sa tento rok predstavilo deväť čísel.
Žiaci zo Slovenska a Česka prezentovali svoje talenty pred okom

odbornej poroty zloženej
zo známych osobností. Martin Mňahončák (dramatická
kategória), ktorý je hercom na voľnej nohe, vyštudoval VŠMU
v Bratislave a je spoluzakladateľom Túlavého divadla. V súčasnosti hrá v televíznych seriáloch a vystupuje na doskách divadla
Aréna. Daniel Špiner (hudobná kategória) študoval klasickú
a vážnu hudbu v odbore hry na klavíri na PF KU v Ružomberku,
kde študoval v triede učiteľky Dzurovej, ktorá je organizátorkou tejto prehliadky. Martin Husovský (hudobná kategória) je
členom skupiny Komajota, známy spevák, klavirista a skladateľ.
Beáta Gogová (tanečná kategória), ktorá v súčasnosti pracuje
ako pedogogička dramatického odboru v SZUŠ Vlada Urbana
v Košiciach.
Porotcovia nielen sledovali celý priebeh prehliadky, ale aj radili, chválili a dodávali odvahu účinkujúcim. Vybrali najlepších
a zaradili ich predstavenie do galaprogramu prehliadky, ktorý
sa konal vo štvrtok večer. Po ukončení prehliadky sa uskutočnili odborné semináre s porotcami, ktorí láskavým okom
radili a delili sa o svoje názory priamo s vystupujúcimi.
Porotcovia pochválili prístup účinkujúcich a ich originalitu.
Účinkujúci vyplnili svoj program počas dňa galaprogramu
spoznávaním Košíc. V poobedňajších hodinách mali mož-
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nosť (a mnohí ju aj využili) zúčastniť sa
na krátkom programe pri Dolnej bráne pri
príležitosti otvorenia Dní Košíc. Predviedli
sa ľudové čísla vybrané porotou. Vystúpila
napr. Dominika Minariková z Katolíckej
strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda (z hosťovskej školy), ktorá zaspievala
piesne: Žala ja travičku a Kec ja sebe vlasy
vykandračim, dievčatá (taktiež z hosťovskej
školy), ktoré zatancovali ľudovú choreografiu na známu skladbu od Kristíny Jabĺčko, ktorú interpretovala Dominika Bodisová. Tretím vystupujúcim bola skupina Veľa
radosti zo Strednej zdravotníckej školy sv.
Bazila Veľkého v Prešove, ktorá zaspievala
tri ľudové piesne.
Slávnostnému galaprogramu predchádzala archijerejská svätá liturgia v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach, ktorú slávil vladyka Milan
Chautur. Liturgiu sprevádzal zbor Javorčatá, ktorý prišiel z Banskej Bystrice. Tento
zbor založili žiaci v roku 1996 a funguje
dodnes. Zbor sa zameriava na liturgický
spev súčasných piesní.
Do galaprogramu bolo vybraných
pätnásť predstavení, tri najlepšie získali
čestné uznanie poroty. Svojím vystúpením prítomných očaril súbor Trnky brnky
z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove,
ktorý zdramatizoval slávne dielo Martina
Kukučína Rysavá jalovica. Svojím talentom presvedčili celé publikum o tom, že
ani ich mladý vek im nebráni v tom, aby
sa stali úžasnými hercami. Za hudobnú
kategóriu to bola Petra Dorušincová z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trnave,
ktorá zaspievala pieseň Lucie Bílej Ave
Maria. Svojím spevom všetkých ohromila.
S Petrou si počas galaprogramu zahral aj
člen poroty Daniel Špiner, ktorý ju sprevádzal na klavíri. A v tanečnej kategórii to
boli dievčatá z Odier (Česká republika),
ktoré sa predstavili vystúpením Museum

tance. Ich mix piesní roztancoval prítomných a zaslúžene získali obrovský potlesk.
Do galaprogramu sa dostali aj ďalšie čísla:
hudobná skupina, v ktorej hrali Monika
Karpátová – violončelo, Barbora Vargová –
husle, Alžbeta Sekeráková – cajon a Katka
Dzurová – klavír. Predviedli interpretáciu
piesne A thousand years od Christiny
Perryovej. Ďalším postupujúcim bol zbor
z Evanjelickej spojenej školy v Martine,
ktorý sa predstavil piesňou My redeemer
lives od Reubena Morgana. Zahviezdili
aj tancujúce dievčatá School sisters crew,
ktoré zatancovali svoj First step.
Účinkujúci vydali zo seba to najlepšie,
a preto mali porotcovia ťažkú prácu vybrať
spomedzi všetkých iba pár vystúpení.
V deň galavečera sme mohli vidieť talentovaných mladých ľudí a ich vystúpenia, ktoré sa možno zapíšu do histórie prehliadky.
Počas galaprogramu vystúpil aj čestný
hosť prehliadky Dominika Gurbaľová,
ktorá je absolventkou školy organizujúcej
spomínanú akciu. Momentálne študuje
na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Dominika spolupracuje so skupinou Timothy, s ktorou naspievala albumy Rozsvieť
a vstúp, Jediný, Smädný po tebe. Zároveň
je spoluautorkou hymny Medzinárodnej
prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
cirkevných škôl.
Celý priebeh prehliadky sa niesol v duchu motta Použi nás, náš hlas, keď voláme... z piesne Všetko tvoríš nové skupiny
Christallinus. Touto piesňou zbor a kapela
Katolíckej strednej pedagogickej školy sv.
Cyrila a Metoda otvorili prehliadku.
Dni prehliadky aj galaprogramu sa niesli
v priateľskej atmosfére a my veríme, že
prehliadka účinkujúcich povzbudila natoľko, že sa do prehliadky zapoja aj v ďalšom
ročníku. n
Barbora Takáčová
snímky: www.LackoMlaka.sk

Monastier Krásny Brod
Archieparchiálny odpust na sviatok Zoslania
Svätého Ducha
30. – 31. máj
Sobota 30. máj
15.45 Moleben k Presvätej Bohorodičke
16.00 Posvätenie vody, ruženec
17.00 Večiereň s lítiou
18.00 Svätá liturgia, agapé
Srdečne vás pozývame.
otcovia baziliáni

Nedeľa 31. máj
08.00 Moleben k Svätému Duchu
08.30 Ruženec
09.00 Utiereň
10.30 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu

Rozhovor s otcom Miroslavom Medviďom CSsR,
redemptoristom, ktorý
v súčasnosti pôsobí ako
tajomník Apoštolskej nunciatúry v Bratislave
Prečo ste sa rozhodli pre
zasvätený život?
Ak by som mal odpovedať
jednou vetou, tak by som
povedal, že som šiel za hlasom svojho srdca. Boh mi doprial vyrastať
v prostredí, v ktorom viera znamenala veľmi
veľa. Mám na mysli predovšetkým rodinné
prostredie. A okrem toho mi posielal do cesty
takých ľudí, ktorí svoju vieru brali vážne.
V takomto prostredí a medzi takýmito ľuďmi
človek akosi ľahšie počuje Boží hlas, ktorý sa
ozýva v jeho srdci. A ja som tam „počul“, že
moja cesta spásy má byť iná ako tá, ku ktorej
je povolaná väčšina ľudí. Cítil som, že pre mňa
milovať Boha z celého srdca znamená niečo
iné ako u väčšiny. A keď mi potom Boh doprial
stretnúť redemptoristov a čítať životopis ich
zakladateľa svätého Alfonza de Liguori, videl
som, že toto je moja cesta. V osobe tohto
svätca, v jeho misijnej činnosti a živote som
videl tú dokonalosť lásky k Bohu, ktorá ma vždy
priťahovala. Ostatné bolo už len otázkou času.
V súčasnosti pôsobíte mimo svojho rehoľného spoločenstva. V čom je na tomto mieste
prežívanie rehoľného povolania iné, ako keď
ste boli medzi svojimi bratmi redemptoristami?
Je síce pravda, že pracujem na apoštolskej
nunciatúre, ale nie som celkom mimo rehoľného života. Dokonca žijem v kláštore redemptoristov. Jediná odlišnosť spočíva v tom,
že cez deň idem „do práce“ na spomínanú
apoštolskú nunciatúru, ale po práci sa znova
vraciam „domov“, do kláštora. Som za to Bohu
nesmierne vďačný, pretože pre nás je komunitný život čímsi podstatným. Ako redemptoristi
máme spolu zdieľať všetko – bratského ducha,
modlitbu i apoštolské práce rôzneho druhu.
Tou mojou je teraz práca na nunciatúre.
Čo považujete v živote rehoľníka za najdôležitejšie?
To, čo v živote každého človeka. Lásku k Bohu.
Podobne ako napríklad veriaci otec rodiny
dokáže byť dobrým otcom a bude správne
svoju rodinu viesť a usmerňovať iba vtedy, ak
jeho vzťažným bodom bude Boh a on si bude
vedomý toho, že je povolaný k tomu, aby tých,
ktorých mu zveril, priviedol k spáse. Tak je to
aj v prípade rehoľníka. Iba vtedy bude dobrým
rehoľníkom a dobre naplní svoje povolanie, ak
jeho láska k Bohu bude dokonalá.
Dada Kolesárová
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Rovnako,
a predsa vždy inak
Eucharistia je sprítomnením Ježiša cez viditeľné spôsoby, a zároveň je darom a darovaním sa
pre človeka. V Eucharistii Boh prichádza k nemu, dotýka sa ho a pozýva do svojho spoločenstva, pozýva k životu s ním. Je to život v rodinnom kruhu, ktorý pretvára všetky ostatné vzťahy a smerovanie. Eucharistia je zväzkom lásky medzi veriacim a Bohom.

O

tázkou ostáva, čo konkrétne znamená prijať Krista, pretože každý
si tento život s Kristom predstavuje inak. Táto rôznorodosť predstáv života
s Bohom vedie k istým odchýlkam v závislosti od toho, do ktorej kultúry sa veriaci
narodil. Jeho videnie sveta je podmienené
videním sveta rodičov, známych a priateľov. Tak ako máme štyri evanjeliá a každé
z nich podáva iný pohľad na Ježiša a život
s ním, tak podávajú aj kresťanské cirkvi
svoj pohľad na Ježiša v Eucharistii.

Arménska cirkev

Liturgia predstavuje miesto a spôsob najintímnejšieho stretnutia človeka s Bohom.
Sám Boh veriacich v tom spojení sýti svojím
telom a slovom. Z úcty a bázne k tomuto
aktu dávania sa sa biskup počas svätej
liturgie (po úvodných modlitbách a liturgii slova) vyzlieka z drahých a honosných
rúch, a v súlade s príkazom Boha Mojžišovi si zobúva obuv, aby nič škodlivé a nič
márnivé nezakrylo bohatstvo, ktoré nám
ponúka Boh. Odkladá aj svoj prsteň a ostáva
v skromnom rúchu a bosý – nemá možnosť
nič dať, len prijať. Arménsky teológ Antsevatsi opisuje výnimočnosť svätej liturgie: „
... tí, ktorí vyznávajú svoje hriechy a robia
pokánie, dosahujú odpustenie hriechov
cez najsvätejšie tajomstvo, sú takto znova
zjednotení s Kristom, aby sa stali jeho telom
a údmi. Aj my máme byť horliví v prijímaní
tejto veľkej medicíny nášho života.“
Prežívanie Eucharistie je poznačené
dvomi zásadnými momentmi: vtelením
a obetou. Vtelenie (Boh berie na seba telo
človeka) je najväčším tajomstvom, preto sa
počas jeho obradu (príprava darov  nekvaseného chleba a vína priamo na hlavnom
oltári) zaťahuje opona, aby nik ani len
pohľadom neznečistil hĺbku Božej lásky.
Ako sa nevesta zahaľuje závojom, aj Kristus
sa zahaľuje tajomstvom, ktoré odhalí len

„vyvolená viera“. Ako píše sv. Lambronatsi:
„(Pane), pre nás sa stávaš pozemským, aby
sme sa mohli stať nebeskými. Kvôli nám sa
stávaš chlebom, aby sme jeho prijímaním
boli posväcovaní.“
Po obrade „vtelenia“ sa dary z hlavného
oltára prenášajú do vedľajšej kaplnky, kde
ostávajú až do veľkého vchodu. Vtedy ich
diakon predloží na hlavný oltár a nastokne
prsteň biskupovi na znak toho, že je uznaný za hodného priblížiť sa k darom a byť
nástrojom ich premenenia. Toto premenenie sa uskutočňuje v obete lásky, preto je
v obrade vyzdvihnutý „bozk lásky“. Všetci
ľudia sa navzájom bozkávajú a hovoria:
„Kristus sa zjavuje medzi nami“ a odpovedajú: „Nech je požehnané zjavenie Krista“.
Kristus sa zjavuje ako láska v spoločenstve,
ktorej vrcholom je premenenie. Túto lásku
netreba skrývať a zatajovať, naopak, potrebujeme v nej a z nej žiť. Láska v dokonalosti Eucharistie  je viditeľná skutočnosť,
ktorá všetkých spája v zväzku príbuzenstva

k Otcovi, preto sa modlitbu Otče náš modlia všetci veriaci so zdvihnutými rukami.
Samotné prijímanie Krista je však tajomstvom, pretože v každom človeku pôsobí
inak, a tak sa po pozdvihnutí Eucharistie
zaťahuje opona. Počas tohto „zahalenia“
nastáva sviatosť pokánia. Veriaci uvideli
Krista – svetlo sveta a vo svetle uzreli svoju
špinu, preto verejne vyznávajú svoje hriechy: „Vyznávam pred Bohom a pred svätou
Božou Matkou a všetkými svätými aj pred
tebou, svätý otče, všetky svoje hriechy, ktoré som spáchal. Zhrešil som myšlienkou,
slovom a skutkom, a to vedome aj nevedome. Zhrešil som tým, že som prestúpil
sedem smrteľných hriechov vo všetkých
ich formách. Zhrešil som proti Bohu.“
Po skončení verejného vyznania kňaz
udeľuje rozhrešenie od ľahkých hriechov.
Takto očistení môžu pristúpiť k Eucharistii,
ktorá sa im odhaľuje. Treba si uvedomiť, že
Eucharistia je hostinou slávenia, kde Ježiš
vytvára spolu s prijímajúcimi communio –
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spoločenstvo v láske, preto má veriaci v čo
možno najväčšej možnej miere pristupovať k Eucharistii, aby bol s Kristom.

Koptská (Egyptská) cirkev

Eucharistia je charakterizovaná starozákonnou obetou, ktorú napĺňa Kristus.
Kult sa snaží o sprítomnenie reálnej obety,
preto sa obrad začína výberom baránka –
chleba. Bochník je okrúhly, nemajúci ani
začiatok, ani koniec – symbolizuje večnosť
a nekonečnosť Boha. V strede má veľký
kríž predstavujúci Krista, okolo ktorého
je sústredených dvanásť menších krížov
znázorňujúcich dvanásť apoštolov. Okolo
nich sa na bochník vtláča v kruhu nápis:
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný
spolu s piatimi trhlinami, symbolom piatich otvorených rán Krista. Na jeho výrobu
sa používa len múka bez pridania soli,
pretože Kristus je soľou zeme, hoci ostatné
obrady pridávajú soľ.
Kňaz pred oltárom vyberá bochník
z predložených darov a s prstom namočeným do vína ho pomazáva, aby tak ako krv
baránka zachránila Izrael z Egypta, rovnaká
krv zachránila aj nás. Svätú obetu zabaľuje
do bielej šatky – symbolizuje tajomstvo, ale
aj plienky a pohrebný rubáš. Takto zavinutého baránka, ktorému pred obetou Židia
zaväzovali oči, prinášajú pred oltár, stvárňujúc tak vstup Ježiša do chrámu. Kladú ho
na oltár a mažú ho vodou ako znamenie krstu v Jordáne. Kňaz kladie ruky na baránka,
ako kládli židovskí kňazi a hovorí: „Pretože
ty si živý chlieb, ktorý prišiel z neba a v určenom čase si sa stal bezchybným baránkom, aby svet mal život, ... ukáž svoju tvár.“

Spieva sa štyridsaťjedenkrát Pane, zmiluj sa
symbolizujúc štyridsaťjeden rán udelených
Kristovi počas krížovej cesty.
Nasleduje obrad nazvaným Rozhrešenie
syna. Kňaz dáva všeobecné rozhrešenie
obsluhujúcim, ale aj všetkým ľuďom, aby
sa mohli priblížiť k Bohu. Toto rozhrešenie
plní funkciu pomazania, v ktorom Boh hovorí Mojžišovi, aby pomazal Árona a jeho
synov (Ex 30, 30). Kňaz si kľakne, pobozká
oltár a obchádza ho hovoriac: „Pane Ježišu
Kriste, jednorodený Syn a Slovo Otca,
ktorý si zlomil každé puto našich hriechov
cez svoje zachraňujúce a život dávajúce
utrpenie...“ V liturgii veriaci predstavujú
„tých, ktorí prichádzajú z veľkého súženia
a obmyli si rúcha v Baránkovej krvi“ (Zjv
7, 14). Tak ako fyzická potrava dáva telu
zdravie a imunitu pred vírusmi, Eucharistia dáva imunitu proti hriechu a víťazstvo
v boji proti satanovi a telesným žiadostiam
v súlade so žalmom 23, 5: „Prestieraš mi
stôl pred očami mojich protivníkov“.
Tak ako sa Eucharistia pripravuje z mnohých zŕn a bobúľ, tak sa aj veriaci snažia
dosiahnuť jednotu s Otcom a medzi sebou
navzájom: „... nech je v nás zakorenená láska v jednote srdca.“ Prijatím Eucharistie sa
človek stáva svätým a božským. Úcta pred
Eucharistiou je taká veľká, že každý dospelý, ktorý chce prijať Krista, sa musí deväť
hodín pred prijímaním postiť od jedla, aby
vstúpil do reality Krista, ktorý trpel deväť
hodín. Iba ten, kto zakúsi „celého“ Krista,
je ho hodný a schopný prijať. Pred liturgiou je dokonca zakázané umývať si zuby.
Mojžiš požíval veľkonočného baránka
s horkými bylinkami, preto je nutné poží-

vať Krista s horkosťou v ústach. Eucharistia
je taká svätá, že ten, kto ju príjme, nesmie
bezprostredne po prijatí chodiť bosý, ba
dokonca sa ani holiť, aby nevzniklo riziko
krvácania. Ak sa po prijatí predsa len zraní,
jeho krv treba zachytiť do bavlnenej utierky a utierku spáliť ako svätú vec.

Byzantský obrad

Eucharistia je u nás charakterizovaná slávením svadby medzi človekom a Bohom,
preto je ústredným bodom ani nie tak
samotné miesto oltára, ale baldachýn, resp.
svätyňa (po hebr. chupa), pod ktorou sa
konajú zásnuby a svadba. Chupa symbolizuje nebeskú oblohu posiatu nebeskými
hviezdami, aby svojou konštrukciou dala
všetkým na známosť, že Boh je verný manžel a jeho vernosť je upevnená v nebesiach
(Ž 142). Celé hviezdnaté nebo kričí o Božom zväzku medzi človekom a Bohom –
kričí o intimite spojenia.
Tak ako Boh dáva prisľúbenia Abrahámovi, že sa rozmnoží vo veľký národ, tak
nám liturgia dáva naplnenie toho prísľubu – cez ňu vstupujeme do plnosti bytia,
do spoločenstva s Bohom. Prijímaním
Eucharistie sa človek stáva svätým, preto je
na liturgii zvolanie: „Sväté svätým!“ Len tí
môžu pristúpiť, ktorí Bohu povedali svoje
áno. Byť svätým znamená byť odčlenený
pre Boha, byť jeho nevestou.
Celá liturgia je vlastne dialógom medzi
ženíchom a nevestou, kde veriaci nie je len
jedným z mnohých účastníkov, ale každý je
priamo najhlavnejší člen, bez neho liturgia
nedáva zmysel, pretože tam chýba „nevesta“ – on. Aj na premenení sú veriaci účastní
tak, že dávajú najavo navonok súhlas
s tým, že Ježiš sa stáva reálnym ženíchom.
Preto hovoria: „Amen“ (hebrejské amanah
znamená spečaťovať). Svojím amen hovorí
každý Bohu áno – spečaťuje  manželskú
zmluvu. Zvolanie navonok: „Tvoje z tvojho
tebe prinášame“  je len vyjavením toho,
že dvaja budú jedným telom. Boh vyhlasuje, že duchovne sme už spojení.
Toto sa deje vo svätom prijímaní, ktoré je
chápané ako zavŕšenie manželstva, keď jeden splynie definitívne s tým druhým, aby
už nebolo poznať a vidieť žiadny rozdiel,
preto sa k tomuto tajomstvu pristupuje
„s Božou bázňou a s vierou“.
Nepozerajme sa na tieto rôzne obrady
ako na ďalšie miesto rozdelenia cirkví,
ale ako na miesto dávania, kde sa môžeme vzájomne obohatiť a rásť v poznaní
Krista. n
Radko Blichár
ilustr. snímky: wikipedia.org;
www.samaloutdiocese.com

O ľudskej práci

Laborem exercens
Korene katolíckej sociálnej náuky siahajú do polovice 19. storočia. Reálne sa sociálna náuka začína encyklikou pápeža Leva XIII. Rerum novarum z roku 1891. Svätý Ján Pavol II.
chcel nadviazať na predchodcov pri 90. výročí spomínanej encykliky, výročie však pripadlo
na 15. máj 1981, dva dni po atentáte. Encyklika Laborem exercens vyšla 14. septembra 1981.
Pápež v nej vedie diskusiu o sociálnej otázke humanistickejším smerom než jeho predchodcovia. Viac sa sústreďuje na povahu práce a dôstojnosť pracujúcich. V tomto zmysle je encyklika najsociálnejšou v dejinách katolíckej sociálnej náuky.

H

neď na začiatku svätý Ján Pavol II.
píše: „Človek už tým, že bol stvorený uprostred viditeľného vesmíru
na obraz a podobu samého Boha a poverený podmaniť si zem, je od svojho počiatku
povolaný na prácu. ... Iba človek je schopný
pracovať a len človek vykonávaním práce
napĺňa svoju existenciu na zemi.“

Práca a človek

V druhej časti rozvíja myšlienku, že prácou
muži a ženy odzrkadľujú „činnosť samého
Stvoriteľa vesmíru“, napĺňajú Boží príkaz:
„Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju...“ (LE 4). A pokračuje: „Človek
tým, že sa svojou prácou čoraz väčšmi
stáva pánom zeme a potvrdzuje takisto
prácou svoju vládu nad viditeľným svetom,
v každom prípade a v každej etape tohto
procesu ostáva na ceste onoho prvotného
ustanovenia, daného Stvoriteľom, ktoré je
nevyhnutne a nerozlučne späté so skutočnosťou, že človek bol stvorený, ako muž
a žena, ,na Boží obraz‘.“ (LE 4) Práca je
nielen o tom, čo robíme a vyrábame, ale aj
o tom, kto sme. Či už ide o poľnohospodárskych, industriálnych, alebo kultúrnych
pracovníkov, ide o osoby. To znamená, že
vďaka práci človek nielenže zarába, ale sa
aj niečím stáva.
Pápež v encyklike ďalej píše: „ ... (pozorujeme), že pribúdajú nové formy ľudskej
práce, ale aj to, že zanikajú. I keď pripustíme, že v zásade je to normálny zjav,
jednako si treba všimnúť, či sa doňho v určitej miere nevkrádajú nesprávne prvky,
ktoré môžu byť z morálno-spoločenského
hľadiska nebezpečné. V minulom storočí
sa práve z takej anomálie širokého dosahu
zrodila takzvaná robotnícka otázka, označovaná niekedy aj ako ,proletárska otázka‘.
Táto otázka spolu s inými s ňou spojenými
problémami sa stala príčinou oprávnenej
spoločenskej reakcie a vyvolala veľký elán

solidárnosti medzi pracujúcimi ľuďmi,
predovšetkým tými, čo vykonávajú pásovú,
monotónnu, odosobňujúcu prácu v priemyselných komplexoch, kde stroj ovláda
človeka, a mala svoju významnú hodnotu
a výrečnosť z hľadiska sociálnej etiky. Bola
to reakcia proti degradácii človeka ako subjektu práce a proti neslýchanému, s touto
degradáciou súvisiacemu vykorisťovaniu
v oblasti zárobkov, pracovných podmienok
a starostlivosti o osobu pracovníka. Táto
reakcia spojila robotnícky svet do spoločenstva charakterizovaného veľkou solidárnosťou.“ (LE 8)
Dodáva: „Hnutia solidárnosti v oblasti
ľudskej práce – solidárnosti, ktorá sa nikdy
nesmie uzatvárať pred dialógom a spoluprácou s inými – môžu byť potrebné aj
v takých podmienkach a v takých spoločenských vrstvách, ktoré to predtým vôbec
nepotrebovali, ale v meniacich sa spoločenských sústavách a životných podmienkach prežívajú skutočnú ,proletarizáciu‘
alebo sa dokonca už skutočne nachádzajú
v podmienkach ,proletariátu‘ – ešte možno
nie sú takto nazvané – ale de facto si tento
názov zasluhujú.“ (LE 8)

Práva pracujúcich

V súvislosti s právami pracujúcich svätý Ján
Pavol II. obhajuje právo na zamestnanie,
na spravodlivú mzdu a primerané výhody
a právo slobodne sa zhromažďovať, ktorého súčasťou je aj právo na štrajk.
„Keď sa uvažuje o právach pracujúcich,
treba predovšetkým obrátiť pozornosť
na základný problém. Je to problém ,mať
prácu‘... Problém nezamestnanosti sa
stáva zvlášť bolestným vtedy, keď postihne
predovšetkým mladých, ktorí po náležitej

príprave pomocou zodpovedajúcej kultúrnej, technickej a profesionálnej formácie
nemôžu nájsť zamestnanie a s bolesťou
zisťujú zmarenie ich úprimnej vôle pracovať a prijať vlastnú zodpovednosť za hospodársky a sociálny rozvoj spoločnosti.
Povinnosť príspevkov v prospech nezamestnaných, čiže povinnosť udeľovať primerané podpory potrebné na vydržiavanie
nezamestnaných pracovníkov a ich rodín,
je povinnosť vyplývajúca z najzákladnejšej
zásady morálneho poriadku v tejto oblasti,
teda zo zásady všeobecného užívania
dobier, alebo – ešte jednoduchšie – z práva
na život a na jeho udržanie.
Aby sa vyhlo nebezpečenstvu nezamestnanosti a všetkým sa zabezpečilo zamestnanie, ustanovizne sa musia postarať
o celkové plánovanie mnohých pracovísk,
na ktorých sa utvára nielen ekonomický,
ale aj kultúrny život daného spoločenstva;
okrem toho musia dbať o správnu a cieľavedomú organizáciu práce na týchto pracoviskách. Táto celková starostlivosť spočíva
napokon na pleciach štátu, ale nemôže
znamenať jednostrannú centralizáciu zo
strany štátnych orgánov.“ (LE 18)
Katolícka sociálna náuka vždy pokladala
odbory za „hnutia solidarity“, za nástroje
na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti.
Odbory by podľa pápeža nemali agitovať
za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky, aj keď sú dôležité, ale mali by sa
zameriavať na „subjektívnu“ dimenziu
práce, aby pracovník mohol nielen viac
mať, ale aby mohol aj plnšie realizovať
svoje človečenstvo. n
Miroslav Dancák
(dokončenie v nasledujúcom čísle)

www.facebook.com/grkatslovo
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Misionárske
obrátenie

Dobrý pastier

Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom
príhovore priblížil veriacim Krista ako dobrého
pastiera, keď povedal: „On je dobrý pastier:
dáva život, vydal svoj život na obetu za všetkých nás: za teba, za mňa, za všetkých! A preto
je dobrým pastierom! Kristus je pravý pastier,
ktorý plní úlohu najvyššieho vzoru lásky k stádu: on slobodne disponuje svojím vlastným
životom, nikto mu ho neberie, ale on ho dáva
pre dobro oviec. V otvorenom protiklade
k falošným pastierom sa Ježiš predstavuje ako
pravý a jediný pastier ľudu: zlý pastier myslí
na seba samého a využíva ovce; dobrý pastier
myslí na ovce a dáva seba samého. Je to
naozaj prekvapujúca a tajomná láska, pretože
darujúc nám Ježiša ako pastiera, ktorý dáva
za nás život, Otec nám daroval všetko, čo nám
mohol dať ako to najväčšie a najcennejšie!
Je to najvyššia a najčistejšia láska, pretože
nie je motivovaná nejakou potrebou, nie je
podmienená nejakou kalkuláciou, nie je vedená nejakou zištnou túžbou na výmenu. Pred
touto Božou láskou zakusujeme nesmiernu
radosť a prepukáme vo vďačné uznanie toho
všetkého, čo sme zadarmo dostali.“ (úryvok
príhovoru z 26. apríla 2015)

Byť obnovený Svätým Duchom

V jednej zo svojich ranných homílií pápež
František povzbudil veriacich k otvorenosti
Svätému Duchu, ktorý prekvapuje a obnovuje. Povedal: „Boh je Bohom novostí: ,Robím
všetko nové.‘ Svätý Duch prišiel práve preto,
aby nás obnovil, a neustále koná toto dielo
našej obnovy. Napredovanie Cirkvi je dielom
Svätého Ducha, ktorý nás robí schopnými
načúvať Pánovmu hlasu. A ako môžem
nadobudnúť istotu, že to, čo počujem, je
Ježišov hlas, že to, čo cítim, že mám urobiť,
je z vnuknutia Svätého Ducha? Modliť sa.
Bez modlitby niet miesta pre Ducha. Prosme
Boha, aby nám zoslal tento dar: ‚Pane, daj
nám Svätého Ducha, aby sme mohli vždy
rozpoznať, čo máme urobiť.‘ Cirkev napreduje, Cirkev ide dopredu cez tieto prekvapenia, cez tieto novosti Svätého Ducha. Treba
ich rozpoznávať a za rozpoznanie sa treba
modliť, prosiť si túto milosť.“ (úryvok homílie
z 28. apríla 2015)

Zaštepení do Krista

V nedeľnom príhovore Svätý Otec František vysvetlil veriacim podobenstvo o viniči
a jeho význame pre život kresťana: „Ježiš je
vinič a cez neho – tak ako miazga v strome –
prichádza k ratolestiam samotná láska Boha,
Duch Svätý. Hľa: my sme ratolesti a cez toto
podobenstvo nám Ježiš chce dať pochopiť
dôležitosť toho, aby sme s ním zostali zjednotení. Ratolesti nie sú sebestačné, ale úplne
závisia od viniča, v ktorom sa nachádza zdroj
ich života. Tak je to aj s nami kresťanmi. Vštepení krstom do Krista sme od neho zdarma
prijali dar nového života a môžeme zostať
v životodarnom spoločenstve s Kristom. Treba si udržiavať vernosť krstu a rásť v priateľstve s Pánom prostredníctvom každodennej
modlitby, načúvania a poslušnosti jeho slovu,
čítania evanjelia, účasti na sviatostiach, osobitne na eucharistii a na sviatosti zmierenia.
Ak je niekto vnútorne zjednotený s Ježišom,
požíva dary Ducha Svätého, ktorými – ako
hovorí sv. Pavol – sú ,láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť‘ (Gal 5,22). Každý z nás
je ratolesťou jediného viniča. A všetci spolu
sme povolaní prinášať ovocie tejto spoločnej
príslušnosti ku Kristovi a k Cirkvi. Zverme sa
do príhovoru Panny Márie, aby sme mohli
byť živými ratolesťami v Cirkvi a dosvedčovať dôsledne našu vieru – v ozajstnej zhode
života a zmýšľania, života a viery – vedomí
si toho, že všetci sa podľa našich osobitných
povolaní podieľame na jedinom spásnom
poslaní Krista.“ (úryvok príhovoru z 3. mája
2015)
Každé kresťanské spoločenstvo má byť pohostinným domom pre toho, kto hľadá Boha,
ako aj pre toho, kto hľadá brata, ktorý by ho
vypočul. (Twitter Svätého Otca Františka z 28.
apríla 2015)
Nech Kristova láska naplní naše srdce a urobí
nás schopnými stále odpúšťať. (Twitter Svätého Otca Františka z 2. mája 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

V 32. bode záverečnej správy mimoriadnej
synody biskupov o rodine sa uvádza: „Od celej
Cirkvi sa vyžaduje misionárske obrátenie: je nevyhnuté nezastaviť sa len pri teoretickom hlásaní, oddelenom od reálnych problémov ľudí.
Nikdy netreba zabúdať, že kríza viery so sebou
priniesla krízu manželstva a rodiny, a v dôsledku toho sa často prerušilo odovzdávanie viery
deťom. Zoči-voči pevnej viere je totiž nanucovanie akýchkoľvek kultúrnych postojov, ktoré
oslabujú rodinu a manželstvo, bezmocné.“
Misionárske obrátenie sa naozaj vyžaduje
od celej Cirkvi, teda od každého jej člena
počnúc biskupmi a kňazmi cez rehoľníkov,
bohoslovcov a končiac jednotlivými veriacimi.
Táto správa adresovaná rodinám vyzýva
k misionárskemu obráteniu aj manželov. Nemajú sa obmedziť iba na teoretické odovzdávanie viery svojim deťom, lebo to nestačí. Je
potrebný živý, praktický príklad viery. A keďže
sa mnohí manželia ocitli v kríze viery, prirodzene to prinieslo aj krízu ich manželstva a rodiny.
V dôsledku tejto krízy dochádza k zanedbávaniu toho podstatného a viera sa deťom ďalej
neodovzdáva. Aj na Slovensku je dosť pohanov,
ktorí mali rodičov kresťanov.
Naopak, pevná viera rodičov je tou najväčšou silou, ktorá upevňuje ich deti v prijímaní
viery a stáva sa pre život veľmi dôležitá.
Skúsenosti s modlitbou, s Božím slovom a so
sviatostným Kristom sú dôležitým duchovným
pokrmom mladej generácie, ktorá jeho užívaním môže zdravo ľudsky i kresťanský dozrievať
a niesť pochodeň živej viery ďalej.
34. bod tejto správy to iba potvrdzuje:
„Božie slovo je pre rodinu zdrojom života a spirituality. Celá pastorácia rodín musí umožniť
členom domácej cirkvi vnútorne sa rozvíjať
a formovať prostredníctvom modlitbového
a cirkevného čítania Svätého písma. Božie slovo nie je len dobrou zvesťou pre osobný život
ľudí, ale je aj kritériom posudzovania a svetlom
pre rozlišovanie rôznych výziev, ktorým čelia
manželia a rodiny.“
Preto treba siahnuť po záveroch biskupskej
synody o Božom slove, ktorá sa konala v roku
2008, lebo odhaľuje tento vzácny poklad, ktorý
ľudstvo vlastní, len ho, žiaľ, málo využíva. Pre
mnohých kresťanov je tento poklad ešte stále
zakopaný a neobjavený. Keby ho všetci kresťania našli a podľa neho žili, prestali by nepokoje,
vojny a zlo by sa v podstatnej miere na našej
modrej planéte zmenšilo.
Drahí čitatelia, ak ste dočítali do konca tieto
riadky, otvorte Sväté písmo a prečítajte si ho
náhodne na tej strane, ktorá sa vám otvorí.
Iste budete oslovení jeho aktuálnosťou.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Ja vse hotova!

biskupov, chodí k nám niekoľkonásobne
viac návštev. To všetko prináša aj viac
práce. V mnohom sa však situácia zlepšila.
Kedysi sme tu nemali práčovňu, a tak som
odnášala všetky zašpinené rúcha a prestierania do bytu, kde sme to prali. Potom bolo
treba všetko priniesť späť, žehliť. Bolo to
ťažké. Teraz je tu práčovňa, čo nám značne
uľahčuje prácu.

Vaša služba je prepojená so službou
kurátorov či kantorov.

Sestra Tarzícia, odkedy pôsobíte ako
sakristiánka v Prešove?

Spomínali ste prípravu obetných darov.
Ako je to s prosforou? Pečiete ju sama?

Je rok duchovných povolaní. Ako si
spomínate na začiatky svojej rehoľnej
služby?

Do tejto služby som nastúpila v roku 1989,
pôsobím tu teda už dvadsaťšesť rokov. No
v sakristii som vypomáhala už predtým.
Ako kandidátka som chodila k sestrám
na Rumanovu ulicu, kde býval aj blažený
Vasiľ Hopko. On sa mi vždy prihovoril
po rusínsky, keďže vedel, že som tiež
z rusínskej obce. Raz sestrám povedal: „No
keď už tu chodit, tak ju už nepuste!“

Aké okamihy z vášho pôsobenia v sakristii vám utkveli v pamäti?
Ťažko mi odpovedať na túto otázku.
Najviac na mňa ešte predtým zapôsobila
prvá archijerejská liturgia, ktorú slávil
v katedrále blažený Vasiľ. Tých okamihov
však bolo veľa. Zažila som situácie, keď sa
do sakristie a katedrály dobíjali pravoslávni. V tom čase im patrila budova arcibiskupskej rezidencie, tu boli plechové dvere
a nám patrila sakristia a štvrtina vedľajšej
izby.

Ako si spomínate na vladyku Vasiľa?

Stále sa modlil a aj mňa vyzýval k modlitbe. Modlieval sa tu v katedrále ráno od piatej do šiestej svoje osobné modlitby, potom
bol prítomný na liturgii. Mal tu vo svätyni

dokonca svoju lavicu. Po skončení liturgie
prechádzal katedrálou a žehnal ľudí. Stále
bol s nimi v spojení. Dnes mi ho pripomínajú aj jeho hodiny, ktoré máme tu
v sakristii a odbíjajú nám čas. Staré rehoľné
sestry nám vždy zdôrazňovali, aby sme sa
držali Cirkvi a biskupov.

V čom spočíva vaša služba?

Tá sa začína už od včasného ranného vstávania. Pripravím všetko na ranné liturgie,
rúcha pre kňazov, prípadne biskupov, oltár,
obetné dary na liturgiu a o 4.45 h otváram
katedrálny chrám. Mnohé ženy už čakajú
pri dverách. Kým sa nezačne liturgia, som
k dispozícii tak veriacim, ako i kňazom
alebo zapisujem úmysly na liturgie. Ak
nieto ľudí, modlím sa ruženec. Potom som
duchovne prítomná na prvej rannej liturgii.
Ďalšie liturgie sú už pre mňa viac pracovnou než duchovnou záležitosťou, čiže
posluhujem, pripravujem kadidlo a všetko, čo treba. Pomedzi liturgie sa starám
o čistotu bohoslužobných rúch a oltárnych
plachiet. Ak treba, opravujem ich, prípadne
šijem nové. Ak niet čitateľa apoštola, tak
ho počas liturgie čítavam.
Táto služba vyžaduje celého človeka.
Ako nám počas noviciátu vravievala sestra
magistra, služobnica si musí vždy povedať:

„Mária, Matka naša, zasväcujeme seba a všetkých členov našich rodín tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu...“ (úryvok z modlitby zasvätenia)

Fatimská sobota v Ľutine
spojená s archieparchiálnym večeradlom
Srdečne vás pozývame na fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční 6. júna v bazilike minor
v Ľutine. Fatimská sobota bude spojená s archieparchiálnym večeradlom, preto na túto
fatimskú sobotu pozývame všetkých kňazov aj veriacich z celej metropolie.
Program
09.00 Večeradlo
Slávnostný ruženec (laici)
09.50 Prednáška
10.30 Svätá liturgia
11.45 Obedňajšia prestávka

13.15
13.45
14.20
15.00
15.20

Svedectvá, diskusia
Ruženec svetla (kňazi)
Prednáška
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Eucharistická pobožnosť

Bližšie informácie o večeradle aj s možnosťou stiahnutia plagátu
nájdete na www.mkh.sk/grkat.

Sr. Tarzícia Marta Kravcová
SNPM (61) pochádza z Tichého Potoka a v súčasnosti pôsobí ako sakristiánka
v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove.
„Ja vse hotova“, teda po slovensky: „Som
vždy pripravená“. Tu v sakristii nikto nie je
pánom svojho času. 1. januára nevieme, čo
nám prinesie rok, aké povinnosti a akcie
nás čakajú. Slová magistry ma držia aj
vtedy, keď musím zmeniť naplánovaný čas,
lebo prišla potreba byť tu v sakristii.

Kedy ráno vstávate?

To nie je až také dôležité, ale nikdy
nezačínam deň bez modlitby. V sakristii
som už o pol piatej. Vstávanie mi nerobí
problémy. Počas noviciátu nám sestra
magistra hovorila, že keď počujeme budík,
máme si pomyslieť, že nás volá Pán. Vďaka
týmto jej slovám nemám problém vstávať
ako mnoho mladých ľudí. Tu v katedrále
mám možnosť naplno prežiť liturgický rok.
Denne sa modlím celý liturgický poriadok, ranné a večerné modlitby, hodinky,
utiereň, večiereň. Niekoľkokrát v týždni
aj polnočnicu. Práve modlitba poriadku je
mojou najobľúbenejšou modlitbou.

Spomínate mladých. Pamätáte si na niekoho z prvých miništrantov?
Áno. Štyria z nich sú dnes už kňazi. Niektorých som učila aj náboženstvo, ak bolo
treba.

Ak porovnáte službu sakristiánky vtedy
a teraz, ako sa zmenila?

Stále sa mení. Jednak pribudli kňazi, máme

Dnes má pečenie prosfory na starosti už
iná rehoľná sestra, no kedysi to patrilo
k mojim úlohám. Tu v katedrále bolo vždy
počas dňa viac liturgií, najmä v nedeľu. Tak
aj počet prijímaní či množstvo rozdanej
prosfory cez myrovanie bolo vždy veľké.
A s tým súvisela aj potreba často a vo
veľkom ich piecť. Preto ich pečieme podlhovasté ako knedľa, aby sa dobre krájali.
Kedysi nám ich pomáhala krájať sestra
Eufémia. A keď už nevládala, pomáhali mi
aj iné sestry, ktoré sa tu v katedrále za tých
dvadsaťšesť rokov vystriedali.

Ako chlapec som sa kedysi veľmi tešil
na myrovanie a prosforu. Ako je to dnes?
Dnes to už nie je také ako v minulosti.
Možno je to i tým, že myrovanie býva oveľa častejšie než kedysi. Vtedy sa myrovalo
štyrikrát do roka. Ale aj deti už majú iné
záujmy, už im to tak nechýba.

Zmenil sa za ten čas postup pečenia
prosfory?

Nie veľmi. Každá rehoľná sestra má svoj
štýl, svoje zvyky.

Ako ste už povedali, venujete sa aj šitiu
bohoslužobných rúch.

Každé rúcho šijem s veľkou radosťou.
Niekedy sa mi však nedarí. Často to závisí
od látky alebo materiálu. Bolo obdobie,
keď sme so sestrou Eufémiou šili rúcha
do Ameriky či Etiópie.

Sestru Eufémiu ste spomenuli už druhýkrát. Čo pre vás znamenala?

Spolu so sestrou Terezkou boli sakristiánkami predo mnou. Keď som prišla z Čiech,
všimla som si potrebu pomôcť im. Veľmi
som všímala ich prácu tu v sakristii a pri
šití rúch. Tak som sa naučila všetkému
potrebnému. Mám síce skončenú krajčírsku školu a som vyučená pánska krajčírka,
ale nemala som prax, keďže som hneď
po skončení školy v roku 1971 vstúpila
do noviciátu. Ako sa hovorilo, za zatvorenými dverami. Boli aj ťažkosti a problémy,
no nikdy som nemala pochybnosti o svojom povolaní. Som tu na pravom mieste.

Obdivujem kurátorov za ich obetavosť.
Terajších i starších, ktorí už zomreli. Z kantorov si pamätám na Jána Čoreja, pána
Krajňáka, otcov Imricha Marinčáka a Mikuláša Semana. Pán Čorej mal príjemný
hlas a bol to veľmi jemný muž. Títo ľudia
žili pre Cirkev.

Na začiatku som pôsobila v Čechách, kde
som vypomáhala v domove dôchodcov pri
starších sestrách. Veľmi som túžila po habite. Na Slovensku som totiž toto povolanie nemohla realizovať.

V Čechách vás nikto neprenasledoval?
Aj tam prišla kontrola z Prahy. Pýtali sa
ma: „Co tu dělá taká mladá jeptiška?“ Ja
som povedala, že som prišla nahradiť
staršie sestry.

Kto vás pripravoval počas noviciátu?

Otec Ivan Mastiliak. Bol naším magistrom
a duchovne nás viedol. Dnes je to pre mňa
o to krajšia spomienka, že sa začal proces
jeho blahorečenia. Bol to muž modlitby,
vzdelaný, a predsa pokorný.

Spomeniete si na niektoré významné
návštevy tu v katedrále?

Bol tu pápež Ján Pavol II. Vtedy som to
nemala možnosť prežívať naplno, lebo som
si plnila svoje povinnosti. Rada spomínam na návštevy otca biskupa Slavomíra
Miklovša z Chorvátska v časoch, keď sme
nemali vlastného biskupa. Chodieval sem
svätiť kňazov. Bolo to duchovne niečo
veľmi silné.

Ako to bolo so Slovom tu v katedrále?

Kedysi si brali veriaci viac časopisu Slovo
než teraz. Ale to bola iná doba. V katedrále
bolo viac ľudí. V meste to bol náš jediný
chrám a časopisov nebolo až toľko.

Má táto katedrála aj nejaké ďalšie špecifiká, ktoré sa týkajú vašej služby?

Pod katedrálou sú krypty, kde sú uložené
ostatky mnohých biskupov či významných
osobností našej cirkvi. Tie sa donedávna
raz ročne sprístupňovali aj veriacim. Bolo
treba sa o ne starať. Teraz je to už oveľa
lepšie, lebo vladyka Ján dal vybudovať
vstup do týchto priestorov priamo z katedrály.
za rozhovor ďakuje otec Juraj Gradoš
snímka: Drahomíra Kolesárová

Vojna, vojna...
Raz mi jeden ekonóm povedal, že pre rozvoj
hospodárstva nie je nič lepšie ako vojna. Nechápavo som oponoval. Ale jeho vysvetlenie je
jednoduché – po vojne treba všetko obnoviť, bohatstvo mnohých jednotlivcov ľahne
popolom, ľudia majú nízke nároky a sú ochotní
priložiť ruku k obnove krajiny. Stačí sa pozrieť
na to, ako sa spamätalo z vojny Nemecko.
Krajina, ktorá mala kedysi veľké problémy, je
dnes z pohľadu ekonomiky najatraktívnejšou
krajinou Európy a možno aj sveta.
Lenže vojna so sebou prináša i veľa zla. Vojna
je vlastne zhmotnené zlo, ktoré sa často vydáva
za dobro. Slovenskí vojaci na sovietskom fronte
boli presvedčení, že bránia svoju zem, svoju
nedávno nadobudnutú slobodu aj kresťanstvo
pred agresorom – Sovietskym zväzom. Práve
táto dobrá idea ich viedla na front, kde plnili
zväčša podporné úlohy. Aj oni boli pod paľbou
partizánov a ani naši vojaci nemali zábrany zastreliť nielen vojenských zajatcov, ale aj civilistov – mužov, ženy, prosiace dieťa i batoľa, a ich
telá spáliť. Stalo sa to v bieloruskom Moloduši.
Neodradili ich ani prosby dieťaťa pri nohách.
Bola to odveta – pomsta za smrť a zohavenie
tiel ôsmich slovenských vojakov.
V duchu toho, ako sa cítili nemeckí vojaci,
keď zomierali ich druhovia na Slovensku? Tu
nájdeme dôvody, prečo ľahli popolom slovenské dediny Telgárt, Tokajík a iné. Viedla ich
pomsta a bolesť zo straty členov ich národa,
možno blízkych, priateľov... Pomsta potom
viedla Sovietov k násilným deportáciám Slovákov, aby si „odrobili“, čo poničili. Aby odčinili
skutky svojich vojakov.
Slovenskej republike sa v tom čase darilo.
Jej mena bola silná ako dolár, hospodárstvo
rástlo a aj bohatstvo obyčajných ľudí, ich blahobyt, vzdelanie, prístup k zdravotníctvu malo
stúpajúcu úroveň. Budovali sa železnice, cesty,
nové továrne. Všetko vyzeralo úžasne.
Áno, vojna je motorom hospodárstva.
Ale motorom poháňaným pomstou, krvou
padlých, plačom detí a žien. Aj dnes žijeme
z pozitívnych následkov vojny. Chodíme
vlakom či autom po miestach, ktoré sa
budovali za nacistického Slovenského štátu.
Boli budované za peniaze, ktorých pôvod je
na bojiskách vojny. Mnohé boli budované aj
kvôli samotnej vojne.
Hospodársky rast nie je bohom. Ani bohatstvo národa ním nie je. Malo by nám záležať
na tom, aby sme si dokázali udržať objektívne
čisté svedomie. Nie z nášho pokriveného
pohľadu či pohľadu sveta, ale z pohľadu Boha.
A tak každá vojna je hodná odsúdenia – a je
jedno, aká je. Spravodlivá, čestná, rýchla... To
je klamstvo. Je to vojna, najväčšie zlo vymyslené človekom.
Juraj Gradoš

16 | slovo v rodine

SLOVO 11 | 2015

3. Potreba životnej istoty

Čo deti potrebujú?
P

ri hľadaní odpovede na túto otázku
by sme sa mohli vydať viacerými
smermi.
Mohli by sme sa zaoberať fyziologickými
potrebami človeka (jesť, spať, mať teplo...)
a uvažovať o tom, aké je pre zdravý fyzický,
ale aj psychický vývin dieťaťa dôležité, aby
malo tieto potreby primerane, dostatočne,
včas a nepretržite uspokojované.
Rovnako by sme mohli našu pozornosť
upriamiť na emocionálne a sociálne potreby dieťaťa a zamyslieť sa nad dôležitosťou
prítomnosti ľudí v jeho živote, ktorí sú pri
ňom vždy, keď to potrebuje, a sú schopní
prijímať a milovať ho bez podmienok.
Necháme sa však inšpirovať životným
dielom českého psychológa prof. Zdeňka
Matějčeka, ktorý sa celý svoj pracovný život venoval deťom a ich potrebám. Hovoril
a písal o tzv. psychických potrebách.
Čo podľa neho deti po psychickej stránke najviac potrebujú?

1. Potreba stimulácie
(optimálneho prísunu podnetov)

Aby sa dieťa vôbec mohlo stať primerane vnímavým a aktívnym, musí sa jeho
nervový systém naladiť na určitý optimálny
prísun podnetov. V prvých týždňoch života
dieťaťa je úroveň stimulácie úplne najpodstatnejšou vlastnosťou „sveta“. Podľa svojej
individuálnej vrodenej výbavy, tempa
vývinu, doterajších skúseností a vývino-

vého štádia, v ktorom sa dieťa nachádza,
potrebuje:
• určité primerané množstvo podnetov
(ani málo, ani veľa);
• určitú primeranú kvalitu podnetov
(ani priveľmi jednoduché, ani príliš
zložité, ani kombinované, ani vzájomne sa rušiace);
• určitú primeranú premenlivosť podnetov (nie iba podnety jedného druhu,
napr. zrakové na úkor ostatných
zmyslov).
Uspokojovanie tejto potreby ovplyvňuje podstatným spôsobom vnímavosť
a vzrušivosť dieťaťa, pretože ovplyvňuje
zrenie a dozrievanie príslušných funkcií
a podporných orgánov, hlavne centrálneho
nervového systému. Dieťa zo začiatku vníma celkovo, globálne, nerozlíšene, akoby
celým telom, celou pokožkou.
Pre dieťa má preto veľký význam stimulácia dotykom – hladkanie, maznanie a príjemné dotyky.
I pre dospelého človeka platí, že orgány
alebo svalové skupiny, ktoré sú určitý čas
vyradené z funkcie, slabnú a chradnú,
a preto potrebujú zvláštnu rehabilitáciu,
aby mohla byť ich funkcia úplne alebo
aspoň čiastočne obnovená.
Porovnávaním detí, s ktorými sa rodičia
maznali, s deťmi, ktoré túto možnosť
nemali, sa ukázalo, že dozrievanie nervového systému „maznaných“ detí prebieha

Ak vás naše myšlienky zaujali, skúste si nás prečítať aj
nabudúce. Alebo si pozrite náš web (www.navrat.sk), kde
sa dozviete, prečo opusteným deťom nedávame hračky,
prečo im už 21 rokov nachádzame rodiny a prečo veríme,
že to má zmysel. Rovnako môže mať pre nás zmysel
aj vaša pravidelná finančná podpora Trvalého návratu
na www.trvaly.navrat.sk.

rýchlejšie, ich nervové vlákna sa rýchlejšie
obaľujú a deti lepšie a rýchlejšie dozrievajú.

2. Potreba zmysluplného sveta

Aby sa z podnetov stali poznatky a skúsenosti, musí byť v nich istý poriadok a zmysel. To je základom procesov učenia sa.
V chaose podnetov, ktoré na dieťa doliehajú, sa dieťa potrebuje vyznať. Potrebuje
sa naučiť rozlišovať a diferencovať. Potrebuje mať okolo seba svet, ktorému rozumie, svet, do ktorého nie je hodené odrazu
a nepripravené, ale s ktorým je postupne,
krok za krokom oboznamované. Potrebuje
nájsť zmysel v rozdielnom usporiadaní
podnetov, chce odkryť ich vzájomný vzťah,
ich význam a potrebuje mať okolo seba
ľudí a veci, ktoré sa správajú určitým, pre
neho zrozumiteľným spôsobom. Iba tak
sa naučí získavať skúsenosti, naučí sa učiť.
Skúsenosti dieťaťa zo styku s ľuďmi určujú
aktivitu v sociálnej sfére. Veľmi skoro sa
pre dieťa stáva najzaujímavejším objektom
ľudská tvár a ľudské správanie sa.
Preto musí byť sociálne prostredie
dieťaťa stabilné a vzájomná komunikácia a interakcia zrozumiteľná, zmysluplná a pravidelná.
Ak sa o dieťa v ranom veku stará väčší
počet ľudí (napr. v nemocnici), dieťa nemá
príležitosť zoznamovať sa postupne a po poriadku so správaním sa jednej konkrétnej
a pravidelne sa objavujúcej osoby – s jej
výrazom, tónom hlasu, tempom a spôsobom dotýkania, prebaľovania... Celý proces
prvotného sociálneho učenia a začleňovania
sa je pre neho sťažený a narušený.
Táto potreba sa prejavuje rovnako v snahe
dojčaťa naučiť sa novú zručnosť tým, že si ju
precvičuje a opakovane skúša až do únavy,
ako aj v nekonečných detských otázkach
„prečo“ alebo v snahe vedca nájsť odpoveď
na podstatné otázky vo svojom odbore.
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Zdrojom tejto istoty pre dieťa sú „jeho ľudia“.
Potreba životnej istoty sa prejavuje
v snahe o vytváranie kvalitného citového vzťahu k dospelej osobe, predovšetkým k materskej.
Tendencie dieťaťa k aktívnej interakcii so
svetom sa veľmi skoro sústreďujú na materskú osobu (matka alebo osoba, ktorá
ju zastupuje), ktorá sa tak pre dieťa stáva
predstaviteľom „sveta“.
Tento vzťah by však mal byť vzájomný,
hlboký, láskyplný a trvalý, pretože iba tak
poskytuje dieťaťu pocit životnej istoty
a bezpečia. Umožňuje mu, aby sa naučilo
lásku nielen prijímať, ale neskôr aj dávať.
Podmieňuje jeho základnú dôveru voči
svetu a zdravé sebavedomie. Vytvára tak
podmienky na to, aby dieťa začalo podnikať
dobrodružné výpravy za poznávaním sveta,
a to ďalej ako za materskú náruč, ktorá sa
vždy v prípade nebezpečenstva a ohrozenia
stáva prístavom istoty a bezpečia. Počiatočná závislosť je zrejme nutná preto, aby sa
dieťa neskôr stalo nezávislé a aby sa stalo
zrelou a samostatnou osobnosťou.
Špecifickým sociálnym subjektom, ku
ktorému sa dieťa viaže telesným a stabilným citovým putom (z angl. attachment –
primknutie, pripútanie), je väčšinou matka.
Neskôr však do vzťahového poľa dieťaťa
vstupujú ďalšie subjekty, ku ktorým sa dieťa
upína podobnou špecifickou väzbou (otec,
rodina ako celok, skupina rovesníkov...).
V širšom význame môže byť attachment
definovaný ako „trvalá psychologická spojitosť medzi ľudskými bytosťami“. V psychologických štúdiách detí je attachment
špecifickejšie chápaný ako emocionálne
puto, ktoré vzniká medzi dieťaťom a rodičom, a naopak. Napriek pripisovaniu
takmer magických, výnimočných vlastností
putu/ väzbe, zostáva stále hypotetickým
konštruktom. T. j. attachment je v podstate abstrakcia – neviditeľný vnútorný stav
v dieťati a rodičovi. Táto potreba hlbokého
a trvalého vzťahu k špecifickému sociálnemu objektu do istej miery sceľuje a spája
obe predchádzajúce potreby.

4. Potreba pozitívnej identity

Táto potreba býva označovaná aj ako potreba uvedomenia si vlastného ja. Rovnako
ju niektorí označujú ako potrebu spoločenského uplatnenia, vlastného miesta v spoločnosti, ako potrebu autonómie vlastnej
osobnosti a vedomia si vlastnej hodnoty.
Pojem identita – byť identický, byť sám sebou, lepšie pochopíme, keď si uvedomíme,
že má vyjadrovať opak anonymity.
Dieťa, ktoré vyrastá v rodine, je
niečie dieťa a uvedomuje si, že k nie-

komu patrí. Ostatní členovia rodiny
ho oceňujú, majú o neho strach, záleží
im na ňom a vedú ho k tomu, aby malo
sebavedomie a svedomie.
Tu postupne preberá vyspelejšie spoločenské roly a spolu s nimi aj zodpovednosť
za to, čo robí. Dieťa, ktorého osobnosť zo
začiatku nie je „ja“, sa osobnosťou stáva
vďaka „ty“ – inej osoby, zväčša matky. Uvedomuje si, čo sa očakáva od jeho „ja“, i to,
čo ono samo čaká od „ty“.
Za koho a za čo sa človek považuje, vyjadruje jeho každodenné konanie a správanie sa pri rôznych činnostiach, starostiach,
nádejach. Sú však aj situácie, prípadne
niektoré vývinové obdobia, ako napr.
dospievanie, keď problém vlastnej identity
naberá na aktuálnosti a stojí tak v centre
životných otázok.

5. Potreba životnej perspektívy,
nádeje a otvorenej budúcnosti

Malé dieťa žije zväčša v prítomnosti a ešte
nemá diferencované vnímanie času,
vlastnej, osobnej minulosti, prítomnosti
a budúcnosti.
Tam, kde má dieťa možnosť zažiť
(v prostredí istoty, dôverného medziľudského vzťahu) zmysluplný celok nejakej udalosti, celok začiatku, priebehu
a ukončenia, dochádza k objavovaniu
budúcnosti a jej významu.
Vďaka týmto skúsenostiam sa postupne
u dieťaťa rozširuje chápanie a prežívanie
času tak smerom do minulosti, ako aj
do budúcnosti. Svojím osobným vnímaním
času sa začína postupne začleňovať do sveta, v ktorom žije. Pripája sa k životu svojich
rodičov, k dejinám národa, k dejinám
a perspektívam ľudského druhu a celku
sveta, do ktorého patrí. Toto prežívanie
je u dospelého človeka automatické, nie
celkom uvedomelé, predsa však podstatne
ovplyvňuje celkové utváranie osobnosti
a životného štýlu človeka. V jeho rámci
a na jeho podklade totiž prebieha utváranie a uspokojovanie všetkých základných
životných potrieb.
Pre nás rodičov je rozhodujúce mať predovšetkým vôľu a snahu dieťa spoznávať,
rozumieť mu, objavovať jeho povahu, sklony, záujmy a napĺňať jeho potreby. Svoje
vychovávateľské postoje, zásady, praktiky
a ciele máme formovať tak, aby zodpovedali aj osobnosti dieťaťa, jeho nervovému
systému, temperamentu, inteligencii,
potrebám a záujmom. n
Peter Fudaly
Centrum Návrat v Prešove
(spracované s použitím
interných zdrojov Návrat, o. z.)
ilustr. snímka: ja.wikipedia.org

Prekliatie
V Knihe Sirachovcovej Božie slovo hovorí:
„Požehnanie otcovo je oporou pre domy
synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov.“ (Sir 3, 11)
Požehnanie a prekliatie sa vo Svätom
písme spomínajú veľmi často a považujú sa
za veľmi dôležité pre život človeka.
Šalom je synonymom pre Božie požehnanie. Znamená neporušenosť, celistvosť,
dokonalosť, úplnosť, hmotný blahobyt,
spokojnosť, šťastie, zdravie, silu, zabezpečenie, dlhý život, úspech v podnikaní, víťazstvo
vo vojne, súlad s inými, harmóniu v rodine
a pod. Božie požehnanie teda obsahuje všetky dary: pokoj s Bohom (zmierenie), pokoj
s ľuďmi (láska), pokoj vnútra (čistá duša).
Prekliatie môžeme chápať v dvoch
významoch. V prvom prípade je opakom
požehnania. Je to nešťastie na každom
kroku (porov. Dt 28, 15 – 68). Podľa Svätého
písma prekliatie znamená vyslovenie kliatby
s cieľom uškodiť druhému. Pre Židov slovo
nebolo len zvukom, ale posolstvom. Preto aj
vyslovená kliatba znamenala aktívny skutok
ublíženia. Za daným slovom stojí živý človek.
Kliatba je nebezpečná, lebo bráni človeku
dosiahnuť Božie požehnanie.
Bezprostrednou príčinou prekliatia je
hriech, ale prekliatie môže byť prinesené aj
od druhého človeka. Človek, ktorého duša
bola naplnená kliatbou, bol nebezpečný
pre svoje okolie, lebo prenášal túto kliatbu na iných: svojou prítomnosťou (porov.
Num 5, 21.27), slovom (porov. 2 Sam 3,
29)... Kliatba je zvlášť silná, ak je vyslovená
proti hriešnikovi, lebo sa spája s hriechom,
ktorý je v živote človeka takisto rozkladným
činiteľom.
Druhý význam prekliatia znamená vylúčenie z Božieho ľudu.
Podľa toho, od koho pochádzajú, rozlišujeme tri druhy prekliatia: od Boha, od človeka, od seba samého.
• Prekliatie od Boha. Kedykoľvek vyslovuje Boh kliatbu, znamená to, že zavrhuje
hriech, súdi hriech a označuje osobu
za prekliatu – osoba nesie dôsledky svojho
hriechu. Je to jeden zo spôsobov, ako Boh
súdi vzdorovitých a bezbožných ľudí.
• Prekliatie človekom. S týmito praktikami sa stretávame vo všetkých starovekých
národoch. Ide o vyslovené alebo napísané
slovo (prostredníctvom človeka), o ktorom
sa verí, že prináša nešťastie tomu, proti
komu bolo vyslovené alebo napísané.
• Samoprekliatie. Samoprekliatie je kliatba, ktorú človek vysloví nad sebou samým.
Jozef Maretta
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U

ž o dva
mesiace
bude „hlavným mestom mladých“
na Slovensku Poprad.
Tatranskú domovinu si
prídu vychutnať na Národnom stretnutí mládeže P15,
ktoré sa nezadržateľne blíži.
Akcii roka žehnajú všetci otcovia biskupi, ktorých s radosťou privítame. Možno sa pýtate, prečo ste sa
ešte na podujatie nezaregistrovali. Nie
je nič ľahšie. Zostáva už len niekoľko dní
na rozhodnutie. Pozývame vás, nenechajte
si to na poslednú chvíľu. Pozývame vás
spolu s klipom našej hymny od Simy Martausovej a s novou katechézou v duchovnej
príprave Čistý rok. Najnovší odtienok čistoty hovorí o čistote ako o slobode voľby.

Čistota – sloboda voľby

„Čistota nám dáva slobodu rozhodnúť sa
pre lásku. Vytvára schopnosť rozlišovať
dobro od zla, ochrániť sa pred manipuláciou, ukazuje cestu k vnútornej zrelosti,“
píše v najnovšom liste mladým kňaz Radoslav Lojan. Pokračuje, že my všetci sme
dostali dar – žiť čisto pre Božie kráľovstvo.
Pripomína, že Boh od nás chce čisté srdce.
„Otvorené pre neho,“ radí. „Lebo ak si pozveme do svojho vnútra a vzťahu Boha, nie
je v ňom priestor na iné veci. Ale aj opak
je pravdou: ak si srdce zahádžeme haraburdím sveta, vytláčame z priestoru duše
Boha, a náš vzťah k nemu začína oslabovať,
až sa trhá ako futbalová sieť,“ dodáva.
„Čo je teda pri čistote dôležité?“ pýta sa
mladých Radoslav. Odpoveď zhŕňa do výroku svätého Tomáša Akvinského, ktorý
hovorí, že existuje pätoraký stupeň čistoty:
pohľad, myslenie, potešenie, rozhodnutie,
skutok. Čistým by mal byť podľa autora listu náš pohľad. S ním súvisí aj spôsob – uhol
nášho pohľadu. „Pekne to ilustruje príklad
istej mladej dievčiny, ktorá si tak strážila
svoj pohľad, že si vyberala filmy v kine, keď
tam išli s kamarátkou. Ak sa však aj v takom
filme odohrala nečakaná scéna, postavila sa
a odišla z kinosály,“ píše Radoslav.
„Čistým by malo byť naše myslenie –
uvedomovať si, na čo myslím,“ pokračuje

V rodine

Boží muži –
ideály čistoty

Nr.9
N

ďalej v liste. Potvrdzuje to tým, že túžba
po dobre, po potešení a pôžitku je v nás.
„Čistota je slobodným vnútorným rozhodnutím naše túžby ovládať,“ vysvetľuje
ďalší stupeň čistoty sv. Tomáša Akvinského
Radoslav. „Ak dovolíme pokušeniu vniknúť
do nášho vnútra cez zrak, myslenie, túžbu,
svojím rozhodnutím – často dôjde k realizáciu skutku. Čistota sa stráca. Naša
duša vytláča milosť posväcujúcu a vytvára
sa priestor pre zlého,“ hovorí mladým
a dodáva, že zachovávať čistotu znamená
vybrať si správnu voľbu. Zachovať ju môže
pomôcť aj spoločná či osobná reflexia, ku
ktorej pozýva prostredníctvom myšlienok
od rôznych autorov.

Zachovávať čistotu
sa vo svojom živote
snažili aj ďalší dvaja patróni P15. Prvým
z nich bol muž s plánmi
a túžbami, ktoré si vo svojom srdci nosí každý mladý
človek. O tieto jeho sny ho chcel
okradnúť vtedajší nepriateľský
politický režim, no nepodarilo sa
mu to. Bol a je jedným z nás. Veľkou
neznámou však ostáva skutočnosť, či aj
my sme ochotní žiť ideál čistoty a svätosti
ako on a tak byť stále in. O kom hovoríme?
O Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, ktorého proces blahorečenia sa začal
na diecéznej úrovni v lete 2013 v Skalici.
Druhou veľkou inšpiráciou je sympaťák
v športovej košeli s horolezeckým čakanom
v ruke uprostred alpských štítov. Prirodzený, veselý mladík s úprimnou vierou, ktorý
svoj život zasvätil službe chudobným.
Jeho sestra Luciana to vyjadrila slovami: „Všetko, čo mal vo vrecku, bolo pre
druhých, rovnako ako to, čo mal v srdci.“
Pier Giorgio Frassati – dnes už blahoslavený. Do tohto stavu ho 20. mája 1990 povýšil
ďalší svätec – Ján Pavol II. n
Michal Lipiak

Škvrny od čokolády
alebo Je čas nechať pôsobiť a čas prať...
Na staršie škvrny od čokolády alebo kakaa naneste teplý glycerín a nechajte pôsobiť asi tri
minúty. Použiť môžete aj zmes lyžičky glycerínu so žĺtkom. Naneste ju na škvrnu a potom
zvyčajným spôsobom vyperte.
Najlepšie veci nás niekedy môžu zašpiniť, a ani si to neuvedomíme. Kvapka kakaa,
trocha čokolády na bielej košeli alebo blúzke... To sa stáva. Netreba z toho robiť drámu,
dá sa na to použiť prirodzený čistiaci prostriedok, ktorý necháme najskôr pôsobiť a potom
vyperieme.
Treba spojiť tieto dve veci. Netreba hneď všetko a všetkých prať. Najskôr nechajme
čistiaci prostriedok pôsobiť. Je čas, keď si uvedomíme chybu, keď nás trápi, keď nás bolí...
Keď celú noc nespíme, lebo sme niekomu ublížili. Je to požehnaný čas. Lacné ospravedlnenie bez toho, aby nás to trápilo, je vždy lacné a nemá význam. Je to iba prázdna forma.
Potom však treba prať. Nechodiť po svete s pocitom viny donekonečna. Náš život nie je
predsa v minulosti, vo výčitkách, ktoré nemajú konca, ale v budúcnosti, v nádeji, v konaní
dobra...
Marián Bublinec

Ikona v rodinách
Dotkol sa aj nás

Naoko sme vyzerali ako rodina, hoci naša
rodina nebola taká, aká by mala byť. Naše
manželstvo už vyše trinásť rokov nefungovalo a všetko sa to prenášalo na celú rodinu.
Veľmi som trpela ja, deti, nevesty i vnúčatá.
Môj manžel si našiel koníčka (ja som tomu
hovorila mamona), ktorému sa venoval vo
svojom voľnom čase. Po príchode z práce
bol hneď na svojom obľúbenom mieste aj
s kamarátmi, kde sa to neobišlo bez alkoholu. A keď prišiel večer domov, začal nadávať.
V tej chvíli som sa radšej vytratila do druhej
izby, aby som mu nedávala možnosť k ďalším nadávkam. Vplývalo to na celú rodinu.
Už aj deti k nám prichádzali len raz za čas,
akoby z povinnosti. Snažila som sa udržať
rodinu pokope, ale  všetko sa mi začalo vymykať z rúk. Z tohto dôvodu som bola veľmi
nešťastná. Uvažovala som o tom, že odídem
z domu, hoci mi bolo ľúto nechať manžela
samého. Prežívala som veľmi ťažké obdobie,
nevidela som východisko a skoro každý deň
som si poplakala.
V Roku rodiny sa v našej farnosti vytvorilo
spoločenstvo Modlitby matiek, do ktorého
som sa aj ja aktívne zapojila. Začali sme
sa stretávať jedenkrát do týždňa a modliť
za naše deti a naše rodiny. A je to úžasný pocit, ktorý sa nedá ani opísať. To jednoducho
človek musí zažiť, keď ich odovzdávame pod

kríž Pána Ježiša. Všetko som mu odovzdala.
Celé moje trápenie. Odvtedy neprežívam
strach, že sa v našej rodine stane niečo zlé,
lebo viem, že Pán Ježiš nás ochraňuje a postará sa o nás.
Musím povedať, že v našej rodine nastala veľká zmena. Manžel sa začal správať
celkom ináč. V rodine nastal pokoj. Už sa
to nedá porovnať s tým, čo bolo predtým,
a to si všimli aj viacerí z rodiny. Som vďačná
Bohu za to, ako uzdravil náš rodinný život.
Nech aj toto svedectvo slúži na jeho oslavu. n
Mária

Z putovania ikony

V našej rodine, pravidelne rozdeľovanej
prácou muža, bola skúsenosť takáto: Ten
týždeň sme sa spolu po prvýkrát modlili cez
webkamery našich počítačov, aj keď sme boli
od seba ďaleko. Aspoň na tých tridsať minút
sme boli spolu. S modlitbou, blízko seba. Aj
napriek vzdialenosti. Spomíname na to aj
preto, že spoločnú modlitbu sme sa dovtedy
modlievali len doma, v čase, keď bol muž
na služobnej ceste, nie. Ikona Svätej rodiny
nás v tomto období spojila v tom, čo dovtedy
nefungovalo.
-k
ilustr. snímka: D. Guzi

V takomto zdravom prostredí sa rozvíjal telesný a duševný život Terézie
Demjanovičovej. Z jej vlastných slov
vieme o ďalších podrobnostiach
rodinnej výchovy:
„Zvonku sa mi nedostalo nijakých poučení o kresťanskej náuke.
Hoci ma naučili Otčenáš, Zdravas’
a prežehnať sa, nik ani len nesníval
o tom, že som už bola zodpovednou
bytosťou,“ píše Terézia vo vlastnom
životopise, ktorý začala písať na žiadosť svojho duchovného otca. „Až
do čias môjho prvého svätého prijímania vedomosti, ktoré som načerpala od iných, boli dosť obmedzené.
Vtedy som už mala dvanásť rokov
a začínala som študovať na strednej
škole... Nesmiete si však myslieť, že
moji rodičia, ktorí mali obaja silnú
vieru a žili veľmi čnostným životom,
by azda zabudli na svoju hlavnú
povinnosť. Môj otec, ako väčšina
mužov, ponechal značnú časť našej
náboženskej výchovy na pleciach
mojej matky; ale aj on sám svedomito dohliadal, aby sme nezabúdali
na modlitby, chodievali na svätú
omšu, pristupovali k sviatostiam,
zachovávali predpísané pôsty, zdržovali sa mäsitého pokrmu, aby sme
boli poslušní a úctiví. Keď som mala
prvý raz prijať Pána Ježiša, on sám
ma pripravoval...“
Karol o svojej sestre Terézii hovorí, že bola dieťaťom, čo prejavovalo
svoj rýchlo sa rozvíjajúci intelekt.
Preto ju bez ťažkostí prijali do ľudovej školy už v jeseni 1905, hoci vtedy
mala ešte len štyri roky. Svoju prvú
náboženskú výchovu dostala v rodine. Nechodila do katolíckej školy,
lebo taká škola nablízku nebola.
Výchova v rodine Demjanovičovcov
bola naozaj kresťanská; neprejavovala sa natoľko v slovách, ale skôr
v dobrom príklade rodičov a starších
súrodencov. Drobné semienka,
ktoré padali do jej nevinnej duše
v útlej mladosti, zapustili korienky
hlboko a neskôr z nich vyrástli zrelé
kresťanské čnosti.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste
za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová,
Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia demjanovičová

O dva mesiace sa
stretneme v Poprade
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Symboly
v bohoslužbe
Či sa nám to páči, alebo nie, či sme s tým
stotožnení, alebo nie, celý život človeka
je sprevádzaný nejakým symbolom. Či
už sú to symboly týkajúce sa priestoru
vyhradeného pre mužov a ženy, symboly
označujúce priestor určený deťom, alebo
symboly okolo ciest, všetky vyjadrujú
väčšine ľudí pochopiteľnú vec.

Na ceste
„M

yslíš si, že tie vetvičky z lipy
nezvädnú? Vydržia to teplo
v aute?“ Sestra Justína si
veľmi dobre pamätala sviatky Zoslania Svätého Ducha pred rokom. Nádherné zelené
vetvy podľahli teplu. Do kláštora ich sestry
doviezli ako materiál na čaj.
„Neboj sa! Minulý rok sme cestovali
dlhšie a bolo oveľa teplejšie,“ upokojovala
ju dôveryhodnými argumentmi sestra
Eutymia.
„Ako veľmi sa teším na našu kaplnku
v zelenej farbe lipy! Zapálené sviece, lúče
slnka predierajúce sa oknami, spev sestier,
veď to úplne pripomína...“
Eutymia veľmi nerada prerušila Justíninu
víziu sviatočnej nedele, ktorá bola predo
dvermi:
„Pozri, odstavené auto. Myslím si, že ten
muž má problém.“
Justína ho neprehliadla, no nemohla
uveriť tomu, čo Eutymia mala v pláne.
„Dúfam, že neurobíš to, na čo myslím?“
Stopári obyčajne nepôsobili dôveryhodne,
ale Eutymiu tento mladý človek nevystrašil. Práve naopak. Pri myšlienke zastaviť
pocítila istotu.
„Neboj sa, nevystavím nás nebezpečenstvu.“
Justína videla jej nasadenie a dôverne poznala jej rozvážny pohľad. Pokoj prešiel aj
na ňu. Ako auto spomaľovalo, pochybnosti
sa rozplývali.
„Prepáčte, netreba vám pomôcť?“ sestra
Eutymia nestrácala čas. Miloš stál chrbtom
a zúfalo kýval mobilom nad hlavou. Keď
začul príjemný hlas, s nadšením sa bez

váhania otočil. Prekvapenie bolo veľké.
Rehoľníčky!? Úškrn bez slov vyjadril to, čo
pery zamlčali.
„Myslíte si, že by ste vedeli opraviť
poruchu mojej mašiny?“ vysúkal pochybovačne zo seba. „Zlyhanie auta asi nebude
vaším jediným problémom,“ poznamenala
Eutymia.
„Počujte, nestojím tu hodinu ani dve.
Naozaj nemám náladu na kázne, dobre?!
Poradím si aj bez sestier,“ odsekol.
„Naozaj?“
„Naozaj. A keď sme už pri tom, neraz
som bol v podobnej situácii a váš Boh si
ma ani nevšimol. Volal som k nemu, no
otočil sa mi chrbtom a neodpovedal,“ sklamanie vychrlil jedným dychom. No neuľavilo sa mu. Hnev sa v ňom iba vystupňoval. A najväčšiu zlosť mal na seba, že úplne
cudzím ľuďom, navyše rehoľníčkam,
otvoril svoje mužské vnútro. Mal pocit, že
pred nimi aj sám pred sebou vyzeral ako
slaboch. Otočil sa a nervózne ďalej hľadal
telefónny signál.

Sestra obišla auto: „Môžem?“ Nemo prikývol. Sadla si na miesto šoféra, pootočila
kľúčom a krátko skúmala palubnú dosku.
„A benzín máte?“ Miloš sa prekvapene naklonil cez otvorené dvere. Stuhol. Eutymia
otvorila kufor svojho auta. Na zem dopadla
bandaska.
„Viete, niekedy sa prihovárame Bohu,
ale nemáme ten správny signál. Vaši priatelia by vám prišli na pomoc, no nevedia, že
máte ťažkosti, lebo sa im nemôžete dovolať. Nezlyhali oni, chýba vám signál.“
Miloš spustil najprv ruku a potom aj
hlavu.
„Kráčať cestou života bez Božej milosti
naozaj vyčerpáva,“ dodala.
Pomaly sa otočil. Sestra Eutymia nenútene pokračovala o Svätom Duchu a blížiacom sa dni zelených sviatkov... Spoločne
doliali nielen benzín do auta, ale aj novú
nádej do Milošovho srdca, aby sa znova
rozbúchalo poháňané Božou milosťou.
Spomienkou na stretnutie mu ostalo
nielen Sväté písmo. Sestra mu na kúsok papiera napísala aj kontakt na spoločenstvo,
aby viac neuviazol nielen pri cestovaní
autom, ale ani na ceste za Bohom. n
Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

Za dverami detskej izby
Mala som rada chvíle s našimi deťmi. Naučili sa spolu hrať, celé hodiny vytvárali príbehy,
ktoré mohli na ďalšie ráno pokračovať ako príprava na reálny život. Spozornela som, keď
bolo v detskej izbe akési nezvyčajné ticho. Premklo ma nedobré tušenie. Azda len nezaspali?! Odrazu sa ozvala mladšia:
„Kati, a aj mňa ostriháš?“
„Áno, len dokončím seba!“
Viac mi nebolo treba! Vbehla som do izby a uprostred blond kučierok našla sedieť naše
dve roztomilé ratolesti.
Marta Gromošová
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T

ak je to aj v prípade náboženstva, kde sa nachádza
množstvo tajomstiev.
Tieto tajomstvá sa navonok vyjadrujú symbolmi,
ktorým rozumie len ten, kto je do týchto tajomstiev zasvätený. A tak by kresťan mal rozumieť symbolom, ako sú voda,
oheň, olej, tmavá a svetlá farba...
V prípade kresťanstva a jeho bohoslužby je tradícia vytvárania symbolov veľmi dlhá a niektoré z nich už ani nepoznáme alebo im nerozumieme. Veľkí otcovia Cirkvi vytvárali
rôzne paralely v bohoslužbe, a tak im dávali symbolický
charakter. Medzi takýchto otcov by sme nepochybne mohli
zaradiť svätého Cyrila Jeruzalemského, ktorého Mystagogické katechézy sú plné symbolov predkrstných a pokrstných
obradov. Ďalším, kto vysvetľoval symboly v bohoslužbe, je
Simeon Solúnsky a mnoho iných. Samozrejme, obrad môže
mať viacero symbolických vysvetlení, a preto na niektoré
úkony existuje viacero výkladov. Niekedy sa môže zdať, že
boli nasilu vymyslené.
Dôvodom vytvárania symbolov bolo navonok vyjadriť nejakú skutočnosť ľuďom, ktorí jej porozumeli. Tí, ktorí neboli
kresťanmi, jej jednoducho nevenovali pozornosť, pretože im
tento symbol nič nehovoril. V prvokresťanských časoch to
bola napríklad ryba ako symbol kresťanov a skratka kresťanského vyznania viery v Krista alebo pastier ako symbol Krista,
olivová ratolesť ako symbol jeho víťazstva, kríž ako symbol porazenia smrti a mnoho ďalších. Dnes sú tieto symboly známe,
no pridružili sa k nim ďalšie symboly v bohoslužbe. Na večierni máme symboliku svetla a tmy, kňaza pred ikonostasom
ako symbol prosiaceho Adama pred bránami zatvoreného raja
alebo nového Adama – Krista, prosiaceho Otca za ľud. Ambón
ako symbol odvaleného kameňa od Kristovho hrobu. Sviece
ako symbol Krista – svetla pre svet. Vchody počas bohoslužieb
– či už malý, alebo veľký – ako symboly účinkovania Krista, jeho smrti a uloženia do hrobu. Kadidlo ako symbol našich
modlitieb k Bohu, vínne ratolesti a pšeničné klasy ako symbol
Eucharistie a podobne. Celá kresťanská symbolika je dnes
taká rozsiahla, že by jej bolo treba venovať obsiahlu štúdiu.
Nám veriacim stačí základné pochopenie symbolu tajomstva,
cez ktoré sa nám Cirkev prihovára a chce nás naučiť niečo, čo
má byť skryté pred neveriacimi, no pre nás má mať veľkú výpovednú hodnotu. Skúsme preto počas bohoslužieb v Cirkvi
vnímať a čítať tieto skryté symboly a hľadajme v nich jednoduché impulzy pre svoj duchovný život s Bohom. n
Michal Bučko

Dôverná
modlitba
v súžení
V ostatných číslach sme na základe 31.
žalmu uvažovali o symbolike hradieb okolo biblických miest a našli paralelu medzi
nimi a zachovávaním Božieho slova.

B

ezpečnosť miest však nespočívala len v sile hradných
múrov. Na nich sa deň a noc striedali strážcovia, ktorí
bdeli nad mestom. Pozorovali, či sa neblíži nepriateľ, aby
naň rýchlo upozornili. V čase vojen sledovali príchod poslov
so správami z bojiska. Práve strážcovia sa v Biblii nachádzajú
na mnohých miestach nielen v čisto „historickom zmysle“.
Pán o sebe na mnohých miestach hovorí, že je tým, kto stráži
ľudský život: „Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich“ (Ž 34, 7n, ale pozri aj Gn 28, 15 – 17;
Žalm 121; Ž 127, 1; Iz 27, 2n). V známom verši z Iz 49, 15n Boh
hovorí, že naše múry sú ustavične pred ním a v inom známom
verši sľubuje, že bude ohnivou hradbou okolo nás (Zach 2, 9).
Strážiť svoj život by sme mali podľa Písma najmä my sami: „Ten,
kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však
rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma. (Prísl 13, 3, ale aj
inde).
Človek ale nežije sám. Sme umiestnení do spoločenstiev (domov, ulica, mesto, farnosť...). Keď sa po Ábelovej smrti Boh pýta
Kaina, kde má brata, ten odvrkne: „Neviem. Či som ja strážca
svojho brata?“ (Gn 4, 9) Nie, nebol mu strážcom. Naopak, stal
sa jeho vrahom. Aj naša úloha voči ľuďom okolo nás má len dve
možnosti: buď sme pre iných strážcami a vedieme ich bližšie
k Bohu, alebo im toto svedectvo upierame. Veľmi prísne na túto
tému hovorí Ezechiel, ktorý upozorňuje na blížiace sa nebezpečenstvo a vyzýva strážcov, aby upozornili ľud trúbením na šofár.
„Ale keď strážca uvidí prichádzať meč, a nezatrúbi na trúbu,
takže ľud nedostane výstrahu, a potom príde meč a zasiahne
niekoho spomedzi nich; i ten bol zasiahnutý pre svoju vinu, ale
jeho krv budem požadovať zo strážcovej ruky. Nuž, syn človeka,
teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo
z mojich úst, varuj ich z mojej strany!“ (Ez 33, 1 – 9)
Strážca je po hebrejsky šomer. Ale v Jer 31, 6 je pomenovaný
ako HaNocrim (takto nazývali v prvých storočiach nasledovníkov Ježiša Krista z Nazaretu). Akoby veriaci v Ježiša mali byť
v prvom rade tí, ktorí sú ustanovení za strážcov nad bratmi
a sestrami, aby upozorňovali na duchovného nepriateľa a ohlasovali záchranu v Ježišovi. „Lebo príde deň, keď budú kričať
strážnici na vrchoch Efraima: ,Hor’ sa, poďme na Sion k Pánovi,
svojmu Bohu!‘“ (Jer 31, 6)
Pre každého pokrsteného je nádej, že Boh jeho život chráni
a Boží zrak je naňho neustále upretý. Ale každý kresťan má
zároveň zodpovednosť za to, ako spravuje a chráni svoj život,
i za to, akým strážcom je pre ľudí, ktorí sú nablízku. Nespí a nedrieme ten, kto stráži Izrael, hovorí žalm. Nech teda nespíme
ani my na stráži vlastných duší i duší bratov a sestier. n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň jeden
PONDELOK 25. máj
Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 –
20, zač. 75

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani
jedným z týchto maličkých. (Mt 18, 10)
Ako je ľahko odsúdiť človeka za jeho chybu.
A ako ťažko priznať tú svoju. V nás všetkých
je obraz Boha, Najsvätejšej Trojice. Boh
nami neopovrhuje, pretože nás miluje
a dáva nám Svätého Ducha, aby sme ani
my neopovrhovali tými druhými, ale ich
milovali.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku). Vchod zo sviatku. Tropár
sviatku a Trojici, Sláva, kondák Trojici,
I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten zo sviatku a Trojici.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. Sprievod okolo
chrámu (HS: 248, 251; PZ: 216, 219;
HP: 232, 235)

UTOROK 26. máj
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Boh vyžaduje úctu k človeku. Aj toto vyplýva
z nášho predurčenia. Človeku stvorenému
na Boží obraz patrí úcta. Boh Stvoriteľ má
nesmiernu úctu voči svojmu človeku. Nielen
dokonaná vražda, ale aj dobrovoľne živená
nenávisť patrí pred súd. Nech sú naše slová
prejavom úcty a lásky, nie nenávisti.
Liturgia: Všetko ako 26. mája

ŠTVRTOK 28. máj

Keď videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.
(Mt 5, 1)

Každý z nás by si mal vo svojom duchovnom živote nájsť „vrch“, miesto, z ktorého
má blízko k Bohu. Môže to byť kútik izby
doma alebo lavička vonku. Najdôležitejšie
je obrátiť svoje vnútro smerom k Bohu a povedať mu svojimi slovami, ako nám na ňom
záleží, ako túžime patriť len jemu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo
sviatku). Vchod každodenný s pripivom
sviatku. Tropár, Sláva, I teraz, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 248; PZ:
216; HP: 232)

STREDA 27. máj
Hieromučeník Terapont
Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 –
26, zač. 12

Počuli ste, že predkom bolo povedané:
Nezabiješ! (Mt 5, 21)

Liturgia: Zakončenie sviatku
Päťdesiatnice. Všetko ako 26. mája

NEDEĽA 31. máj

Prepodobný Nikita

1. nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa všetkých svätých

Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 –
32, zač. 13

Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10,
32 – 33 . 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38

Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo,
už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj
ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je
na nebesiach. (Mt 10, 32)

Pán Ježiš nám chce ukázať, že hriech
sa začína už v srdci. Hriechom je už
nesprávna túžba, a preto sa má človek vo
svojich túžbach umŕtvovať. Túto oblasť
veľmi často vo svojom duchovnom zápase
zanedbávame, a preto aj často padáme
a hrešíme. Strážme svoje srdce, odmietajme
obrazy a scény, ktoré by nás mohli pripraviť
o čistotu, a odovzdajme Bohu na uzdravenie
i svoje túžby.

Rodičom určite dobre padne, keď
na rodičovskom združení učitelia pochvália
ich dieťa a povedia o ňom, že sa dobre
učí, dáva na vyučovaní pozor a slušne sa
správa. Vtedy si uvedomia, že tým vlastne
chvália aj ich, že dieťa dobre vychovávajú
a ono im robí dobré meno.
Dnes má Ježiš na nás podobnú požiadavku.
Chce, aby sme robili dobré meno Bohu. On
sám to vyjadril slovami: „Každého, kto mňa
vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím
Otcom, ktorý je na nebesiach.“ Ako je to so
mnou? Nehanbím sa za vieru? Dokážem sa
verejne priznať ku Kristovi? Nerobím mu
hanbu svojím životom?
Bola sobota, neskorá noc a kňaz sa chystal
na nedeľu. Odrazu ktosi zaklopal na dvere.
„Kto je?“ spýtal sa. Nič. Bolo ticho. „Kto
tam je?“ Opäť ticho. Kňaz so strachom
otvoril. Pred dverami stál muž, v ruke
držal lano… „Vidím, že sa tu svieti,“ začal
nesmelo. „Prišiel som vám povedať, že
som zúfalý a idem sa obesiť.“ Kňaz ho
pozval dnu. Sedeli a prerozprávali celú
noc. Nadránom muž povedal: „Pán farár,
počul som o vás samé chvály. Viete, ja
do chrámu nechodím, ale moja stará mama
áno. Ona mi rozprávala, aký ste zbožný
a príjemný človek. A mala pravdu. Prosím
vás o spoveď.“
Kňaz svojím príkladným životom zachránil
život muža a jeho dušu získal pre Boha.
Nech je naším predsavzatím do ďalších
dní robiť dobré meno nášmu nebeskému
Otcovi.

(Mt 5, 28)

Liturgia: Všetko ako 26. mája

Apoštol Karpos
Čítania: Rim 1, 1 – 7 . 13 –17, zač. 79; Mt 4,
25 – 5, 13, zač. 10

od sympatií či antipatií. Učiť sa milovať iné
národy, iné rasy, učiť sa tolerovať ľudí iného
zmýšľania. Celý zložitý svet okolo nás sa
pre nás môže stať priestorom na zjavenie
a realizáciu tejto lásky.

PIATOK 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 –
41, zač. 14

Ale vaša reč nech je áno – áno, nie – nie.
(Mt 5, 37)

Určite nie sme neomylní, ale
pravdovravnosti sa dá naučiť v životných
situáciách. Predstavme si, že keď dávame
niekomu slovo, v určitom zmysle dávame
seba samých. Kristov nasledovník
sa má snažiť napriek svojim chybám
a nedostatkom byť čestný za každých
životných okolností, pri spĺňaní drobných
i väčších povinností, a neprikloniť sa ku
klamstvu a podvodu.
Liturgia: Voľnica. Všetko ako 26. mája

SOBOTA 30. máj
Prepodobný Izák
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 –
48, zač. 15

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)
Toto je dokonalosť Boha, ktorú sme vyzvaní
nasledovať. Milovať všetkých bez závislosti

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a z Nedele
všetkých svätých. Sláva, I teraz, kondák
z nedele. Ostatné z hlasu a z nedele (HS:
253; PZ: 221; HP: 237)
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PONDELOK 1. jún

Bohu a plniť jeho vôľu.

Mučeník Justín Filozof a spol.

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

Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 –
34; 7, 9 – 11, zač. 19

Hľadajte teda Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť, a všetko dostanete navyše.
(Mt 6, 33)

Ocitli ste sa už v situácii, keď sa na vás
všetko „zosypalo“? Ako zaplatiť nájomné,
z čoho financovať školu deťom... ? Tento
stav nie je príjemný, lebo naše srdce napĺňa
strach a obava. A tie nie sú od Boha. Božie
slovo ponúka jednoduché riešenie. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo... Boh
nás miluje a chce sa o nás starať v každom
okamihu nášho života. Odovzdajme sa mu
s vierou a nechajme ho urobiť, čo je pre nás
najlepšie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21,
zač. 22

ŠTVRTOK 4. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48
– 54, zač. 23

Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe život. (Jn
6, 53)

Prijímanie Eucharistie, živého Boha, je odpoveďou lásky človeka na Božiu lásku. Ten,
kto prijíma Eucharistiu, stáva sa „nositeľom
Boha“, napĺňa jeho vôľu vo svojom živote,
a toto ovplyvňuje celé jeho okolie. S istotou
môžeme povedať, že Eucharistia je pre nás
prameňom sily k životu viery. Mierou nášho
vzťahu k Bohu je vzťah k Eucharistii. Nech
nás poznanie tejto miery vedie k neustálemu
prehlbovaniu vzťahu k Bohu.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrovanie (HS: 254; PZ:
223; HP: 239)

Poznáte ich po ovocí. (Mt 7, 16a)

PIATOK 5. jún

Ľuďom veľmi často učarujú krásne slová, rétorika. Vidíme to aj na rebríčkoch
populárnosti politikov. Väčšina ľudí ide
za lahodnosťou slov. Populárne je to, čo
sa dobre počúva, bez ohľadu na to, či je to
pravda. Aj človek môže navonok vyzerať ako
pekný zelený strom plný lístia, ale ovocie
žiadne alebo pochybné. Ježiš ako kritérium
hodnotenia človeka dáva ovocie. Chráňme
sa krásnych slov, za ktorými nejdú skutky.

Hieromučeník Dorotej

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

STREDA 3. jún
Mučeník Lucilián a spol.
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 –
23, zač. 23

Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“,
vojde do nebeského kráľovstva, ale iba
ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je
na nebesiach. (Mt 7, 21)
Určite máme skúsenosť, že sme sa za istý
problém modlili a Boh akoby mlčal. My, ktorí si hovoríme, že veríme v Boha. Ale veriť
Bohu, to je už niečo iné. To už predznačuje
ochotu človeka prijímať všetko, čo nám Boh
skrze svojho Syna hovorí. Usilujme sa preto,
aby výrazom nášho vzťahu k Bohu nebolo
len veriť v Boha, ale predovšetkým veriť

Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 –
17, zač. 31

Ale nové víno vlievajú do nových mechov,
a tak sa obidvoje zachová. (Mt 9, 17)
Pri čítaní či počúvaní Božieho slova sa vždy
objaví niečo nové: nová výzva, pozvanie,
rada... Táto „novosť“ volá človeka k prehodnoteniu života, k zanechaniu toho, čo je
staré, hriešne. Ktorému mechu sa podobá
naše srdce? Novému – pružnému, ktoré
je schopné pojať rozpínavosť „novosti“
evanjelia, alebo tomu starému, ktoré túto
pružnosť už stratilo?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo
sviatku). Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

SOBOTA 6. jún
Prepodobný divotvorca Bessarión
Prepodobný vyznavač Hilarión Nový
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8,
zač. 20

Vyhoď najprv brvno zo svojho oka! (Mt
7, 5)

S hriechom posudzovania zápasí väčšina z nás. Je to neraz ťažký boj, ale nikdy
nesmieme prestať, pretože tento hriech
zabíja lásku medzi blížnymi. Ježiš nám dáva
úlohu: Vyhoď najprv brvno zo svojho oka!
Preto nezabúdajme, že keď začneme od seba
a nebudeme súdiť, budeme viac rozhojňovať
lásku medzi blížnymi.
Liturgia: Všetko ako 5. júna

NEDEĽA 7. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Teodot Ankyrský
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 –
23, zač. 9

Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
(Mt 4, 20)

Keď Ježiš stretáva pri Galilejskom mori
dvoch bratov, Šimona a Ondreja, vyzýva
ich, aby ho nasledovali. Svätý evanjelista
Matúš zachytáva ich reakciu takto: „Oni
hneď zanechali siete a išli za ním.“ V týchto
slovách je ukrytý kľúč, ktorý otvára cestu
k svätosti. Apoštoli „hneď zanechali siete“.
Duchovný, vnútorný význam týchto slov je
pre nás zrozumiteľný: zanechať všetko, čo
nás zväzuje s týmto svetom. Nehovoríme
o tom, či sme zhrešili, alebo nie. Všetci sme
hriešnici. Vlastne by nás ani nemalo udivovať, keď vo svojom živote spoznáme hriech.
Nehovoríme ani o slabostiach a vášňach.
Hovoríme o priorite! Zanechali sme svoje
„siete“? Je v nás neustála snaha zanechávať
to, čo nás zväzuje so svetom, aby sme sa
mohli približovať k nebu? Žijeme svoj život
v súlade s faktom, že kresťanstvo musí byť
neustály výstup zo zeme do neba? Rodičia
vzali svojich dvoch synčekov na návštevu
k známym. Chlapcov hneď upútala klietka
s vtáčikom. Chceli ho počuť spievať, ale
vtáčik bol ticho. Na to jeden z chlapcov
povedal: „Nečudujem sa, že sa mu nechce
spievať, keď je v klietke.“ Veci, ktoré nás
zväzujú, ktoré nám nedovoľujú duchovne
vzlietnuť, nám nikdy neprinesú šťastie. To
môžeme nájsť iba u Boha. Zanechajme teda
svoje siete a kráčajme za Kristom.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo
sviatku). Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS:
143, 254; PZ: 96, 223; HP: 97, 239)
Peter Halgaš
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Ženy prinášajúce dary

V strede kompozície ikony sviatku Narodenia Bohorodičky sú prítomné aj ženy
prinášajúce svoje dary. Niekedy tri, inokedy dve. Takéto zobrazenia sa objavujú
už na antických obrazoch. Ako uvádza T.
Špidlík, tento motív pochádza pravdepodobne z ceremónií cisárskeho dvora.
Prvá zo žien prináša v pozdvihnutej
pravej ruke čašu s pokrmom. Je prirodzené, že Anna po pôrode potrebovala
jesť. Ďalšia nádoba je položená na stole
vedľa lôžka. Na niektorých ikonách sú
v nádobe zobrazené tri vajcia. Prvotný
a bezprostredný význam je, že ide o zobrazenie pokrmu pre rodičku. Vajcia však
môžu mať aj hlbší symbolický význam
– sú vyjadrením plodnosti, narodenia
a života. Vajíčko uchováva život, ktorý
z neho po vyliahnutí vychádza, podobne
ako Kristus, ktorý vstal z hrobu k novému životu. Prameň života, trojjediný Boh
učinil plodnou neplodnú Annu, ktorá
„porodila Bohorodičku a darkyňu nášho
života“ (kondák sviatku).
Druhá zo žien drží v ruke veľký vejár
na dlhej palici na spôsob ripidy, čo je
v prvom rade praktickým prvkom zobrazujúcim úkon z reálneho života, kde je
jemné ovievanie príjemným pôžitkom pre
rodičku. V ripide môžeme vidieť aj spojitosť
so žiariacim svetlom na spôsob slnka, ktoré
zostupuje z vrchnej časti ikony na novonarodenú Máriu. To môže symbolizovať
na jednej strane zázračnú spoluprácu Boha
pri narodení z neplodnej matky, na druhej
strane  milosť, ktorá od prvej chvíle života
naplnila Bohorodičku Máriu.
A nakoniec tretia žena, držiaca v rukách čašu, ktorú prináša Anne ako dar, je
symbolom štedrej Božej milosti. Zvýrazňuje to aj ruka pozdvihnutá nahor.
V spojitosti so ženami prinášajúcimi dary môžeme vidieť istú analógiu

s narodením Krista, ktorému pastieri
a traja mágovia z Perzie priniesli dary.
Každý človek, ktorý prichádza na svet,
je stvorený na Boží obraz (porov. Gn 1,
26), na obraz Krista, ako to objasňujú
otcovia Cirkvi. A práve preto je narodenie
Bohorodičky účasťou na narodení Krista.
Dary, ktoré ženy na ikone prinášajú,
nedávajú priamo novonarodenej, ale jej
matke. A to nám ponúka vysvetlenie, že
zo strany žien, ktoré priniesli dary, ide
o uznanie, že dievča patrí ich rodu, ich
národu, má právo, aby ju všetky podporovali, a vyjadruje nádej všetkých. Slová
sv. Menológa z 10. storočia dopĺňajú
kompozíciu ikony týmto objasnením: „Pri
stvorení Boh učinil človeka ako dobrého,
ktorý poznal iba jeho a plnil jeho vôľu.
Keď to diabol uvidel, naplnila ho nenávisť. Na počiatku pokúšaním Evy presviedčal aj Adama, aby nepočúvli Boha.
Po ich páde a neposlušnosti voči Bohu
presvedčil k neposlušnosti aj iných, aby
sa v hriechu vzdialili od Boha a klaňali sa
modlám. Pán, súcitiac so svojím stvorením (človekom), zavolal prorokov. Keďže
toto neprinieslo úžitok, Boh to vyriešil
tým, že poslal svojho Syna, aby prijal
podobu človeka a vyslobodil ľudí z moci
diabla. Teda rozhodol, aby sa narodila
tá, prostredníctvom ktorej sa vtelí jeho
Syn – Mária, najčistejšia Bohorodička, zo
svätých rodičov Joachima a Anny, ktorým
Pán v modlitbách prisľúbil plod lona.“
„Boh, čo spočíva na cherubínoch, aj
na zemi si pripravil svätý trón. Svojou
múdrosťou stvoril nebesia, ale z lásky
k ľuďom učinil duchovný raj. On, nádej
nešťastných, daroval nám svoju Matku,
životodarný štep z neplodného koreňa.
Sláva tebe, Pane!“ (stichyra na Pane, ja
volám) n
Milan Gábor
snímka: iconreader.wordpress.com

Neschopnosť prijať a plniť podstatné manželské povinnosti znamená aj neschopnosť
odovzdania patričnej manželskej úcty.
Podstatné manželské povinnosti sú tie, ktoré
sa týkajú dobra detí, dobra vernosti manželov a nerozlučiteľnosti manželstva. Aby sme
boli konkrétni, ide o osoby, ktoré trpia napr.
homosexualitou, nymfomániou, transsexualizmom a ďalšími sexuálnym patológiami, ale
aj alkoholizmom, narkomániou alebo dnes sa
rozmáhajúcim patologickým hráčstvom. Môže
ísť pritom o osoby, ktoré sú často v profesionálnom živote úspešné, môžu byť dokonca
vo svojej oblasti odborníkmi. Spomínané patológie im však bránia, aby mohli účinne plniť
úlohu manželov alebo rodičov. Nestačí totiž
manželské povinnosti len poznať, človek musí
byť schopný záväzky vyplývajúce z manželstva
a rodičovstva aj vykonávať. Táto neschopnosť
sa teda dotýka vôľovej schopnosti človeka.
Napríklad patologický hráč môže dokonale
poznať, čo je manželstvo a rodičovstvo, ale
jeho túžba hrať na hracích automatoch je
taká silná, že je schopný prehrať celý majetok.
Jeho mánia ho preto robí neschopným plniť
si manželské a rodičovské povinnosti. To sa
týka aj ostatných patológií. Za neschopných
prijať podstatné povinnosti voči potomstvu sa
považujú aj tí, ktorí prekážajú v počatí nového
života alebo sú rozhodnutí riešiť situácie aborciou – zabitím nenarodeného dieťaťa, alebo
v manželstve celkom vylučujú potomstvo.
Neschopnosť sa týka aj situácií, v ktorých
niekto pre poruchu sexuálneho inštinktu spôsobuje manželskému partnerovi bolesť, správa
sa násilne, bezohľadne a sebecky. Intímne
spolužitie v manželstve má byť vykonávané
ľudským spôsobom, teda nie pod vplyvom
alkoholu, narkotík, násilia a strachu. Ľudský
spôsob znamená, že človek je duchovno-telesná bytosť, čiže aj v intímnej oblasti má byť
prítomný nielen vo svojej telesnej, ale aj v duchovnej sfére. Intímny život je pre manželstvo
taký dôležitý, že neschopnosť intímneho života
privádza neschopnosť uzatvorenia manželstva.
Na druhej strane, žiaden z manželov nemôže
vyžadovať alebo odmietať intímne manželské
spolužitie bez ohľadu na položenie druhej
stránky. Neschopnosť osoby plniť manželské
záväzky je teda priamo spojená s fungovaním
manželstva a rodiny.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Biblický večer
21.05. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
23.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
04.06. Ľubotice, cerkev (18.30h)
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján
Krstiteľ
07.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami za manželstvá
14.06. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk,
sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
Juraj Danko st., duchovný správca DSS
v Medzilaborciach – 15. jún 1980 – 35
rokov kňazstva; Metod Milan Bilančík
OSBM, titulárny arcidekan, protoigumen baziliánov – 16. jún 1985 – 30 rokov
kňazstva; Jaroslav Popovec, farár farnosti
Čirč – 16. jún 1985 – 30 rokov kňazstva;
Andrej Pribula, titulárny arcidekan, právo
nosiť nábederník, koordinátor duchovnej
správy nemocníc mesta Prešov – 16. jún
1985 – 30 rokov kňazstva; Mons. Ján Gajdoš, titulárny kanonik, protojerej, na odpočinku v Bardejove – 29. jún 1970 – 45
rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
18. mája oslávil náš
kaplán otec Milan
Kmec krásnych 30 rokov života. Ďakujeme
Pánu Bohu za nášho
otca, za Božie slovo,
ktoré zasieva do na-

poradňa

Sviatky
Bohorodičky

Neschopnosť
prijať podstatné
manželské povinnosti
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šich sŕdc, za čas, ktorý venuje mládeži,
ale aj nám skôr narodeným vo večernej
biblickej škole. Za všetko, čo pre nás
a našu farnosť vykonáva, zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu do ďalších rokov
života veľa Božích milostí. Prajeme mu
dobré zdravie, plnosť darov Svätého Ducha, pomoc a ochranu nebeskej Matky.
Bože, žehnaj jeho kroky, posilňuj jeho
vieru a naplň láskou jeho srdce, chráň
jeho život a jeho rodinu na mnoho rokov,
šťastných rokov!
veriaci z farnosti Košice-Furča
Ďakujeme Pánu Bohu
za požehnaných 70
rokov života, ktoré
27. mája oslávi naša
mamka a babka Helena Kovaľová z Rakovca nad Ondavou.
Milá babka, k tvojmu krásnemu jubileu
ti vyprosujeme dobré zdravie, veľa lásky,
pokoja, Božieho požehnania, dary Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
s láskou dcéra Jana s manželom Milanom a vnúčatá Tomáš, Jakub a Tadeáš
Pani Júlia Krenická
z Ďačova oslávi 31.
mája krásnych 90
rokov života. Drahá
mamka, pri tejto príležitosti by sme sa
vám chceli za všetko
poďakovať a vyprosiť vám veľa Božích
milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Na mnohaja i blahaja lita!
s vďačnosťou syn Tibor s rodinou, dcéra
Božena s rodinou, otec Peter, sestra
Irena, osem vnúčat a deväť pravnúčat
oznamy
Púť do Prahy 2015
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke vám 11. – 14. júna 2015

Podpora P15 – darcovská SMS
Na Slovensku sa začína ďalšia fáza verejnej zbierky na podporu Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade. Pomôcť pripraviť stretnutie
mladých môžu všetci, ktorí sa rozhodnú poslať darcovskú SMS (DMS).
Túto možnosť môžu využiť zákazníci spoločnosti Orange, Telekom a O2
do 5. augusta 2015. DMS stačí poslať na číslo 877 v tvare DMS P15
(DMS medzera P15). Cena jednej DMS sú 2 eurá. Na účet zbierky pôjde
96 % z každej DMS.
Výťažok bude použitý na podporu prípravných, realizačných aktivít
podujatia Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31.
júla do 2. augusta v Poprade, ako aj ďalších aktivít pre mládež. Zbierku
povolilo Ministerstvo vnútra SR. Viac nájdete na internetovej stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk.
komunikačný tím P15
ponúka pútnický zájazd do Prahy, na Bílu
Horu, Kutnú Horu a do Kostnice.
Trasa: Michalovce, Vranov, Prešov, Žilina
Program:
1. deň: Vrbov: Thermalpark
2. deň: Břevnovský kláštor: svätá liturgia;
Bíla Hora, Vyšehrad
3. deň: Praha: Strahov, Malá Strana, Karlov most, Václavské námestie, Pražské
Jezuliatko
4. deň: Vinohrady, Žižkov, Kostnica
Prihlášky: otec Ľubomír Novák, GKFÚ
Sečovská Polianka, tel.: 057/ 44 71 007,
0907 35 30 21
Cena: 80 eur (doprava, 2 x nocľah)

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344

Autorská výstava ikon Panny Márie
V utorok 5. mája sa v priestoroch Diecézneho centra v Žiline uskutočnila vernisáž
výstavy ikon. Ide o autorskú výstavu Panna Mária v ikonách Kataríny Kasagrandovej a Beaty Nidecker Vallo. Výstava potrvá
do 5. júna (08.00 – 15.30 h).
TK KBS

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.

inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Zľava z ceny. Telefón:
0905 389 162, www.reart.eu

Bola som zamestnaná vo firme, ktorá skrachovala, a teraz mi nemá kto vystaviť výpoveď
ani zápočtový list (potvrdenie o zamestnaní). Môžem sa evidovať na úrade práce?
Dobrý deň. V prvom rade si treba overiť firmu prostredníctvom portálu http://orsr.sk/. Treba zistiť, ako firma skrachovala: či bola zrušená, alebo zanikla prostredníctvom konkurzu, likvidáciou,
bez likvidácie, napríklad zlúčením. Treba to vedieť, pretože z jednotlivých prípadov vyplývajú povinnosti napríklad pre konateľa, respektíve iný štatutárny orgán, likvidátora či správcu konkurznej
podstaty. V druhom rade si treba uvedomiť, že ak firma skrachovala, v zmysle zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách v zamestnanosti máte právo požiadať príslušný úrad práce podľa miesta trvalého pobytu o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na základe vašej písomnej žiadosti,
kde okrem iného uvediete, že firma ako váš zamestnávateľ skrachovala. Odporúčam vám napísať,
akým spôsobom, a to spôsobom uvedeným v prvej časti tejto odpovede. To znamená, že aj napriek
vami uvádzaným problémom máte právo žiadať zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Keďže nepoznám celý skutkový stav a hrozí vám postih zo strany zamestnávateľa, odporúčam
vám obrátiť sa na kvalifikovaného advokáta, ktorý vám poskytne bližšie právne poradenstvo.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa za chybu uverejnenú
v Slove 7 – 8/2015 na s. 20 v článku Kozmonaut z Hanisky. Mons. Jozef Tóth bol
ordinovaný za kňaza 23. februára 1969
v Košiciach biskupom Dominikom Kaľatom.
Juraj Gradoš
CENNÍK inzercie
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RODINNÁ DOVOLENKA
s TV LUX v hoteli Patince
 7. - 12. 7. s o. Jurajom Drobným
14. - 19. 7. s o. Mariánom Bérom 
Viac na www.tvlux.sk

za to!: Z Kanady do Európy so štyrmi deťmi
(2) – dokument, v ktorom Rebeka a Kenton
Biffertovci rozprávajú o tom, ako ich Boh
viedol na štúdium teológie do Európy
20.25 Effeta (Mt 28, 16 – 20) – zamyslenie
nad nedeľným evanjeliom 21.55 Pod rímskym nebom (1) ⓬ – životopisný film z obdobia druhej svetovej vojny, keď boli tisíce
Židov v Ríme v ohrození života a keď sa vo
Vatikáne pápež Pius XII. urputne snažil o ich
záchranu pred hladom a úplným zničením
30.05. (sobota) 11.40 Gréckokatolícky
magazín R
31.05. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Znamenia časov – podobenstvá,
v ktorých Ježiš rozpráva o kráľovskej svadbe
a o nočnom zlodejovi, aby svojim učeníkom
pripomenul dôležitosť pokory, ľútosti a pripravenosti na deň, keď znova príde 10.00
Svätá omša z Konkatedrály sv. Mikuláša
v Prešove 18.45 Spojení oceánom: Angela

Solíková približuje život slovenskej komunity v USA 19.40 Katechéza: Blahoslavenstvá
– autor: František Trstenský
01.06. (pondelok) 15.30 Ruženec z Lúrd
16.00 Večerná univerzita: Zápas o kultúru
života v Chorvátsku – autor: Mons. Ivan
Šaško 17.05 Gréckokatolícky magazín R
02.06. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Viera v Rusku: Oleg Senin, kázeň v tme ⓬ –
dokument o uznávanom učiteľovi katechétov a vodcovi tajnej protisovietskej skupiny,
ktorý v koncentračnom tábore prišiel o zrak,
no naučil sa pozerať na svet očami viery
03.06. (streda) 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Bez hraníc: Páter Stark v Petrohrade (Rusko) – dokument o verbistovi Petrovi Starkovi, ktorý pricestoval v roku 1999 do Ruska
a založil v Moskve a v Petrohrade misijné
domy Spoločnosti Božieho slova 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku

Katechizmus zasväteného života je praktická príručka nielen pre veriaceho laika, ale i pre
každého katechétu, kňaza či zasvätenú osobu. Potrebujeme sa navzájom a potrebujeme
spoznávať pestrosť života v Cirkvi, aby sme viac ocenili a milovali rozdielnosť v jednote,
veď tvoríme jedno telo. Mať pri sebe príručku, ktorá nám jednoducho, ale výstižne ozrejmí základy, na ktorých stojí život zasvätených, je takmer nutné. Publikácia má charakter
syntézy a krátkych odpovedí na spôsob katechizmu a je rozdelená do šiestich celkov:
Základné princípy, Sľuby, Formácia, Duchovný život, Spoločný život, Apoštolát zasvätených. (Kumran)

Exodus: Bohovia a králi

V minulom roku uzrel svetlo sveta film Ridleyho Scotta, ktorý spracúva dobre známu
biblickú tému prechodu z otroctva na slobodu. Výtvarníci, znalci kamery a fajnšmekri
filmových efektov si pochutia. No tým, ktorí hľadajú hlbšie emócie a odkrývanie vzťahov, prepracovanosť a vývoj nielen hlavných, ale aj vedľajších postáv neunikne povrchnosť. Neobvyklé stvárnenie Boha to iba podčiarkne. Napriek tomu, že herecké výkony
hlavných postáv sú chvályhodné, film vo mne zanechal rozpačitý dojem. V každom
prípade stojí za to pozrieť si ho, aj keď z môjho pohľadu kvalitu režisérovho staršieho
filmu Gladiátor nedosahuje. (Dada Kolesárová)

CoolBand: Žobrák Boží
Rok zasväteného života upriamuje pozornosť na osoby, ktoré svoj život úplne oddali
Bohu. Výzvu pápeža Františka: „Prebuďte svet“ neustále nasledujú rôzne iniciatívy, medzi ktorými nechýbajú ani aktivity laikov. Čerstvou domácou je hudobný počin gospelovej formácie CoolBand, ktorá k špeciálnemu roku vytvorila skladbu s názvom Žobrák
Boží. „Cítil som potrebu urobiť skladbu k Roku zasväteného života práve preto, že v dnešnej dobe je naozaj
náročné zasvätiť Bohu seba samého. Je veľa nástrah, ktoré sú naokolo,“ vysvetľuje autor hudby a spoluautor textu Oďo Kuľbaga. Hoci je táto pieseň modlitbou kňaza, nie je určená iba kňazom, ale „všetkým, ktorí
cítia, že tu nie sú len dielom náhody“. (www.igospel.sk)

04.06. (štvrtok) 15.30 Ruženec z Lúrd
19.00 Svätá omša z Ríma, Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
05.06. (piatok) 17.30 Stretko – dokument
o slovenských saleziánoch 18.45 Kapucín
Radek: Obdarovanie – dokument o obdarovaní a závislosti s bratom Radkom 18.50
Sestra Ráchel: Chudoba – rozprávanie
s klariskou sr. Ráchel o chudobe 20.25
Effeta (Mk 3, 20 – 35) 21.55 Pius XII.: Pod
rímskym nebom (2) ⓬
06.06. (sobota) Pápež František v Sarajeve: 09.00 Prílet, návšteva prezidenta,
stretnutie s predstaviteľmi 11.00 Svätá
omša na štadióne Koševo 16.20 Stretnutie
so zasvätenými 17.30 Ekumenické a medzináboženské stretnutie 18.30 Stretnutie
s mladými 19.45 Rozlúčka na letisku
07.06. (nedeľa) 02.35 Moja misia: Anjeli
(Juhoafrická republika) ⓬ – príbeh o smrti
a nádeji; sestra Františka Olexová pracuje
v centre pre deti zomierajúce na AIDS
08.00 Animované biblické príbehy: Mesiáš
prichádza – relácia pre deti, v ktorej Ježiš
ponúka slobodu z pút hriechu a smrti; vďaka jeho smrti má každý nádej na večný život
10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos 20.25 Medzi nebom a zemou – hosť:
Miroslav Cipár, výtvarník, grafik, sochár

23.05. (sobota) 10.00 Kresťanská modlitba verzus východná meditácia (4) 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.15 Turíčna vigília z Kežmarku
24.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
13.00 Gustáv Hupka – básnik a prekladateľ 14.00 Panis Angelicus – rozhlasová
hra 20.30 Vzácne liptovské kostoly, ktoré
skrývajú zaujímavé príbehy
25.05. (pondelok) 20.00 Predstavenie
projektu Knihobežník
26.05. (utorok) 20.00 Prípravné katechézy
Philadelphia; hostia: otec Marek Iskra
a otec Róbert Neupauer
27.05. (streda) 11.10 Centrum seniorov
Trenčín; hosť: Iveta Matejková, šéfka centra
20.00 Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa;
hostia: sestry redemptoristky z Kežmarku
28.05. (štvrtok) 20.00 Ľudová vzbura
v Bobrove
30.05. (sobota) 10.00 Spoveď, cesta k šťastiu (1); hosť: Jozef Vadkerti,
ThLic. 20.15 Mesiac s pápežom Františkom
31.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský
biskup 14.00 Mladé letá – rozhlasová hra
07.06. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup 13.00
Posledný rok s Pavlom Straussom 14.00
Sľuby – rozhlasová hra J. G. Tajovského

JEDNOTKA

rtv:

hudba film kniha

Gilberto Frigo: Katechizmus zasväteného života
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25.05. (pondelok) 15.30 Ruženec z Lúrd
– priamy prenos modlitby posvätného
ruženca z Lúrd 16.00 Večerná univerzita:
Zápas o kultúru života v Španielsku – autor:
Mons. Juan Antonio Martínez Camino
26.05. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Zimbabwe: Otec Hora – dokument o misionároch verbistoch zo Slovenska, ktorí pôsobia v bývalej Rodézii 20.20 Gréckokatolícky
magazín – magazín o Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku
27.05. (streda) 11.25 Gréckokatolícky
magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 16.15
Svätá omša z Kostola Najsvätejšej Trojice
v Bratislave 18.45 Bez hraníc: Povolanie
– dokument, v ktorom traja misionári
rozprávajú o svojej ceste povolania, pochybnostiach a hlbokých skúsenostiach
s Božou blízkosťou 20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
28.05. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Moja misia: Cesta z pralesa (Ekvádor) ⓬
– dokument o misionárovi Jánovi Šutkovi,
ktorý pracuje päťdesiat rokov medzi indiánmi kmeňa Shuar v ekvádorskom pralese
20.20 Adorácia – večerná modlitba pred
Najsvätejšou sviatosťou
29.05. (piatok) 16.30 Gréckokatolícky
magazín R 17.30 Merton – životopisný
film, ktorý predstavuje pozoruhodného
náboženského filozofa 20. storočia, ktorý
reagoval na niektoré z najpálčivejších sociálnych problémov našej doby 18.45 Stojí to
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07.06. (nedeľa) 10.00 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela – priamy prenos

svätej omše s eucharistickou procesiou
z Hronských Kľačian

Liturgické
pexeso

DVOJKA
24.05. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania na sviatok Turíc
13.55 Orientácie 14.20 Slovo – príhovor
biskupa západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu
25.05. (pondelok) 02.00 Slovo R
26.05. (utorok) 15.35 Orientácie R
31.05. (nedeľa) 10.30 Archijerejská
svätá liturgia z Katedrály Povýšenia
svätého Kríža v Bratislave; slúži vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha 14.55
Orientácie 15.20 Slovo – príhovor banskobystrického rímskokatolíckeho dekana
Mons. Jaroslava Pechu 01.35 Slovo R
02.06. (utorok) 15.35 Orientácie R
07.06. (nedeľa) 13.50 Orientácie 14.20
Slovo
rádio slovensko a regina
24.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Chmeľova; káže Jana Ďuranová,
zborová farárka
31.05. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Apoštolskej cirkvi v Košiciach; hrá skupina
Tretí deň
07.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje
Mons. Marián Bér, prefekt kňazského
seminára v Bratislave
14.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons.
Pavol Dráb, kanonik
21.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík, dekan
28.06. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Dudiniec; káže Dušan Hučka
rádio regina
Utorok 20.00 Duchovné horizonty R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia
Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné
horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
23.05. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ivan Barna, Svetlice)
27.06. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Markián Marián Greško
OSBM, kláštor baziliánov v Prešove)
rádio devín
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
n Maďar vysvetľuje, čo je korytnačka:
„Ááá, korytňák, to taký veľký
zelený žáb, celý deň slnko pri
mori na piesku plážuje a keď naň
stupíš, tak noha vyvrtíš.“

Orlica
Orlica je neveľký okrúhly pokrovček
s vyobrazením orla, ktorý rozprestiera svoje krídla nad mestom.
Je to symbol biskupa, ktorý ako
orol vysoko rozširuje Božiu náuku
a chráni svoje mesto podobne, ako
keď orol stráži svoje hniezdo. Mesto
symbolizuje veriacich celej krajiny
a vníma sa ako jej srdce.
Na bohoslužbách sa používa
neveľká orlica a kladie sa vždy
na to miesto, kde slúži biskup (pred
sedesmi, pri oltári, na ambóne). Pri
biskupskej vysviacke sa používa
veľká orlica.

Pomôcky:
Nao, Ika,
Anatas

Vľavo

Tinktúra

Meno
hudobného
skladateľa
Nedbala

slovo

Koval

Predložka

Sliedia

Tereza,
Solmizačná
po domácky Bodavý hmyz slabika

Boží chrám

Španielsky
hmyz

2. časť
tajničky

Kysličník
titaničitý

Vzduch,
po grécky

Existujeme

Solmizačná
slabika

Takto, kratšie

Kód angličtiny

1. časť
tajničky

Jupiterov
mesiac

Desil

Útok

Hranica,
lekársky

Strešná
krytina

Potlesk

Vodný tok

Papagáj

Mriežka

Jedovatá
rastlina

Choroba kĺbov

Dots per inch,
skratka
Ty,
po nemecky

Krútňava

Zručný kúsok
Zobrať,
po anglicky
Časové
jednotky

Sliepka
Spieval
Akademický
titul
Anglický
súhlas

Otec

Nástenný
gobelín
Výsmech
Pohár
európskych
majstrov

3. časť
tajničky
Meno herca
Delona

Ruské mesto
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4. časť
tajničky

Slota

Dieža
Ázijské slovo
úcty

Dvojhláska

Rímske číslo
501

Ovocný strom

Osobné
zámeno

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
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Plošné miery

Legenda: BAČA, CEMENTÁREŇ, ČRIEDA, ETYLÉN, FARMÁR,
HYDINA, ISKRY, ISTOTY, JABLKO, KLINEC, KOMPA, KOVÁČ,
KRYSA, KVETY, LÁSKA, LISTY, MASKOT, MYDLO, OKRES,
OLOVO, OSNOVA, POLIEVKA, POTOPA, RADOSŤ, SADLO,
SEDIMENTY, SLIVKA, SNINA, STROMY, ŠŤAVA, TALENT,
TALMUD, TETIVA, TRAKTOR, UMENIE, VÁHOSTAV, VETRONE,
VIETOR, VINICA, VÝRAZ, ZELENINA, ZLATO, ŽABA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 9. Krížovka: Zasvätený život môže
prebudiť svet. Osemsmerovka: Sila pravdy ľahko predstihne
každú ľudskú predstavu. Výherca: Mgr. Janka Lisinovičová
z Trnavy
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
29. – 31.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Vranov nad Topľou-mesto a Hanušovce nad Topľou. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
05. – 07.06. AŠAD
12. – 14.06. Bárkafest 2015 – gospelový festival
19. – 21.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné stret
nutia Juskova Voľa 2015 – pracovno-formačné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé
turnusy letných stretnutí
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Réžia: Marek Šulík

13.00 – 15.00 Deti deťom: Vystúpenie žiakov ZUŠ Mikuláša Moyzesa: sláčikový orchester detí, sólo akordeón,
sláčikové kvarteto * Vystúpenie žiakov CZUŠ sv. Mikuláša – moderný tanec, šarišská polka, karička * Vystúpenie žiakov základných škôl * Polícia SR – kynologické ukážky so psom
15.00 – 18.00 O čom je Deň rodiny: Príhovor a vyhlásenie o rodine * Prezentácia aktivít pre rodiny – vydanie
svedectva o rodine; hosť: Peter Lipták s manželkou – svedectvo života
18.00 – 19.00 Chvály a svedectvá: Spoločenstvo rodín z Dolného Kubína – Spoločenstvo novej evanjelizácie –
manželské páry s rodinami venujúce sa novodobej evanjelizácii a kurzom Manželstvo Misia Možná
Sprievodné podujatia: 15.00 – 18.00 – tvorivé dielne, larpový šerm, skauti, nafukovací hrad, trampolína,
statická ukážka vojenského, policajného a hasičského vozidla, ukážka poskytovania prvej pomoci, meranie
krvného tlaku a hladiny cukru v krvi, ponuka poradenstva a mediácie pre rodiny

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
29. – 31.05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie
porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie,
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
28.06. – 03.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady,
chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote
človeka degradovalo, a preto robí útoky na túto inštanciu. Nielen deti, ale aj mnoho dospelých vníma
vzťah k Bohu cez svojho otca. A ak vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého, je
taký aj Boh!? Daná aktivita, ktorú Cirkev vo svojej
láske ponúka aj cez naše centrum pre rodiny, slúži
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi. Táto škola
ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho
lásky k nám. Príspevok je 100 eur za manželský pár.
12. – 18.07. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň
v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre rodinu
na Sigorde. 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 a iné aktivity.
02. – 08.08. Druhý prázdninový týždeň pre rodiny
s deťmi
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
06.06. Fatimská sobota – protopresbyterát Humenné (10.00 h)
14.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

dokumentárny film
o psychických potrebách
malých detí a o dôležitých
momentoch vo vzťahoch
medzi nimi a rodičmi

Réžia: Marek Šulík
52 minút
2005

25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.06. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
06.06. Fatimská sobota (10.30 h)
07.06. Malá púť (10.30 h)
27.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
za uzdravenie

