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Kantorská služba v chráme
Mám radosť z dobrého spevu
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O rozsievačovi

Maďarský protopresbyterát

M

aďarský protopresbyterát bol zriadený
1. júla 1991 biskupom
Mons. Jánom Hirkom. Spája
do jedného celku trinásť farností. Deväť farností z Trebišovského okresu – Medzibodrožia a štyri z Michalovského
okresu – Použia. Za prvého
protopresbytera bol vymenovaný otec Vojtech Hornyák.
Protopresbyterát tvoria farnosti: Borša, Čičarovce, Čierna
nad Tisou, Dobrá, Kráľovský
Chlmec, Maťovce, Poľany, Pribeník, Rad-Hrušov, Streda nad
Bodrogom, Veľké Kapušany,
Veľké Slemence, Zemplín.
Na území protopresbyterátu
sa nachádza tokajská vinárska
oblasť. Boh nám dáva ochutnať
sladký pozemský vinič, aby
sme nezabúdali na ten pravý
vinič. Je tu aj najnižšie položený bod nadmorskej výšky
Slovenska v Kline nad Bodrogom. Zaujímavosťou je, že
na jednej strane rieky Bodrog
sa nachádza najnižšie položený
bod a na druhej strane sa rozprestiera tokajská vinárenská
oblasť.

Spolunažívanie
veriacich

V rámci maďarskej menšiny je
gréckokatolíkov neporovnateľne menej ako rímskokatolíkov
alebo kalvínov. Napriek tomu
však miestna cirkev rastie a posilňuje sa. Zo spomenutých farností Kráľovský Chlmec, Čierna
nad Tisou, Veľké Kapušany,
Hrušov a Borša sú životaschopné novozaložené spoločenstvá,
ktoré majú aj vlastné chrámy.
Názov protopresbyterátu
prezrádza, že v tomto regióne
žijú prevažne po maďarsky
hovoriaci gréckokatolíci.
Pastoračný aj liturgický jazyk
je vo väčšine farností maďarský. Samozrejme, slúži sa tiež
po slovensky. V obci Hrušov
sa slúži i v staroslovienčine, aj
po maďarsky. Žijú tu aj Rusíni,
v Boťanoch a v Trakanoch,
ktorí sa do dedín prisťahovali
po druhej svetovej vojne. Títo
gréckokatolíci sú pre maďarských gréckokatolíkov Božím
darom a výborným príkladom
pravej viery, duchovnej i národnej kultúry, spolunažívania

v jednom chráme, v jednej
dedine a v jednej rodine.

Kresťanský spoločenský
život

Na území protopresbyterátu vychádza vlastný časopis
v maďarskom jazyku, nachádza
sa tu škola v prírode, dve centrá
voľného času a pastoračné centrum vo výstavbe. Usporadúvajú sa tu vlastné detské tábory,
mládežnícke stretnutia aj deň
rodín, dvakrát ročne formačné
stretnutia kurátorov aj stretnutia kresťanskej inteligencie.
To sú viditeľné znaky života
gréckokatolíkov.
Keďže na území sa nenachádza známe pútnické miesto,

na spoločné púte veriaci chodievajú do Máriapócsa, do Klokočova a občas aj do Ľutiny.
Spoločná odpustová slávnosť
je vo Veľkých Kapušanoch,
v novopostavenom chráme
zasvätenom bl. Pavlovi Petrovi
Gojdičovi, ktorý sa teší veľkej
úcte aj vďaka tomu, že ovládal
maďarský jazyk. Chrám svojím
stavebným štýlom, ikonami
a modernými formami oživuje
klasického ducha.
V chráme v Poľanoch sa
nachádza nádherný ikonostas,
ktorý je stredoeurópskym
unikátom. V súčasnosti sa
reštauruje. Podobný ikonostas
s odlišnou drevorezbou sa nachádza v chráme v Dobrej. n
Michal Tóth
snímky: M. Žarnayová
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Zdroj: Košická eparchia 2013

21 Žertva a žertveník
liturgická katechéza
21 Prosby chorého
biblická katechéza
24 Vstup Presvätej Bohorodičky
do chrámu
zamyslenie nad ikonou (8)

V nedeľu budeme počuť slovo o rozsievačovi. Toto duchovné slovo rozpráva o Bohu,
ktorý seje priamo do hliny našej duše –
na našu roľu. Seje štedro. Rozsieva všade,
bez ohľadu na to, či a ako sme schopní
semeno prijať. Seje v nádeji, že semeno prinesie ovocie. Som vidiecky chlapec. Stále sa
mi páčili prirovnania o zemi a hospodárení,
možno pre spomienky na detstvo strávené medzi brázdami alebo aj pre tú prvú
spomienku, keď sa človek našiel „zasadený“
do prekrásnej záhrady a dostal úlohu starať
sa o ňu a zveľaďovať ju, a tak naplniť svoj
život.
Prichádzajú mi na um dva súčasné
trendy. Ten prvý ste si určite všimli – začali
sme premieňať záhradky a polia na zelené trávniky, parádne vyzerajúce, ľahko
udržateľné – a neplodné. Neviem, či je to
supermarketmi, uponáhľanosťou alebo
preto, že mladé ruky museli ísť do sveta,
ale je pravdou, že máme viac zelených
trávnikov. Tiež míňame viac na skvele vyzerajúcu zeleninu a ovocie v supermarkete.
Už sa nemusíme namáhať, plieť, okopávať
a riskovať neúspech, keď je zlý rok. A hlavne ušetríme čas. Moderný človek rád šetrí
čas. Potom môže viac pozerať televíziu,
cvičiť pre svoje zdravie alebo ostať dlhšie
v práci, aby našetril na dovolenku niekde
v prírode. Teraz žijem v ďalekej krajine. Asi
odtiaľ sme odpozorovali tie zelené trávniky. Tu človek zasadí hrušku pred domom,
lebo dobre vyzerá. Ale geneticky ju upraví,
aby nerodila, lebo padajúce hrušky špinia
trávnik a musia sa zbierať. Ale všímam si
tu aj druhý trend – nový. Vidím nadšencov,
čo zaorávajú parádne trávniky, formujú
hriadky, sejú semená, polievajú, plejú
a prestierajú stôl s tým, čo sa im urodilo.
Často to robia s knihou v ruke, lebo sa
len učia rozoznať mrkvu od buriny alebo
to, ako okopať zemiaky. Z ich rozhovorov
počujem nadšenie – v záhrade človek nájde
relax, fitnes aj uspokojenie z úspechu
alebo, na druhej strane, dôležité poznanie
v neúspechu – že mnohé veci sú nad jeho

sily, vymkýnajú sa jeho kontrole, a takto sa
ich naučia aj prijímať.
Zdá sa mi, že v duchovnom živote sú
tiež podobné trendy – trend dobre vyzerajúcich neplodných trávnikov, keď
nechceme ovocie, nechceme sa namáhať
alebo nechceme úrodu, čo nevyzerá ako tá
z reklamy. Chceme len dobre vyzerať. Ale
potom hladujeme. Nezdravé, aj keď dobre
vyzerajúce produkty doby nás nenasýtia,
niekedy nás dokonca priotrávia. Dedičstvo
otcov – skúsenosť, čo živila našich predkov,
musí najprv naklíčiť, ožiť v nás samých, aby
bolo stráviteľné a chutné.
Ten druhý trend – záhradkársky znamená
mať ruky od hliny. Človek si vyhrnie rukávy,
poorie ten parádny povrch a odkryje špinu
zeme. Potom pozve rozsievača a prijíma
semeno. Potom dennodenne pleje – vytrháva zlé a vyrovnáva dobré. Polieva Duchom
a posilňuje nebeským chlebom záhradu
svojho srdca. Prijíma riziko, že námaha
mu nemusí byť odplatená spôsobom, aký
očakáva. Ale po čase – zázrak, uvidí semeno rásť, semeno, čo premení špinu zeme,
vodu a slnko na život. Zem, sprvoti sterilná,
prinesie úrodu. Záhradkár bude odmenený.
Popri škole námahy, trpezlivosti, prijímania
neúspechov a svojich obmedzení si pekne
opáli tvár ako Mojžiš, nadýcha sa čerstvého
vzduchu a v noci bude dobre spať. Zakúsi
Božiu štedrosť. Možno sme naozaj naprogramovaní na to, aby sme prebývali v záhrade, spravovali ju a zveľaďovali, a užívali
si spoločenstvo s tým, ktorý sa prechádza
záhradou v odpoludňajšom vánku – božského rozsievača. Prajem vám, aby slovo, ktorým sa vám prihovára na týchto stranách,
aj to, ktoré počujete od neho v tichu svojho
srdca, prinášalo hojné ovocie.

František Murín, ThLic.
kňaz pôsobiaci v byzantskej katolíckej eparchii
vo Phoenixe v USA
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Vo Varšave sa 30. augusta zišlo
viac ako päťtisíc ľudí s cieľom zastaviť rozklad morálnych hodnôt detí
vo vzdelávaní. Aliancia 26 skupín poľského občianskeho združenia spojila
svoje sily proti úsiliu poľskej skupiny
LGBTIQ presadiť modifikovanú formu
sexuálnej výchovy v znamení „sexuálnej rozmanitosti” cez opatrenia,
ktoré navrhuje ministerka školstva
Joanna Kluziková-Rostkovská. (www.
hlavnespravy.sk)

Pápež obnovil osobitnú komisiu pre liturgiu pri Kongregácii pre
východné cirkvi. Predsedom komisie
je Mons. Piero Marini.

V Aténach sa 2. – 3. septembra
konalo medzináboženské stretnutie
na tému Spoločne proti násiliu
v mene náboženstva. Podujatie
organizoval Ekumenický patriarchát
Konštantínopolu a Centrum pre
medzináboženský a medzikultúrny
dialóg kráľa Abdulláha bin
Abdulaziza so sídlom vo Viedni
(KAICIID) s podporou Ministerstva
zahraničných vecí Grécka. Otec
Miguel Ángelo, sekretár Pápežskej
rady pre medzináboženský dialóg,
vyzval podporovať občianske práva
kresťanov na Blízkom východe
a ukončiť prenasledovanie.

Medzinárodná konferencia
o význame Jakubskej cesty v Európe
sa konala 4. – 6. septembra
na Pápežskej univerzite Jana Pavla
II. v Krakove za účasti zástupcov
z Poľska, Španielska, Francúzska,
Nemecka, Slovenska, Švajčiarska
a Ukrajiny, z univerzít a občianskej
spoločnosti i biskupskej konferencie.
Hovorili o histórii putovania k hrobu
sv. Jakuba, o obnove putovania
v Poľsku i o prepojení Jakubskej
cesty Slovensko – Poľsko, ktoré sa
uskutočnilo 29. augusta na hore
Eliašovka nad Litmanovou za účasti
arcibiskupa Mons. Jána Babjaka
SJ a biskupa Kazimerza Gorneho
z Poľska. (Matúš Kaczmarik)

300. výročie posvätenia chrámu oslávili veriaci 15. septembra
v Katedrále sv. Klementa v Prahe
slávnosťou, ktorej predsedal pražský
apoštolský exarcha Mons. Ladislav
Hučko. Pri príležitosti významného
výročia vydal exarchát publikáciu
Gréckokatolícka Katedrála sv. Klementa v Prahe 1715 – 2015. (www.
exarchat.cz)
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Zbor sv. Jozefa z Michaloviec navštívil Medžugorie

Spevácky Zbor sv. Jozefa
pri kláštore redemptoristov
v Michalovciach, ktorý v tomto
roku oslavuje 20. výročie vzniku, putoval 7. – 13. septembra
do Medžugoria. Sprevádzali ho
otcovia Jozef Jurčenko CSsR
a Jaroslav Štelbaský CSsR. Bo-

hatý duchovný program, ktorý
pútnici absolvovali, bol naplnený modlitbami a individuálnymi prosbami za prehĺbenie
viery. Nezabudnuteľný dojem
v radoch mnohých pútnikov
z celého sveta, ale i samotných
členov zboru zanechal spev

liturgických piesní byzantského
obradu počas dvoch svätých
omší v medžugorskej svätyni a kaplnke. Na spiatočnej
ceste zbor navštívil chorvátske
mesto Vukovar a priľahlú obec
Petrovce. Pre svojich krajanov
pripravil mariánsku akadémiu,
v ktorej štrnásť skladieb ospevujúcich Božiu Matku a Ježiša
Krista dopĺňalo hovorené slovo
zo života zboru a michalovského chrámu. V posledný deň
púte zbor spevom sprevádzal
dve sväté liturgie – jednu vo
Vukovare a druhú v petrovskom chráme. Po skončení sa
spolu s krajanmi stretli na priateľskom agapé. (Pavel Kurilec)

a zároveň pozvať mladých ľudí z domácich
diecéz na stretnutie
do Krakova. V rámci
duchovnej prípravy si
lídri vypočuli katechézy
a povzbudivé svedectvá.
Čas strávený v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a v Centre sv. Jána Pavla
II. v Krakove bol pre všetkých
silným duchovným zážitkom.
V rámci kultúrneho programu
organizátori ukázali účastníkom najzaujímavejšie miesta
spojené s pápežom Jánom Pavlom II. – Vadovice, Zebrzydovsku kalváriu aj historické mesto

misionár v Kanade medzi domorodými Indiánmi. Šesť rokov
bol provinciálom anglickej
provincie jezuitov v Kanade.
V roku 2003 začal pôsobiť
na Ukrajine ako predstavený
jezuitov a stál na čele jezuitskej
služby utečencom v Ľvove.
Na poste rektora vystrieda
jezuitu Samira Khalila Samira.
Pápežský východný inštitút,
ktorého hlavným poslaním je

Košická farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D.
Trčku v Ťahanovciach zorganizovala 29. augusta, na sviatok
Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa,
farskú púť. Príjemná, pokojom
i pôstom nabitá púť sa začala
svätou liturgiou na Bukovej
hôrke, ktorú slúžil otec Vladimír Sedláček spolu s ťahanovským farárom otcom Martinom
Mikulom. Po jej skončení
sa štyridsať pútnikov vydalo
do Krásneho Brodu. Po príchode do monastiera sa ich ujal
otec Teodor Maroš Kosť OSBM,
ktorý pútavo priblížil históriu
odpustového miesta. V miestnej kaplnke si veriaci pri ikone

Po duchovnej obnove, počas
ktorej otcovia redemptoristi
Milan Záleha a Juraj Rizman
povzbudzovali veriacich
k životu vo svätosti, farnosť
Košice-Ťahanovce, zasvätená
hieromučeníkom P. P. Gojdičovi a M. D. Trčkovi, slávila 6.
septembra odpustovú slávnosť
za prítomnosti vladyku Milana

Krakov a pripravili aj stretnutie
s kardinálom Stanislavom
Dziwiszom, ktorý osobne pozdravil každého účastníka fóra
a krátko sa prihovoril. Vyzval
všetkých zúčastnených, aby vo
vlastných diecézach pozývali
mladých na SDM do Krakova.
(Marek Baran)

Jezuita David Nazar sa stal novým rektorom
Pápežského východného inštitútu (PIO)
Páter David Nazar, kanadský
jezuita ukrajinského pôvodu,
bol 25. augusta vymenovaný
za nového rektora Pápežského
východného inštitútu v Ríme,
ktorý patrí pod Pápežskú
Gregorovu univerzitu. V súčasnosti pôsobí ako predstavený
jezuitov na Ukrajine.
David Nazar sa narodil
v Kanade v rodine ukrajinských
prisťahovalcov. Pôsobil ako

Košičania putovali na Bukovú hôrku a do Krásneho Brodu

krásnobrodskej Bohorodičky
posilnili ducha a poďakovali sa
za spoločenstvo, ktoré vytvára-

jú vo svojej farnosti. (Veronika
Marcinová)

V ťahanovskej farnosti obnovili interiér chrámu

Medzinárodné fórum mladých
pripravovalo lídrov
na SDM 2016 v Krakove
V poľskom mestečku Myšlenice sa 25. – 31. augusta konalo
Medzinárodné fórum lídrov
mládeže Európy v rámci prípravy na Svetové dni mládeže
(SDM) v Krakove v roku 2016.
Na medzinárodnom fóre sa zúčastnilo vyše 130 mladých ľudí
zo šestnástich diecéz deviatich
krajín Európy. V šesťčlennom
tíme mladých Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie
boli aj dvaja kňazi – otcovia
Patrik Maľarčík a Patrik Szekély. Jedným z hlavných cieľov
bolo zhromaždiť mladých
lídrov Európy, aby sa dokázali
zodpovedne pripraviť na SDM,
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zveľaďovanie a štúdium cirkevného dedičstva východných
cirkví, bol založený v roku 1917.
V inštitúte študujú gréckokatolíci (kňazi, bohoslovci, laici),
ktorí pochádzajú z rôznych
cirkví sui iuris, zo Sýrsko-malabarskej, Sýrsko-malankarskej
a Sýrskej katolíckej cirkvi a tiež
z pravoslávnych cirkví. (Stano
Gábor)

Chautura CSsR, košického
eparchu. Na slávnosti sa
zúčastnili aj kňazi bývajúci
na území farnosti: otec Vojtech
Boháč a otec František Čitbaj.
V homílii vladyka varoval pred
extrémizmom, ktorý dnešnú
dobu zasahuje vo viacerých
rovinách, ekonomickej,
názorovej aj intelektuálnej.

Za príklad uviedol blahoslavených mučeníkov, ktorí odmietli
prijať extrémizmus svojej doby
za cenu vlastného života.
Pri tejto príležitosti vladyka
Milan posvätil obnovený interiér chrámu a priestory farskej
kancelárie, a predstavil nového
kaplána farnosti otca Jána Fedorišina. (Jaroslav Girovský)

V Starej Ľubovni posvätil metropolita Ján Babjak SJ
nový chrám
Nový gréckokatolícky chrám
v Starej Ľubovni zasvätený bl.
hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi
posvätil na začiatku archijerejskej svätej liturgie 6. septembra
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Súčasťou
posviacky bolo posvätenie
oltára a sprievod okolo chrámu s relikviami bl. mučeníkov
P. P. Gojdiča OSBM a V. Hopka.
Po evanjeliu vladyka prečítal
pastiersky list biskupov Slovenska k Národnému pochodu
za život a pozval veriacich, aby
sa na ňom zúčastnili. Potom
v homílii povedal, aby sme
neboli kresťanmi iba v chráme.
Poukázal na potrebu prijať utečencov a pomôcť im: „Ježiš nás
učí láske k Bohu a blížnemu.
K susedovi, ale aj k cudzincovi.
Pokiaľ naše kresťanstvo nebude
akčné, staneme sa sterilní,

nikoho nebudeme oslovovať.“
Potom sa poďakoval všetkým
za milodary, obety a akúkoľvek
pomoc pri výstavbe chrámu.
Archijerejskú svätú liturgiu
koncelebroval emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen
Kočiš, staroľubovniansky
protopresbyter otec Rastislav
Janičko, dekan rímskokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni
Pavol Lacko, správca farnosti
Stará Ľubovňa spravovanej
redemptoristami otec Jozef Paraska CSsR a ďalší kňazi. Pred
slávnosťou metropolitu privítal
primátor mesta Ľuboš Tomko.
Na konci slávnosti, do ktorej
sa spevom zapojila mládež
z farnosti, sa dobrodincom,
sponzorom a všetkým veriacim
poďakoval správca farnosti otec
Jozef Popik. Z úst člena farskej
rady Milana Malastu zaznelo

milé poďakovanie otcovi Jozefovi za to, že vložil do stavby
tohto chrámu všetko, že študoval projekty, ale nemal problém
obliecť si montérky a fyzicky
pracovať na stavbe, ale predovšetkým za to, že z ničoho tu
vyrástlo farské spoločenstvo.
Chrám začali stavať v novembri 2011. Hlavným materiálom je drevo. V novostavbe
sa nachádza chrám aj byt pre
kňaza, farský úrad i pastoračná
miestnosť. Podobné gréckokatolícke chrámy postavené
takýmto efektívnym spôsobom
sú už aj v Bardejove, na sídliskách Družba a Vinbarg,
a v Stropkove.
Po skončení slávnosti bol
pre veriacich pripravený stan
s pohostením. Na ľuďoch bolo
vidno radosť z diela, ktoré Boh
požehnal. (Ľubomír Petrík)


Posviacka exteriéru chrámu
v Dlhom Klčove sa uskutočnila 15.
augusta. Do farnosti zavítal vladyka
Milan Lach SJ, prešovský pomocný
biskup, ktorý sa okrem iného vo
svojom príhovore poďakoval Bohu,
Presvätej Bohorodičke i veriacim,
zvlášť tým, ktorí na tomto diele
usilovne pracovali a ktorí sa svojimi
darmi zapísali medzi dobrodincov
chrámu, „za celé dielo obnovy chrámu“. Po niekoľkoročnej rekonštrukcii
je chrám z roku 1924 kompletne obnovený. V roku 2012 bola obnovená
malá najvyššia kupola, v roku 2013
bol zrekonštruovaný celý interiér
a v priebehu roku 2015 dostal chrám
nové rúcho v podobe medenej strechy a fasády. (Patrik Székely)

Slávnostné otvorenie školského
roka pre katechétov Košickej
eparchie sa uskutočnilo 28. augusta
v Košiciach. Slávnosť sa začala
svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
spolu s riaditeľom Diecézneho
katechetického úradu otcom Jánom
Ducárom, riaditeľom Diecézneho
školského úradu otcom Petrom
Oreničom a duchovnými správcami
cirkevných škôl. V príhovore
vladyka zdôraznil, že predmet
náboženská výchova nie je
okrajovým predmetom, pretože učí
pravdy potrebné pre večný, nielen
pozemský život. Program pokračoval
modlitbou tretej hodinky v kaplnke
eparchiálneho úradu a metodickým
seminárom. Záver patril diskusii
na aktuálne témy katechizácie. (DKU
Košickej eparchie)

Celoslovenská púť Hnutia
Svetlo-život a Kruciáty oslobodenia
človeka do Kroscienka nad Dunajcom sa uskutočnila 29. augusta. Pri
tejto príležitosti sa v malom poľskom
mestečku zišlo tristo účastníkov.
V programe púte sa okrem prednášok a svätej omše uskutočnila
i krížová cesta so svedectvami.

Stretnutie animátorov s arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ sa uskutočnilo 31. augusta
– 1. septembra v Ľutine. Zúčastnilo
sa na ňom desať animátorov z Prešovskej archieparchie. Stretnutie,
na ktorom zhodnotili letné stretnutia mládeže, zaoberali sa návrhmi
na zlepšenie práce s mladými či
aktuálnymi spoločenskými téma-
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mi, prebiehalo vo veľmi priateľskej
atmosfére. Súčasťou programu bola
svätá liturgia v novoposvätenom
drevenom Chráme Svätej rodiny,
modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a Ďakovný akatist. (Beáta
Baranová)

V stredu 2. septembra prešlo
bránami novej Cirkevnej materskej
školy bl. Tarzície v Trenčíne prvých
štyridsať detí. Zriaďovateľom
je Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie.
Riadením školy je poverená
sr. Benjamína Ondovčáková SNPM.
Slávnostné otvorenie sa konalo 1.
septembra za účasti bratislavského
eparchu Mons. Petra Rusnáka,
ktorý pri tejto príležitosti slúžil
v trenčianskej Kaplnke sv. Anny
archijerejskú svätú liturgiu za účasti
pedagogických pracovníkov, rodičov
a detí, ktoré budú navštevovať
toto nové školské zariadenie.
Na záver liturgie provinciálna
predstavená sr. Petra Sičáková SNPM
predstavila prítomným personál
školy a zaželala mu, aby s láskou
pristupoval k zvereným deťom.
Zároveň odovzdala zriaďovaciu
listinu, relikvie bl. Tarzície a dekrét
s poverením. Biskup Rusnák
následne požehnal priestory školy,
ktorá sídli na Olbrachtovej ul.
v Trenčíne. Na otvorení sa zúčastnil
aj primátor mesta Richard Rybníček.
Materská škola spadá pod pôsobnosť
Bratislavskej eparchie a ide o prvé
cirkevné gréckokatolícke školské
zariadenie nachádzajúce sa na jej
území. (Stanislav Gábor)

Témou septembrovej fatimskej
soboty v Klokočove bola Výzva
zasvätenej čistoty. Svätú liturgiu celebroval vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha. Po skončení svätej
liturgie miestny kňaz otec Peter Čintala zablahoželal vladykovi Milanovi
k narodeninám. Vladyka predstavil
troch kňazov ustanovených na službu
exorcistu – Ľubomíra Petrička, Matúša Marcina a Milana Šeligu, ktorí sú
zároveň poverení službou modlitieb
za oslobodenie každý druhý piatok v mesiaci v Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Klokočove.
Program sa začne o 16.00 sviatosťou zmierenia. O 17.00 bude svätá
liturgia s katechézou a modlitby
oslobodenia s možnosťou osobných
rozhovorov. (Jaroslav Girovský)
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Cirkevné školy Prešovského arcibiskupstva
putovali do Litmanovej
Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra
sa uskutočnila Púť učiteľov,
žiakov a zamestnancov cirkev
ných škôl Prešovského arcibiskupstva v Litmanovej pri
príležitosti začiatku nového
školského roka. V úvode púte
bola spoločná modlitba ruženca. Pozvanie prijal aj prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ, ktorý celebroval slávnostnú svätú liturgiu
za účasti duchovných správcov
škôl a ďalších kňazov. V homílii
poukázal na tichosť a počúvanie, ktorému sa všetci musíme
učiť od Panny Márie, aby sa
tak zdokonaľoval a zlepšoval
náš vzťah k Bohu i k ľuďom.
Liturgiu spevom obohacovali
študenti Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho z Humenného,
ktorých viedla sr. Antónia Ľudmila Chovanová SNPM.
Popoludní predstavil pútnikom pútnické miesto otec
Michal Leščišin, rektor chrámu
a kaplnky Nepoškvrneného
počatia Presvätej Bohorodičky

na hore Zvir, a na záver púte sa
pútnici poďakovali za prijaté
milosti modlitbou Molebenu
k Presvätej Bohorodičke.
Na začiatku školského roka
sa slávili sväté liturgie zvlášť
pre každú školu. V Prešove slávil svätú liturgiu Mons. Milan
Lach SJ, prešovský pomocný
biskup, pre Gymnázium bl.
Pavla Petra Gojdiča, Cirkevnú
základnú školu s materskou
školou bl. Pavla Petra Gojdiča
a Strednú zdravotnícku školu

sv. Bazila Veľkého. V Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom slávil svätú
liturgiu pre Gymnázium sv.
Jána Zlatoústeho súdny vikár
otec Juraj Popovič. Vo Svidníku
slávil pre Cirkevnú základnú
školu sv. Juraja v Chráme Božej
múdrosti svätú liturgiu hovorca
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove otec Mons.
Ľubomír Petrík, ktorý stál
pri zrode tejto školy. (Anton
Uhrin)

Na pietnej spomienke za obete holokaustu sa zúčastnil
aj vladyka Ján Babjak SJ
Pamiatku obetí holokaustu si 9.
septembra položením vencov
a kvetov uctili predstavitelia
verejného života v Bratislave.
Na pietnom akte na Rybnom
námestí, kde v minulosti stála
synagóga, sa okrem najvyšších
ústavných činiteľov, členov vlády a parlamentu, predstaviteľov
diplomatického zboru a Zväzu
židovských náboženských
obcí, niektorých, ktorí prežili
holokaust, zúčastnil aj zástupca
Konferencie biskupov Slovenska. V jej mene si pamätný

deň, ktorý je výročím prijatia
nariadenia o právnom postavení Židov vládou vojnového
Slovenského štátu, pripomenula hlava Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita.
Arcibiskup pri pamätníku
genocídy židovského národa
počas druhej svetovej vojny
vyslovil predsavzatie, že to,
čo sa „v našej vlasti pred 74
rokmi stalo, sa už nesmie nikdy
zopakovať“. Zdôraznil, že práve

biskup Gojdič sa už pred vypuknutím vojny a pred prijatím
tzv. Židovského kódexu snažil
upozorniť svojich kňazov, veriacich i verejnosť na bujnejúci
nacionalizmus a šovinizmus.
Pietnu spomienku moderoval
riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan. Prítomným
sa prihovoril predseda vlády
SR Robert Fico, Dr. Oto Šimko,
ktorý prežil holokaust, a ďalší.
Modlitbu za obete holokaustu
predniesol bratislavský rabín
Baruch Myers.

Gréckokatolícki kňazi sa stretli na metropolitnej púti v Ľutine
Na mariánskom pútnickom
mieste v Ľutine sa 10. septembra konala 7. metropolitná púť
kňazov Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili aj manželky viacerých

kňazov. Začala sa v bazilike
minor slávením archijerejskej
svätej liturgie. Hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, koncelebrovali bratislavský

eparcha Peter Rusnák, pomocný prešovský biskup Milan
Lach SJ a kňazi Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie
a Bratislavskej eparchie.
V homílii vladyka Ján po-
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vedal, že „kňazstvo nie je ani
náhoda, ani nehoda, ale Božie
vyvolenie, s ktorým máme
zaobchádzať veľmi zodpovedne
a s úctou“. Zdôraznil, že kňazovi prináleží skromnosť, svätosť,
láskavé správanie, aj keď sa
často musí vyjadrovať veľmi
jednoznačne a pravdivo, že
sa to potom mnohým nepáči.
Zároveň sa kňazom poďakoval: „Drahí bratia v kňazskej
službe, chcem vám zo srdca
poďakovať, všetkým tým,
ktorí sa zodpovedne namáhate
poslúžiť veriacim, mladým,
manželom a starým ľuďom.

Chcem sa poďakovať vám, ktorí
nepočítate čas ani námahu, ale
vynakladáte všetky svoje sily
a schopnosti pre dobro a spásu
nesmrteľných duší. Myslím si,
že je vás drvivá väčšina, a to ma
nesmierne teší.“
Program pokračoval katechézou manželov Roberta a Vicki
de Hoxarovcov z Veľkej Británie na tému Som Božie dieťa.
Vydali svoju skúsenosť s Božou
láskou a vyzvali k prežívaniu
synovstva. „Koľko ľudí skutočne vo svojom srdci verí, že Boh
je môj Otec, ktorý ma miluje,
že je všemohúci? V deň, keď to

prijmeme, sa náš život zmení.“
Pripomenuli potrebu ohlasovania radostnej zvesti. Vydali
svedectvo o tom, že videli
tisíce zničených vzťahov, ktoré
boli zasiahnuté Božou láskou
a boli obnovené a uzdravené.
Katechézu zakončili modlitbou
za uzdravenie vzťahov, za odpustenie rodičom, za odprosenie, že sme im možno nerozumeli alebo sa pohoršili.
Počas obeda kňazi využili čas
na vzájomné rozhovory. Púť
zakončili modlitbou Akatistu
požehnania rodín. (Ľubomír
Petrík)

Vyhlásenie o pomoci utečencom
v gréckokatolíckej Prešovskej archieparchii
Utečenecká kríza sa stále
prehlbuje a je najvyšší čas, aby
sme v tých, ktorí z dôvodu
nebezpečenstva smrti, pošliapania ľudskej dôstojnosti, ale
aj z dôvodu, že už nevedia, ako
sa vo svojich krajinách postarať
o dôstojné živobytie svojich
detí, spoznali prítomného
Ježiša Krista. Teraz sa stávajú
veľmi aktuálnymi jeho slová:
„Lebo som bol hladný a dali ste
mi jesť; bol som smädný a dali
ste mi piť; bol som pocestný
a pritúlili ste ma“ (Mt 25, 35).
Už dlhšie vo mne rezonuje
otázka, ako pomôcť týmto
našim bratom a sestrám. Preto
ponúkam štátnej správe pomoc pri začleňovaní utečencov
do života na Slovensku, ako

k tomu vyzval aj Svätý Otec
František.
V spolupráci s miestnymi
komunitami chceme pomôcť
týmto ľuďom s ich uvedením
do života našich farských
spoločenstiev a urobiť všetko
preto, aby sa v novom prostredí mohli čo najskôr cítiť ako
doma. Medzi utečencami zo
Sýrie sú aj melchiti, teda gréckokatolíci, ktorí sa vo svojej
krajine síce modlia po arabsky,
ale v byzantskom obrade ako
my. Preto som presvedčený,
že práve táto náboženská
blízkosť pomôže na oboch
stranách prekonať určitú
kultúrnu vzdialenosť, obavy
a naše nesprávne stereotypné
pohľady na utečencov, ako aj

ich bolesť z opustenia svojej
domoviny.
Zároveň vyzývam kňazov,
rehoľníkov a veriacich k intenzívnym modlitbám za všetkých
utečencov a migrantov, teda aj
za tých, ktorým nedokážeme
ponúknuť život v ich náboženskej komunite.
Prosím o príhovor nášho blahoslaveného biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM,
ktorý počas hrôz druhej svetovej vojny videl v židovských
bratoch a sestrách svojich
blížnych, nezištne im pomáhal
a zachraňoval ich životy.
Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup
metropolita

SLOVO na rok 2016
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Príspevok na Slovo za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 13 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2017.
Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2016, jeho cena je 1,50 eur/ks.
NOVINKA!!! Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku.
Treba kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 051 / 7731 481 a uviesť dátum platby.
VÝHODY: príspevok iba 8 eur, časopis 10 dní v predstihu a dostupný kdekoľvek, kde sa môžete
pripojiť k internetu. Vhodné pre mladých a veriacich žijúcich v cudzine. Aj my šetríme prírodu.
Príspevky môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom alebo na účet 3210 206 959/0200;
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2016, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.


Katechéti a kňazi Prešovskej
archieparchie sa stretli 9. septembra
v kaplnke Gréckokatolíckej
teologickej fakulty v Prešove,
aby s Mons. Milanom Lachom,
prešovským pomocným biskupom,
otvorili nový školský rok. Pri svätej
liturgii vladyka Milan povzbudil
učiteľov náboženstva, aby pri
školskej katechéze nezabúdali
ani na príklad osobného vzťahu
s Bohom. Pracovná časť pokračovala
v priestoroch Metodickopedagogického centra v Prešove, kde
Ján Furman informoval o ponukách
vzdelávania pre učiteľov náboženstva
a otec Jozef Zorvan poslucháčov
voviedol do Prvej Samuelovej
knihy a Lukášovho evanjelia, ktoré
sú predmetom biblickej súťaže
a olympiády v tomto školskom roku.
(DKÚ Prešovskej archieparchie)

Pracovné stretnutie environmentálnej subkomisie pri Konferencii
biskupov Slovenska sa uskutočnilo
11. septembra v Banskej Bystrici
pod vedením predsedu Mons.
ThDr. Jána Babjaka SJ, prešovského
arcibiskupa metropolitu. Venovalo
sa príprave vyhlásení a výziev ES KBS
k Medzinárodnému roku pôdy 2015
(FAO), k témam encykliky Svätého
Otca Františka Laudato si, ku Dňu
modlitieb za stvorenstvo a k Mesiacu
stvorenstva. Vyhlásenia subkomisie
boli verejnosti predložené ku dňu
patróna ochrancov prírody a životného prostredia sv. Františka z Assisi
4. októbra. Vyhlásenie o pôde má
pripomenúť odkaz Medzinárodnej
konferencie o pôde Pôda ako Boží
dar v Ľutine. Má byť výzvou k ekologickému poľnohospodárstvu a k prírode blízkemu obhospodarovaniu
lesov. (Milan Lichý)

Okolo štyridsaťtisíc mariánskych
pútnikov zavítalo na tohtoročnú
národnú púť k Sedembolestnej
Panne Márii do Šaštína, ktorá
sa uskutočnila 15. septembra.
Hlavným celebrantom a kazateľom
na slávnosti za účasti kňazov
a viacerých biskupov zo Slovenska
aj zahraničia bol arcibiskup Mons.
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi. Medzi
tisíckami pútnikov boli aj najvyšší
predstavitelia štátu vrátane
súčasného a bývalého prezidenta
Andreja Kisku a Ivana Gašparoviča.
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Aj v tomto roku sa v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli konali letné stretnutia mládeže. Počas ôsmich päťdňových turnusov zariadenie navštívilo 987 detí a mladých ľudí, o ktorých sa staralo 195
animátorov a kňazov. Programy jednotlivých turnusov sa
niesli v duchu citátu, ktorý na tento rok odporúčal Svätý Otec:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

Letné stretnutia
T
mládeže 2015
éme boli prispôsobené nielen jednotlivé katechézy či prednášky, ale aj rôzne
hry, divadelné predstavenia a koncertné
vystúpenia kapiel. Okrem možnosti stíšiť sa
v modlitbách či zažiť ozajstné spoločenstvo pri
slávení svätej liturgie si mohli účastníci vychutnať aj atmosféru večerných adorácií a chvál.
Programy ponúkali aj veľa možností, ako si
prakticky vyskúšať prácu v skupinkách, tvorivých dielňach a v neposlednom rade vychutnať
túry do okolitej prírody. Keďže počasie tohto
leta bolo mimoriadne horúce, asi najpopulárnejšou aktivitou boli takzvané „vodné vojny“,
počas ktorých sa mohli všetci osviežiť a schladiť.
Na stretnutia zavítal aj prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak a prešovský pomocný
biskup Mons. Milan Lach. Po svätých liturgiách sa obaja stretávali s mládežou v diskusiách
a družných debatách. V Roku zasväteného
života sa mladí mohli zoznámiť so zástupcami
niektorých reholí, ale aj laických spoločenstiev.
Zaujímavé a zároveň dojímavé bolo stretnutie so
sestrami baziliánkami zo Sečoviec, ktoré prišli
spolu s mládežou z vojnou zmietaného východu Ukrajiny. Dievčatá veľmi pútavo rozprávali
a živo diskutovali o problémoch, ktoré prežívajú
spolu s ich rovesníkmi v zónach, kde sa stále
bojuje a kde ľudia každý deň žijú v strachu a neistote. Počas celého leta k mladým prichádzali
a svoju prácu predstavovali aj aktivisti z Pápežských misijných diel, Gréckokatolíckej charity
a iní zaujímaví ľudia, ktorým záleží na tom, aby
sa Božie kráľovstvo šírilo. Samozrejme, program
na tohtoročné letné stretnutia mládeže bolo treba kvalitne pripraviť. O ich prípravu sa postarali
Monika Frišničová, Marcela Fedinová, Viktória
Žolnová, Anička Tatárová, Alžbeta Zorvanová,
Alena Filičková, Beáta Baranová, Lukáš Demjančík a za jednotlivé turnusy zodpovední kňazi:
Rasťo Baka, Slavomír Nergeš, František Sochovič, Michal Jančišin, Mikuláš Fejko, Peter Borza,
Janko Pavlík, Matúš Verba, Slavomír Zahorjan,
desiatky ďalších animátorov a kňazov, bez ktorých by sa tieto stretnutia neboli stali nezabudnuteľnou realitou.

Aj keď sa tohtoročné letné
stretnutia skončili, život v Bárke
ide ďalej. Počas celého nasledujúceho školského roka ponúka
deťom a mládeži víkendové
stretnutia na tému Čistí v srdci,
úprimní v láske, zimný tábor, stretnutia mládeže počas Kvetnej nedele či gospelový festival Bárkafest. No
a, samozrejme, veríme, že nás čakajú ešte požehnanejšie
Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2016.

Mladí putovali do Ľutiny

V sobotu 6. septembra sa na pútnickom mieste v Ľutine
konal už piaty ročník Púte mladých, na ktorej sa zúčastnilo vyše tristo pútnikov. Púť sa začala ráno modlitbou
tretej hodinky, po ktorej nasledovala katechéza vladyku
Milana Lacha SJ, prešovského pomocného biskupa. Okrem
iného sa v nej zmienil o prežívaní čistoty srdca z pohľadu
východných otcov.
Púť mladých vyvrcholila o 10.30 hod. slávnostnou
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Vo svojej
homílii vyzval mládež k ochrane života a k nutnosti byť
ostražitý pred rodovou ideológiou, teda trendom zamieňať si tie najprirodzenejšie veci za veci, ktoré iba podliehajú názoru. Prítomným ozrejmil, že v rodovej ideológii
ide o nevedecké a ideologické tvrdenie, že výlučne
dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská – vlastne ani
neexistuje. S takouto ideológiou a jej dôsledkami
nemôžeme súhlasiť.
Po krátkej obedňajšej prestávke program pokračoval workshopmi rehoľných spoločenstiev Gréckokatolíckej cirkvi. Počas dvoch hodín sa mladí
mali možnosť vystriedať na stanoviskách, kde
rehoľníci kreatívnym spôsobom predstavili svoje
spoločenstvá. Modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu sa program v bazilike ukončil
a pokračoval na mariánskej hore vystúpením
skupiny Onezym, počas ktorého mladých
k životu v čistote povzbudil slovom otec
Ivan Molčányi a svedectvom manželia
Vojtekovci z Košíc. n
Erich Eštvan
snímky: archív GMC Bárka
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Rozhovor s otcom Patrikom
Maľarčíkom, duchovným
správcom Centra voľného
času v Juskovej Voli, o púti
mladých
Kedy vznikla myšlienka
púte mladých na pútnické
miesto do Ľutiny?
Myšlienka vznikla pred
štyrmi rokmi na podnet
vladyku Jána Babjaka, ktorý
chcel ponúknuť mladým ľuďom na začiatku
septembra možnosť spoločne ďakovať Bohu
za požehnaný čas prázdnin, ale predovšetkým si vyprosiť potrebné milosti do nového
školského roka. Dnes je to miesto pre modliacu
sa mladú cirkev vydávajúcu svedectvo, že žiť
Kristov život sa oplatí.
Má dnešná mládež chuť vziať batoh na plecia
a vybrať sa na púť?
Myslím si, že chuť putovať súvisí s ich motiváciou. Tí, ktorí milujú Boha, sa tešia na stretnutie s ním. Láska nepozná hranice ani kilometre
a človek kvôli láske dokáže vziať batoh na plecia a prísť na púť. Tí, ktorí potrebujú povzbudenie, silu a hľadajú pokoj, možno nemajú chuť
ísť, ale unavení z práce, povinností, pohltení
do virtuálneho sveta, denne vystavení vplyvu
médií, sa prichádzajú stíšiť a načerpať silu i pokoj do života. Tí, ktorí hľadajú dobrodružstvo
a prichádzajú kvôli priateľom, tých nezaujíma,
čo budú na púti robiť, mnohokrát však odchádzajú oslovení, povzbudení a s chuťou zmeniť
život.
Budúci rok budú mať mladí možnosť putovať
na Svetové dni mládeže do Krakova. Prečo sa
oplatí ísť?
Je to jedinečná príležitosť stretnúť sa so
Svätým Otcom. Krakov nie je ďaleko a je to
nádherné mesto s množstvom zaujímavých
a požehnaných miest, kde možno načerpať
Božiu milosť. Ide však najmä o stretnutie
s Kristom v spoločenstve mladých z celého
sveta. Mladí budú môcť zažiť atmosféru približne dvoch miliónov ľudí spievajúcich Bohu
na chválu. Môžu byť povzbudení svedectvom
života spolupútnikov, spoznať nových priateľov, počuť ohlásené slovo skrze biskupov
a pápeža, byť účastní na bohatom hudobnom
i divadelnom programe. Nevynechal by som
ani prípravný týždeň pred príchodom Svätého
Otca do Krakova. Ide o tzv. dni v diecézach, keď
počas týždňa budú mladí rozdelení do farností
a diecéz po celom Poľsku. Každá diecéza bude
niesť názov biblického mesta, krajiny, vrchu,
kde mladí budú môcť zažiť všetko, čo sa na tom
ktorom mieste dialo.
Michal Pavlišinovič
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do irmologiona – knihy obsahujúcej notové
zápisy rôznych nápevov liturgických textov
východného obradu – a bez problémov sa
naučiť aj niečo nové. Potom sa z liturgického slávenia stáva ozajstná slávnosť.
Je výhodou, ak kantor pozná viacero  
nápevov a v liturgii sa neobmedzuje iba
na niektoré, ktoré sú verejne známe, ale
podľa sviatku či bežného dňa tieto nápevy
obmieňa. Tak sa priebeh liturgie stáva
neopakovateľným zážitkom nielen pre
veriacich, ale i pre samotného kantora.
Kantorom by mal byť človek, ktorý dobre
pozná svätú liturgiu a iné bohoslužby,
aby spoločne s kňazom vytvárali jednotu,
a ak sa jednému z nich niečo nepodarí,
ten druhý ho podrží. Je úžasné, ak kantor
jedným okom sleduje, čo kňaz vo svätyni
robí. Či už sa domodlil tichú modlitbu
počas Cherubínskej piesne, alebo treba
pieseň ešte raz zopakovať. Všetko toto je
základom, ktorý by mal kantor v sebe akosi
mať alebo sa to naučiť, aby bol skutočnou
oporou v speve nielen veriacim, ale aj
samotnému kňazovi.

Kantorská služba
v chráme
Výrazný hlas, schopnosť viesť ostatných, byť v chráme tým, kto to tam vedie.
Mnohí z nás by tipovali, že spomenuté výrazy označujú osobu kňaza.

N

ebolo by na škodu veci, keby sme
tieto vlastnosti adresovali Božiemu služobníkovi. Ale popri tejto
dôležitej osobe, ktorá vedie bohoslužby,
nie je o nič menej dôležitá ani osobnosť
kantora. S ním je spev v chráme ucelenejší.
On je ten, kto stojí na čele veriacich a spolu
s kňazom sa snaží tvoriť harmonický súlad.

Kto je kantor?

Pomenovanie kantor pochádza z latinského slova cantor, čiže spevák, a môže sa
používať aj ako hovorový výraz pre učiteľa
– stredoškolského profesora, ktorý zároveň
viedol liturgickú hudbu v chráme. Slovom
kantor sa tiež označuje človek, ktorý sám
spieva alebo predspevuje časť liturgického
textu. Z toho môžeme usúdiť, že kantor je
ten, kto spieva a vedie spev v chráme a sna-

ží sa to naučiť aj ostatných. Kantor svojím
spevom prispieva k dôstojnému priebehu
liturgických slávností, kde ako prvý začína
rôzne časti liturgických spevov a spolu
s veriacimi sa pripája k neviditeľnému chóru anjelov oslavujúcich a chváliacich Boha.
V minulosti sa táto služba spájala väčšinou
s mužským pokolením. V priebehu ostatného desaťročia však môžeme skonštatovať, že úlohy kantora tak v byzantskej, ako
aj v latinskej tradícii sa s radosťou ujímajú
aj ženy – kantorky.

Čím by mal kantor disponovať

Ak by sa niekto chcel stať kantorom alebo
má vážny záujem o túto službu, v prvom
rade by mal mať vzťah s Bohom. Úprimne
hľadajúci kresťan, ktorý netúži svojím spevom chváliť seba, ale Boha. Veľmi dôležité

je uvedomiť si, kvôli čomu sa tejto službe
chce venovať. Pre zisk alebo popularitu?
Alebo kvôli tomu, kto povoláva k životu
a dal mu hlas na to, aby ho oslavoval týmto
spôsobom?
Samozrejme, aj hudobný sluch je veľmi
dôležitou podmienkou, ktorú by mal
daný uchádzač alebo kandidát na kantora
spĺňať. Bez toho to nemá zmysel. Potom je
to iba akési „hranie sa“ na kantora, ktorý
svojím spevom neuľahčuje spev v chráme,
ale ho iba sťažuje. Je veľkou výhodou, ak
má kantor za sebou základné hudobné
vzdelanie. Vtedy sa nemusí spoliehať iba
na to, čo sa naučil z počutia, ale sám si
môže dané spevy prehrať na nejakom
vhodnom hudobnom nástroji, a tak si
je istý, že nespieva podľa seba, svojich
chúťok, ale podľa nôt, tak ako sú zapísané. Vtedy sa kantor môže smelo pozrieť
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V čom spočíva príprava kantora

Keď som začal slúžiť ako kantor, pochopil
som známy výrok svätého Augustína, ktorý
povedal: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Nie
preto, aby kantor v chráme všetko spieval dvakrát, ale skôr kvôli príprave, ktorá
spočíva v tom, že daný text, možno menej
známy, si kantor predspieva pred tým, než
začne spievať naostro v chráme. Týka sa to
najmä bohoslužieb, ako je večiereň a utiereň, kde je toho trocha viacej a nie všetko je
známe. Vtedy je veľmi dobré, ak si kantor
doma nad danými textami troška posedí
a prespieva si ich. Môže aj viackrát, aby výsledok bol čo najlepší. Veľa záleží od neho,
pretože zhromaždený ľud v chráme čaká
práve na neho. On je ich vodcom, ktorý by
ich v speve mal viesť správnym smerom.
Ďalšou dôležitou vecou je, aby kantor
necvičil len seba, ale predovšetkým, aby si
sám vyhliadol nejakého žiaka, ktorému by
raz túto službu mohol odovzdať. Vieme,
že nik nežije večne.  Preto by mal aj sám
kantor spoznať, kedy je ten správny čas
ukončiť svoju službu a prenechať „stoličku“
niekomu inému. Tomu, kto má možno
viac fyzickej i hlasovej sily ako on sám.
Práve preto nie je dobré privatizovať si túto
službu, ale byť aj tým správnym učiteľom.
Dnes sa hudbou ľudia zaoberajú omnoho
viac ako kedysi. Sú možnosti, ktoré mnohí
kedysi nemali. No vytráca sa ochota slúžiť
ostatným, napríklad aj v úlohe kantora.
Najväčším strašiakom je možno aj predstava, že dennodenne bude musieť byť

v chráme, a tým strácať svoj drahocenný
čas, ktorý by mohol využiť ináč. Treba si
naliať čistého vína a povedať: Áno, táto
služba je spojená s obetou, a nie malou.
Veď veľa ľudí, ktorí prijmú úlohu kantora,
stojí aj pred dilemou, ako vyriešiť situáciu,
keď napr. treba ísť kantorovať pohrebný
obrad počas pracovného času v zamestnaní. Skĺbiť službu hlavného speváka so
zamestnaním chce niekedy veľa pochopenia, trpezlivosti a obetavosti.

Patróni kantorov

Známou patrónkou všetkých hudobníkov
a spevákov, teda aj kantorov, je  rímska
mučenica a panna svätá Cecília. Keď podľa
legendy Cecíliu mučili, navonok kričala
od bolesti, ale vo svojom srdci oslavovala
Pána za všetko to dobro, ktoré jej preukázal. Medzi patrónov hudobníkov niektorí
priraďujú aj proroka a kráľa Dávida, ktorý
sa venoval hre na citare. Vďaka tomu sa dostal na kráľovský dvor. Svojou hrou na hudobnom nástroji pomáhal kráľovi prežívať
dni pochmúrnej nálady. Veľmi známe sú
predovšetkým žalmy, ktoré skomponoval
na oslavu Jahveho, či už ako modlitbu
odprosenia za hriechy, alebo aj ako oslavu
jeho všemohúcej slávy. Tak si týchto dvoch
svätcov zvlášť uctievajú tí, ktorým je zverená služba organistu a kantora v západnom
aj vo východnom obrade.

Vzájomné stretnutia

Pri tejto službe vnímam potrebu stretávania sa ľudí, ktorí týmto spôsobom slúžia,
aby sa zdôraznil charakter a význam úlohy
kantora. Už sa konali rôzne kurzy, ktoré
mali slúžiť k vzájomnému obohateniu sa či

cibreniu a upevneniu liturgických spevov.
Bolo by veľmi dobré, ak by fungovali takéto
stretnutia kantorov napríklad aj na úrovni
protopresbyterátov. Ľudia pochádzajúci
z jednej ,,doliny“ by sa mohli rozprávať,
cvičiť v speve a zároveň sa navzájom spoznávať, a tak aj budovať pravé spoločenstvo
Cirkvi, ku ktorému nás neraz povzbudzuje
aj Svätý Otec František. Nejde ani tak
o úsilie zjednotiť sa v speve, čo by bolo
veľmi dobré, ale skôr o to, aby sa kantori
a kantorky zo susedných farností a filiálok
dokázali stretnúť a navzájom si vymieňať
svoje skúsenosti aj nápevy. Týmto by sa
skvalitnila a pozdvihla služba kantora.

Nech spieva naše srdce

Spomenuli sme si niečo z toho, čo kantor
potrebuje na svoju službu. Aby ovládal
liturgické texty, viedol spev a veriacich
v chráme. Všetko toto by však bolo zbytočné, ak by svoju službu nerobil z úprimného
srdca a z lásky k Bohu a k Cirkvi. Spievať
môže ktokoľvek, kto sa rozumie do hudby
a je k tomu dostatočne hlasovo disponovaný. Vedieť spievať s láskou a viesť k tomu
aj ostatných je rezervované tým, ktorých si
Pán do tejto služby povolal. Veľmi dôležité
je preto vložiť do spevu srdce. V takom
prípade aj sám kantor cíti, že sa modlí, že
zažil stretnutie s Kristom a že nešlo len
o technické odspievanie textov, ale o skutočnú modlitbu. Vtedy v službe nachádza
pravý pôžitok. Veľmi ľahko sa podľa hlasu
dá rozoznať, či kantor, alebo kantorka
spievajú preto, lebo musia, alebo preto,
že chcú, že majú radosť zo služby, ktorá je
taká nádherná. n
Pavol Vasiľ
ilustr. snímky: Teodor Maroš Kosť, flickr.com

Sociálna starostlivosť Cirkvi

Sollicitudo rei socialis
Encyklikou Sollicitudo rei socialis chcel svätý Ján Pavol II. dosiahnuť tri veci: pripomenúť si
20. výročie sociálnej encykliky Pavla VI. Populorum progresio (Rozvoj národov), zmodernizovať sociálnu náuku Cirkvi vo svetle rastúcej túžby po slobode na celom svete a prinútiť Rímsku kúriu, aby prijala postkonštantínsky pohľad na úlohu Cirkvi vo svete, ako rozpracované
závery Druhého vatikánskeho koncilu.

H

neď v úvode pápež píše: „Pápeži
dbali na to, aby svojimi zásahmi
objasňovali i nové charakteristické
črty sociálneho učenia Cirkvi. ... Cirkev sa
usiluje viesť ľudí, aby pomocou rozumového uvažovania a ľudských vied mohli splniť
svoje poslanie zodpovedných budovateľov
pozemskej spoločnosti.“ (SR 1) „Do tohto
bohatého zborníka sociálneho učenia sa
zaraďuje a v ňom vyniká encyklika Populorum progresio, ktorú náš ctihodný predchodca Pavol VI. zverejnil 26. marca 1967.“
(SR 2)

vislosť, ktorá jestvuje medzi ich správaním
a medzi biedou a nedostatočným rozvojom
toľkých miliónov ľudí.“ (SR 9)

Panoráma súčasného sveta

Pápež pokračuje: „... nechávam stranou
rozbory čísel alebo štatistík, pretože sa
stačí pozrieť na skutočnosť, t. j. na ne-

Novosť encykliky Populorum
progresio

„Dokument pápeža Pavla VI. ... umožnil
veľmi konkrétne a jasne si overiť charakteristické črty kontinuity a obnovy v sociálnom učení Cirkvi.“ (SR 5) „Môžeme preto
tvrdiť, že encyklika Populorum progressio
je akoby odpoveďou na koncilovú výzvu,
ktorou sa začína konštitúcia Gaudium et
spes: ,Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti
ľudí dnešnej doby, najmä chudobných
a všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami
a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudského,
čo by nenašlo ozvenu v ich srdci.‘ Tieto slová vyjadrujú základný dôvod, čo inšpiroval
veľký koncilový dokument, ktorý vychádza
z pozorovania biedy a pomalého rozvoja,
v ktorom žijú milióny ľudských bytostí.“
(SR 6) Pápež dodáva: „ ... encyklika sa javí
ako aplikácia sociálneho učenia koncilu
na špecifický problém rozvoja národov,
ako aj na nedostatok tohto rozvoja.“ (SR 7)
„... novosť encykliky Populorum progressio
nespočíva natoľko v upozornení na historický fakt univerzálnosti sociálnej otázky,
ale skôr v morálnom ohodnocovaní tejto
skutočnosti. Preto tí, čo sú zodpovední
za verejný poriadok, ako i jednotliví občania bohatých krajín, zvlášť ak sú kresťania,
majú morálnu povinnosť – podľa príslušného stupňa zodpovednosti – v osobných
i vládnych rozhodovaniach mať na zreteli
tento univerzálny vzťah, túto vzájomnú zá-

spočetné množstvo mužov a žien, detí,
dospelých a starých, teda na konkrétne
a neopakovateľné ľudské osoby, ktoré
trpia pod neznesiteľnou ťarchou biedy. Je
mnoho miliónov tých, čo stratili nádej,
pretože ich situácia sa v mnohých častiach
sveta citeľne zhoršila. Pred týmito drámami krajnej biedy a nedostatku, v ktorých
žije toľko našich bratov a sestier, sám Pán
Ježiš burcuje naše svedomie (porov. Mt 25,
31 – 46).“ (SR 13) Ďalej pokračuje: „... výroba
a rozdeľovanie potravín, hygiena, zdravotníctvo a ubytovanie, pitná voda, pracovné
podmienky, zvlášť pre ženy, dĺžka života
a iné hospodárske a spoločenské javy, tento
celkový obraz je rozčarujúci, či sa už berie
tak, ako sa javí sám osebe, alebo vo vzťahu
k zodpovedajúcim danostiam rozvinutých
krajín. Spontánne prichádza na jazyk slovo
,priepasť‘.
Možno to nie je primeraný výraz na vyjadrenie opravdivej skutočnosti, pretože
môže vyvolať dojem nejakého ustáleného
javu. To však nie je správne. V živote rozvi-

nutých krajín a tých, čo sa ešte len vyvíjajú,
sa v ostatných rokoch prejavil nerovnomerný stupeň zrýchlenia, ktorý ešte viac
zväčšuje vzdialenosti. Tak krajiny na ceste
rozvoja, zvlášť tie najchudobnejšie, sa nachádzajú v situácii vážneho zaostávania.
Treba ešte pripojiť rozdiely v kultúre a vo
vzájomných postojoch medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, ktoré sa vždy nekryjú
so stupňom hospodárskeho rozvoja, ale naopak, prispievajú k vytváraniu vzdialenosti.
Tieto prvky a aspekty robia sociálnu otázku
oveľa zložitejšou práve preto, že dosiahla
všeobecný rozmer. Ale práve načrtnutý
obraz by bol neúplný, keby sa k ,hospodárskym a sociálnym javom‘ nedostatočného
rozvoja nepripojili iné, rovnako negatívne
ukazovatele, ba vyvolávajúce ešte väčšiu
ustarostenosť, počínajúc kultúrnou oblasťou. Také sú: analfabetizmus, ťažkosť alebo
nemožnosť pristúpiť k vyššiemu vzdelaniu,
neschopnosť zúčastňovať sa na budovaní
vlastného štátu, rôzne formy vykorisťovania a útlaku, tak sociálneho, politického,
ako aj náboženského, ktorému je vystavená
ľudská osoba i jej práva, a k tomu ešte aj
diskriminácia každého druhu, zvlášť tá
najhoršia, založená na rasových rozdieloch. Ak sa aj niektorá z týchto rán prejaví
v oblasti rozvinutejšieho severu, istotne sú
tieto rany častejšie, trvácnejšie a oveľa ťažšie odstrániteľné v rozvíjajúcich sa a menej
pokročilých krajinách.“ (SR 14, 15)
Encyklika Sollicitudo rei socialis nesie
pečať pápežskej autority, ale je výsledkom
zložitých porád a diskusií v Rímskej kúrii.
Svätý Ján Pavol II. za prvých deväť rokov
pontifikátu dobre spoznal cirkevný svet
a vedel vycítiť zmeny tam, kde iní nevideli
nič. Jeho názor, že hybnou silou sociálnych
zmien je kultúra, mu umožnil inak nazerať
aj na vzťah Cirkvi na svet politiky a ekonomiky, čo bolo výzvou pre tradičné kuriálne
myslenie i pre teológiu oslobodenia. Pápež
chcel, aby tento jeho nový pohľad na úlohu
Cirkvi v súčasnom svete prijala aj rímska
kúria. n
Miroslav Dancák
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Voľné spolužitie

Rozhodnutie nasledovať Pána

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec priblížil slová o nasledovaní Krista: „Nasledovať
Ježiša znamená vziať svoj kríž – všetci ho
máme – a sprevádzať ho na jeho ceste, ceste
nepohodlnej, ktorá nie je cestou úspechu
alebo prchavej slávy, ale cestou, ktorá vedie
k pravej slobode, ktorá nás oslobodzuje
od sebectva a hriechu. Ide o jasné odmietnutie svetskej mentality, ktorá kladie svoje ja
a svoje záujmy do centra existencie. Čo však
nie je to, čo chce od nás Ježiš! Naopak, Ježiš
nás pozýva stratiť svoj život pre neho, pre
evanjelium, aby sme ho opäť prijali obnovený, naplnený a autentický. Sme si vďaka
Ježišovi istí, že táto cesta vedie na konci ku
vzkrieseniu, k plnému a definitívnemu životu
s Bohom. Rozhodnutie nasledovať jeho, nášho učiteľa a Pána, ktorý sa stal služobníkom
všetkých, si vyžaduje kráčať za ním a počúvať
ho pozorne v jeho slove a vo sviatostiach.
Nezabúdajte si každý deň prečítať úryvok
z evanjelia.“ (úryvok príhovoru z 13. septembra 2015)

Správne hľadieť na kríž

Pápež František vo svojej homílii na sviatok
Povýšenia svätého Kríža povedal: „Boh sa
stal človekom a zaodel sa do hriechu. A Pavol
Filipanom vysvetľuje toto tajomstvo: Ježiš,
,hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba
samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa
podobný ľuďom. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži‘. Ježiš
sám seba ponížil, stal sa pre nás hriechom,
on, ktorý hriech nepoznal. Toto je tajomstvo.
Keď hľadíme na Ježiša na kríži na mnohých
krásnych maľbách, skutočnosť je iná: bol celý
dotrhaný, zakrvavený pre naše hriechy. Toto
je cesta, ktorou šiel, aby zvíťazil nad hadom
na jeho poli. Hľadieť na Ježišov kríž, nie
na krásne umelecké kríže: hľadieť na skutočnosť, na to, čo bol kríž v tej dobe. A hľadieť
na jeho cestu a na Boha, ktorý sa ponížil,
znížil sa, aby nás zachránil. Aj toto je cesta
kresťana. Ak chce ísť kresťan vpred cestou
kresťanského života, musí sa ponížiť, ako sa
ponížil Ježiš.“ (úryvok homílie zo 14. septembra 2015)

Materstvo Márie a Cirkvi

Svätý Otec František vo svojej homílii priblížil
veriacim materstvo Božej Matky a Cirkvi, keď
povedal: „V tejto dobe je vo svete, neviem
síce, či hlavný pocit, ale existuje tu silný
pocit osirelosti. Je to osirelý svet. Toto slovo
má veľmi veľký význam. Význam toho, čo
nám Ježiš hovorí: ‚Nenechám vás ako siroty,
dám vám matku‛. A toto je našou hrdosťou – máme Matku. Matku, ktorá je s nami,
ochraňuje nás, sprevádza nás, ktorá nám pomáha, a to aj v ťažkých časoch, v nepekných
chvíľach. Ruskí mnísi hovoria, že vo chvíľach
duchovného nepokoja musíme ísť pod plášť
svätej Božej Matky a ona nás prijme, chráni
a stará sa o nás. Z Máriinho materstva pochádza druhé materstvo – materstvo Cirkvi.
Cirkev je matkou. Je našou svätou matkou
Cirkvou, ktorá nás plodí v krste, dáva nám
rásť vo svojom spoločenstve a má postoje
materskosti, miernosti, dobrotivosti: Matka
Mária a matka Cirkev vedia byť nežné k svojim deťom, prejavujú nežnosť. Myslieť na Cirkev bez tejto materskosti je akoby myslieť
na prísnu asociáciu, asociáciu bez ľudského
tepla, na sirotu. Cirkev je matkou a prijíma
nás všetkých ako matka. Matka Mária, matka Cirkev. Je to materstvo, ktoré sa prejavuje
v postojoch pokory, prijatia, porozumenia,
dobrotivosti, odpustenia a nežnosti. Tam,
kde je materstvo, tam je život, radosť, pokoj,
rastie sa v pokoji. Keď chýba toto materstvo,
zostane jedine prísnosť, disciplína a neschopnosť sa usmievať. Jedna z najkrajších
a najľudskejších vecí je usmievať sa na dieťa
a rozosmiať ho.“ (úryvok homílie z 15. septembra 2015)
Zakaždým, keď urobíme znak kríža, približujeme sa k veľkému tajomstvu Trojice. (Twitter Svätého Otca Františka z 12. septembra
2015)
Boh má zaľúbenie v pokorných. Keď žijeme
pokorne, premieňa naše malé snahy a koná
veľké veci. (Twitter Svätého Otca Františka zo
14. septembra 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Mimoriadna synoda o rodine v bode 42 informovala, „že v mnohých krajinách sa pozoruje
,rastúci počet párov, ktoré žijú vo vzťahoch
ad experimentum, bez kánonického i civilného manželstva‘ (Instrumentum laboris, 81).
V niektorých krajinách sa to deje zvlášť v rámci
tzv. tradičných manželstiev, ktoré sa uzatvárajú
na základe dohody medzi rodinami a často
bývajú slávené v rozličných etapách. V iných
krajinách zasa rastie počet tých, ktorí po dlhom
spolužití žiadajú slávenie sobáša v kostole.
Voľné spolužitie sa často volí preto, že panuje
všeobecná mentalita zameraná proti inštitúciám a definitívnym záväzkom, ale aj preto, že
sa čaká na existenčné istoty (práca a stabilný
zárobok). Inde zasa existuje veľké množstvo
faktických zväzkov nielen preto, že odmietajú
hodnoty rodiny a manželstva, ale predovšetkým
preto, že sobáš sa chápe ako luxus, keď sociálna
situácia, ako aj materiálna núdza nútia k životu
vo faktickom zväzku“.
Ak človek chce byť klamaný, potom je ťažké
hľadať pre neho riešenie. Žiadne výhovorky nie
sú také vážne ako samotný fakt, že muž a žena
žijú bez akéhokoľvek zväzku. Ich spolužitie
nemá žiadnu stabilitu. Je to iba „pokus“, „život
na skúšku“ a pokračovať v ňom sa chcú odhodlať, možno aj sviatostne, po rokoch, iba ak im
to bude klapať. Ale to je veľká škoda pre oboch,
tak pre muža, ako aj pre ženu. Lebo hriech ešte
nikdy neurobil človeka šťastným. Ani „moderný
duch doby“ a život podľa neho neurobí nikoho
šťastným. Človek sa iba viac a viac zamotáva
do otroctva hriechu. A čím viac je zamotaný,
tým menej je slobodný a ešte menej šťastný.
Voľné spolužitie nedáva mužovi a ešte menej
žene ozajstný priestor na lásku, na úplné odovzdanie sa jeden druhému. Vždy je tam myšlienka: Dokedy budeme spolu? Obidvaja si totiž
nechali otvorenú cestu späť. Ako sa dá budovať
jednota v takomto zväzku? Ako sa dá spoločne
si vytvárať spoločný dom, keď tomu druhému
nesľubujem lásku natrvalo? Ale dnešná doba
veľmi praje tomuto spôsobu života, ba dáva ho
za príklad, keď sa tzv. celebrity chvália, koľkých
partnerov či partnerky už vystriedali. Žiaľ, takíto
slabosi sú dnes dávaní mladým ľuďom za vzor.
Pýtajme sa, kam to spejeme. Aký domov pripravujeme svojim deťom i budúcim generáciám?
Egoizmus muža a ženy pochováva ich vlastné
ideály a podporuje ich sebectvo a bezcitnosť
k ich vlastným deťom.
Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Stvoril
ich jedného pre druhého. Chce garantovať ich
lásku, ale iba v sviatostnom manželstve. Nebuďte zatvorení pred jeho milosťami a nezostávajte
stále chudobní. Otvorte sa Božiemu požehnaniu!
Mons. Ján Babjak

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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vozieval domov. Z mladších môžem spomenúť otca Pavla Medviďa či nášho vladyku
Milana a otca Jozefa Lukáča. S ním som bol
pochovávať aj v Debrecíne, kde som videl
jeden z najhonosnejších pohrebov.

Mám radosť
z dobrého spevu
Pán Minčík, ako si spomínate na svoje
kantorské začiatky?

V roku 1985 bola manželka na liečení v Bardejovských Kúpeľoch. V hoteli, ktorý bol
veľmi poškodený, sa necítila dobre, a tak
mi po týždni zavolala, že chce odísť. Vzal
som si týždeň dovolenky a zvyšok pobytu
som strávil s ňou. Keďže som sa narodil
v kňazskej rodine v Ortuťovej, rozhodol
som sa manželke, ktorá pochádza zo stredného Slovenska, ukázať naše kraje. A tak
sme sa spolu dostali do Ortuťovej.
Keď som vstúpil do cerkvi, bola tam iba
jedna staršia pani. Pozdravil som sa a predstavil seba i manželku. Spýtal som sa jej
na tri malé hroby mojich súrodencov. „To
už je štyridsať rokov, ak nie viac. Tam sú
už pochovaní iní,“ vravela. „Tak vy ste Antij
Minčík? Ja som bola za vášho otca cerkovníčkou. Keď som zazvonila a prišla na faru,
pýtal sa, či sú v cerkvi aspoň dvaja ľudia, že
by odslúžil svätú liturgiu i s panychídou.
Povedala som mu, že zazvoním i pripravím
kadidlo, no kantorovať nebudem. A otec
mi povedal, že nemusím, že on zobudí Antija a on odkantoruje.“ Tak sa v roku 1942
začalo moje kantorovanie.

Čiže išlo o nutnosť vypomáhať otcovi pri
svätej liturgii.

Áno. Aj v Košiciach, kam sme sa museli v roku 1950 vysťahovať, keďže otec
nepodpísal prestup na pravoslávie. Potom
musel otec z východného Slovenska odísť
a s Božou pomocou si našiel prácu v novootvorenej mostárni v Brezne.
Spomínam si aj na vladyku Pavla Gojdiča, ktorý prišiel na sviatok Pokrova (Ochrany Presvätej Bohorodičky) 1. októbra
na odpust do Varhaňoviec, kde v roku 1949
otec pôsobil. Vtedy môjmu otcovi vladyka Pavel povedal: „Tonču, tak ty vychoval
asistenciu, a vidiš, mni ju nepovolili.“ To bol
posledný odpust, na ktorý vladyku Gojdiča
pustili.
No i neskôr, keď našu cirkev povolili,
som s otcom chodieval do farností, kde
bolo treba vypomáhať. Tak sme chodili
i do Uble a Uliča.

Spomínate si na nejakú situáciu, kde ste
museli siahnuť na dno svojich možností?

Čo vás priviedlo k spevu?

Spev som mal rád odmalička. Keď sa v roku
1968 začali v Košiciach tiché „katakombálne“ liturgie v domácnostiach kňazských
rodín (i keď sa niekedy recitovali, no
zvyčajne potichu spievali), tak som pri nich
väčšinou vypomáhal ako kantor. Neskôr
som začal vypomáhať v košickej katedrále.

Pamätáte si ešte nejakých starých košických kantorov?

Prvým kantorom, na ktorého si spomínam,
bol pán Šarišský, bývalý cerkovník. Neskôr
otec Vojtech Boháč. Hoci bol kaplánom,
kantoroval z chóru. Chcel v katedrále
zjednotiť cirkevný spev, lebo do Košíc sa
sťahovali gréckokatolíci z celého východného Slovenska – zo Zemplína, Šariša, Spiša
i z Rusnákov. A každý si doniesol svoje
vlastné nápevy. Otec Boháč sa snažil o zjednotenie nielen týchto nápevov, ale aj o zjednotenie takých obyčajov, ako bolo pristupovanie k svätému prijímaniu, lebo každý
pristupoval po svojom. Niekedy mu v jeho
službe vypomáhal i môj otec Anton. Neskôr
kantoroval pán Seman, ktorý celkom dobre
spieval, no neovládal dobre cirkevný typik.
Neskôr boli ďalší kantori, s ktorými sme
si podelili službu v katedrále. Ja som mal
najmä cirkevnoslovanské obrady.

Koľko rokov ste kantorom?

Kantorujem od roku 1987, teda už skoro
tridsať rokov. Moje najkrajšie kantorské
obdobie bolo po roku 1992, keď bola tu
v Košiciach veľmi silná skupina bohoslovcov, teraz už kňazov: Pavol Bardzák, Vlado
Varga, Milan Gábor, Peter Labanič, Martin
Mati, Ivo Molčányi, Peťo Nižník. Keď sa začali zaujímať o liturgický spev, bola radosť
spievať. Keď som bol v Ríme, videl som,
že tam spievali na dva krilosy. Tak sme to
zaviedli aj v katedrále. Takto sme spievali
cárske časy či služby vopred posvätených
darov. Vtedy spev naozaj povznášal. Aj
vladyka Milan Chautur bol vtedy natešený
z krásy spevu.
Kantoroval som na pohreboch vo
všetkých piatich košických farnostiach. Aj

Anton Minčík pôsobí v košických farnostiach už dlhé
roky ako kantor. Nedávno
oslávil 80 rokov života
a podelil sa s nami o svoj
pohľad na službu kantora
v cerkvi.
cirkevnoslovanské obrady na košických
sídliskách. V katedrále som ráno kantoroval
cirkevnoslovanskú liturgiu i niektoré poobedňajšie, ktoré som neskôr na žiadosť otca
Bardzáka prepustil novej kantorke. Vtedy sa
mi vladyka Milan poďakoval a povedal: „Ale
pán Minčík, vy i tak budete do smrti kantorovať.“ A ja som mu odvetil: „Vaša excelencia, hádam nechcete povedať, že si mám aj
pohreb odkantorovať?“ „Nie, nebojte sa,“
odpovedal. „My sa o to postaráme.“
O týždeň ma už zavolali kantorovať
do košickej mestskej časti Džungľa, kde sa
striedame s rímskokatolíkmi v miestnosti
na miestnom úrade. Ale všetci chceli, aby
veľké obrady Paschy sme tu slávili my.
Veľmi milo ma tam prekvapili a oslávili
sme spolu mojich 75 rokov. Prišiel aj terajší
vladyka Milan Lach. Zaspievali mi a pripravili pohostenie. Naozaj to bolo veľké
prekvapenie.

Ak kantor a kňaz vytvoria súzvuk, modlitba doslova povznáša. S kým sa vám
dobre kantorovalo?

Veľmi dobre sa mi kantorovalo pri liturgiách terajšieho prešovského arcibiskupa Jána
Babjaka. Ale aj pri otcovi Jurajovi Kocákovi, ktorý spieval tak vysoko, že hoci bola
kantorka sopranistka, mala s kantorovaním
ťažkosti. Nakoniec si vyžiadal, aby som mu
kantoroval ja. Tak som ho aj po liturgii stále
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Teraz už mám svoj vek i zdravotné problémy. Keď som nedávno kantoroval v košickej miestnej časti Džungľa, naraz mi zaľahlo v ušiach, lebo som citlivý na prievan.
Vtedy som si dával veľký pozor, ako a čo
spievam, a to až tak, že som sa celý spotil.
Veľmi som sa bál, aby liturgia vyznela
dobre. Sám som kedysi začal kurzy v Prešove pre kantorov, kde prednášal i vladyka
Ján. Podľa mňa veľmi záleží na tom, ako je
liturgia spievaná.

Čo vám najviac pri kantorovaní pomáhalo a, naopak, čo vás vyrušovalo?

Najlepšie sa mi spievalo, keď ma v speve
podporovali ľudia. Tu na Terase mi stačilo
začať iba pár začiatočných slov a ľudia to
pekne dokončili. Najväčšiu radosť mám,
keď ľudia vedia spievať. Kedysi musel mať
každý kantor kantorský kurz, až tak mohol
viesť spev v cerkvi. Dnes to tak nie je. Vtedy vedel kantor i cirkevný typik.
Naopak, keď niekto chcel nasilu vyčnievať a rušil spev, alebo kým sa ľudia naučili
spievať, či zjednotili v speve, tak to bolo
ťažké. Myslím si, že niekedy je lepšie spievať niektoré časti na ľuďom známe nápevy,
napríklad irmosy na stichyrové nápevy, aby
nespieval kantor v cerkvi sólo. Niekedy,
výnimočne, to môže byť obohatením, no
nesmie to byť bežnou praxou.

Spievali ste aj v zbore. Čo je ťažšie, byť
súčasťou celku alebo spievať sám?

Kantorovanie je ťažšie. So zborom v Košiciach začal otec Boháč. A celkom sa nám
darilo, veď sme spievali aj pri návšteve
pápeža Jána Pavla II. Niekedy som pri
akadémiách spieval aj sólo.

Ktorá pieseň je vaša obľúbená a prečo?

Z liturgických piesní je to Plotiju usnuv
z Utierne Paschy. Spomínam si aj na českú
pieseň Můj ostrov plný krás, pri ktorej som
sa ženil. A z piesní spievaných počas prijímania obľubujem Vitaj miž nami. Aj ľudia
ju poznajú, a tak znie veľmi nádherne.
Z mariánskych piesní rád počúvam piesne
Hanky Servickej.

Zúčastnili ste sa na mnohých sláveniach
liturgií a speváckych prehliadok. Ktoré vo
vás z hľadiska spevu zanechali najsilnejší
dojem?

Počas Jubilejného roka som bol spolu s vtedajším prešovským generálnym vikárom
otcom Jánom Gajdošom s veriacimi na Kráľovej holi. Tu sme zo skál postavili oltár
a slávili eucharistickú pobožnosť ako duchovný most s Bratislavou, a žehnali odtiaľ
do Bratislavy. Bol to veľmi silný emotívny
zážitok. Telgárt pod Kráľovou hoľou som si
veľmi obľúbil a chodil som tam každý rok.
Ďalší zážitok mám z Budapešti, keď sme
tam s naším košickým zborom po stopäťdesiatich rokoch slávili cirkevnoslovanské
obrady Paschy. Na konci sme zožali veľký
aplauz a museli sme pridať niekoľko
ďalších piesní. Na tomto slávení boli aj
členovia maďarskej vlády. Namiesto nášho
myrovania bolo na konci veľké agapé určené aj okoloidúcim ľuďom i bezdomovcom.
O dva roky sme svätú liturgiu znova slávili
na tom istom mieste.

Dnes je málo kantorov. Kde vidíte príčiny
tohto stavu a čo by pomohlo odstrániť to?

Myslím si, že kantorovaniu by pomohlo,
keby znova začali kantorovať muži. Keď
napríklad nedávno vystúpil na festivale
Boh je láska mestský mužský spevácky zbor
Kameňar z Ukrajiny, museli po štyroch dohodnutých piesňach pridať ďalších sedem.
Poslucháči ho nechceli pustiť.
Podľa mňa je dosť chlapov, ktorí by
mohli kantorovať. Na kňazoch je, aby si
našli cestu k mužom a priviedli ich k tejto
službe. Je to o vzťahoch vo farnosti. Často
sa kňazi nechávajú viesť miestnymi ženami, a potom to tak v cerkvi vyzerá.

Na záver vás poprosím o slová pre tých,
ktorí sa boja v chráme spievať.

Myslím si, že ľudia nespievajú z niekoľkých
dôvodov. Kantor veľakrát s ľuďmi nespolupracuje. Druha príčina je v tom, že veriaci
nemajú z čoho spievať. Buď si knižky nenosia, alebo ani nie sú. Stále nemáme zborník.
Pomohlo by, keby boli menlivé časti hoci
aj nakopírované v laviciach. A to sa týka
i cirkevnoslovanských textov. Ja som vždy
texty prepísal latinkou a rozdal po laviciach.
A potom bol spev v chráme lepší. I mne sa
veľmi dobre spievalo. Dnes je doba, keď
ľuďom treba dať všetko do ruky.
A tretia príčina je v kňazoch. Mali by
učiť ľudí spievať, venovať im čas. Môj otec
ostával s ľuďmi nielen v cerkvi, ale i doma,
a učil ich spievať po slovensky, keď chceli
slovenské liturgie. Mohli by sme sa poučiť
aj z východu, kde sa kladie väčší dôraz
na spev veriacich.
Netreba sa báť.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímka: Michal Pavlišinovič

Z lásky k nám
V mediálnom prostredí zazneli správy o novom
prístupe pápeža Františka k interrupciám.
Medzi iným bolo počuť aj vyjadrenia, že podľa
Svätého Otca by už umelé ukončenie tehotenstva nemalo byť ťažkým hriechom alebo by
nemalo byť trestané exkomunikáciou. Prinášame stanovisko hovorcu Konferencie biskupov
Slovenska Martina Kramaru v plnom znení:
„Svätý Otec vo svojom liste Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu
novej evanjelizácie, v kontexte blížiaceho sa
svätého Roka milosrdenstva píše o viacerých
oblastiach, prostredníctvom ktorých by sa
toto jubileum malo dotknúť každého človeka.
Hovorí aj o problematike interrupcií. Treba
však čítať pozorne a s náležitým chápaním
súvislostí. Pápež spomína, že pozná osudy
mnohých žien, ktoré si v srdci nesú jazvu
po bolestnom rozhodnutí ísť na interrupciu.
Jeho želaním je, aby prejav Božieho milosrdenstva mohol zasiahnuť aj ich životy.
Nevyhlasuje však, že umelé ukončenie
tehotenstva prestáva byť ťažkým hriechom.
Práve naopak, smutne konštatuje, že sa vo
svete rozšírila povrchnosť a mnohí majú nedostatočné vedomie vážneho zla, ktoré potrat so
sebou nesie. Pápež takisto neruší prísny trest
exkomunikácie – teda vylúčenia zo spoločenstva Cirkvi – za spáchanie potratu. Ten zostáva
v platnosti.
Nejde tu teda o zmenu postoja Cirkvi k ťaživej skutočnosti zabitia nenarodeného života.
Úmyslom Svätého Otca je počas svätého Roka
milosrdenstva sprostredkovať jednoduchší
spôsob dosiahnutia odpustenia pre tých,
ktorí svoj čin úprimne ľutujú a rozhodli sa pre
cestu pokánia. Pápež preto ohlásil rozšírenie
právomoci oslobodzovať od exkomunikácie,
do ktorej katolík vykonaním potratu automaticky upadá, aj na kňazov. Prakticky to bude
znamenať, že kňaz, ktorému bola udelená
táto právomoc, nebude musieť žiadať biskupa, aby stanovil pokánie pre človeka, ktorý sa
prišiel vyspovedať zo spáchania potratu.
Tým sa nezľahčuje závažnosť hriechu ani
neodpadá prísny trest vylúčenia zo spoločenstva Cirkvi. Kto však príde na svätú spoveď,
bude môcť dostať pokánie, rozhrešenie a oslobodenie od exkomunikácie priamo od spovedníka – bez toho, aby sa kňaz musel obracať
na biskupa. Svätý Otec dodáva, že ,kňazi by sa
mali pripraviť na túto veľkú úlohu, aby vedeli,
ako spojiť slová naozajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný hriech
a naznačiť cestu autentického obrátenia pre
dosiahnutie a prijatie skutočného a veľkorysého Otcovho odpustenia, ktorý všetko
obnovuje svojou prítomnosťou.‘“
TK KBS
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Je lepšie neženiť sa,
nevydávať sa?
Stretli ste sa už s takou otázkou? Možno ste si ju niekedy
kládli aj sami. Skúsme si teda porovnať manželstvo so stavom nemanželským, teda s panenstvom či celibátom.
Manželstvo a panenstvo

V panenstve, čiže keď človek žije sám, má
viac času na modlitbu a službu blížnym.
V manželstve má človek blízku osobu,
s ktorou môže budovať celoživotné spoločenstvo lásky, vzájomnej pomoci, intímnosti, dôvery.
V panenstve žije človek s nerozdeleným
srdcom, len pre jednu vec, vec Božieho kráľovstva. Nemá iné starosti. V manželstve
sa musí starať aj o svetské veci, materiálne
zabezpečenie a podobne.
V panenstve je zodpovedný predovšetkým za svoje povolanie a seba samého.
V manželstve je zodpovedný za manželstvo
a rodinu.
Také je naše pragmatické ľudské uvažovanie. Zvažovanie výhod a nevýhod. Ziskov
a strát. Hľadanie plusov a mínusov.
Ale evanjelium sa pozerá na túto skutočnosť z pohľadu daru a milosti, Božieho
povolania a vyvolenia.
Pripomeňme si úryvok z evanjelia, kde
sa hovorí o manželstve a panenstve:
„... On odpovedal: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril
a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku
a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale
jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek
nerozlučuje.‘ ... Jeho učeníci mu povedali:
,Keď je to takto medzi mužom a ženou,
potom je lepšie neženiť sa.‘ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí,
ktorým je to dané.‘“ (Mt 19, 3 – 12)
Aj svätý Pavol sa venoval téme manželstva a panenstva. (porov. 1 Kor 7, 7 – 40)
Kto môže pochopiť, nech pochopí. Nie
je to automatická vec, nie je to logické vypočítavanie zisku a strát, ale otázka milosti
a daru. Panenstvo je skôr výnimočný ako
bežný dar. Manželstvo je, na druhej strane,
dar prirodzený. Skoro všetci sú povolaní
do manželstva a budovania rodiny, až

na tie kategórie, ktoré spomína Ježiš.
Pavol tiež uvažuje o týchto skutočnostiach, lebo ich stretáva v kresťanskom
spoločenstve a mnohí mu kladú otázku, čo
je lepšie: ženiť sa alebo neženiť.
Každý človek čaká v živote na osobu,
ktorá ho učiní šťastným, šťastnou. Väčšinou sa to spĺňa v manželskom zväzku.
Niektorí však stretnú Boha takým osobitným spôsobom, že panenstvo sa stane ich
povolaním, chcú dať svoje srdce celé Bohu.
V ňom hľadajú svoje šťastie a naplnenie.
Ide o duchovné manželstvo s Bohom.
Na jednej strane sú si manželstvo a panenstvo rovné, lebo sú povolaním od Boha.
Na druhej strane je však panenstvo vyššie
v tom zmysle, že ho žil sám Boží Syn Ježiš
Kristus. Nedávno to pripomenul aj Svätý
Otec František na stretnutí s mládežou
z Umbrie v Taliansku: „Rodina je povolanie, ktoré Boh vpísal do prirodzenosti
muža a ženy, ale existuje aj iné povolanie,
ktoré je komplementárne k manželstvu:
povolanie k celibátu a k panenstvu pre
Božie kráľovstvo. Je to povolanie, ktoré žil
samotný Ježiš.“ Sám Ježiš si zvolil spôsob
prežívania lásky, prežívanie ľudskej existencie na zemi v celibáte, nie v manželstve.
Nedávny cirkevný dokument píše: „Jeho
spôsob života v čistote, chudobe a poslušnosti sa totiž javí ako najradikálnejšia
forma, akou možno tu na zemi žiť evanjelium, dá sa povedať božská forma, lebo
ju prijal on sám, Bohočlovek, ako vyjadrenie puta, ktoré spája jednorodeného
Syna s Otcom a Svätým Duchom. Z tohto
dôvodu kresťanská tradícia vždy tvrdila,
že zasvätený život stojí objektívne vyššie.“
(Vita consecrata 18)

Plodný život

Nie každý je povolaný do manželstva.
Ale každý život má byť plodný. Každý
život má schopnosť a potrebu dávať nový

život – ak nie prostredníctvom plodenia
a vychovávania detí, tak potom cez iné
životné formy sebadarovania, budovania
a služby. Cirkev je široká rodina rozličných
povolaní, pričom každé z nich je špecifické
a všetky sa navzájom potrebujú. Kňazstvo, rehoľný život a zasvätení laici žijúci
v celibáte a panenstve obohacujú svojím
svedectvom manželský stav, a platí to aj
naopak. Rozličné formy čistoty sú formami
sebadarovania vlastného života v službe
Bohu a ľudskému spoločenstvu. Podstata
života je teda v plodnosti, v darovaní seba,
v šírení života, či už v biologickej, alebo
v duchovnej forme.

Duchovné otcovstvo a materstvo

Oslovenie otec a mama nepatrí len biologickým rodičom, ale aj zasväteným osobám
a kňazom. Pekne to vyjadril sv. Ján Pavol II.
o bl. Matke Terézii, keď pri jednom z príhovorov uvažoval o materských vlastnostiach Matky Terézie, a teda v širšom zmysle
o ovocí a duchovnej plodnosti života
v celibáte a panenstve:
„Nazvať rehoľníčku matkou nie je nič
nezvyčajné. Toto pomenovanie bolo pre
Matku Teréziu zvlášť priliehavé. Mat-
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SVETOVÉ

STRETNUTIE
OTÁZKY NA DISKUSIU

RODÍN

• Čo majú spoločné celibát/panenstvo a manželstvo?
• Akým skúškam alebo ťažkostiam čelia ľudia, ktorí sú neženatí/nevydaté, vo vašom
spoločenstve? Ako im môžu pomôcť priatelia, rodiny a farnosť? Ako môžu neženatí/slobodní ľudia slúžiť spoločenstvu?
• Majú deti možnosť stretnúť sa so zasvätenými – s kňazmi, mníchmi, rehoľníkmi,
mníškami či s inými rehoľnými sestrami? Už ste povzbudili deti, ktoré poznáte,
aby sa stali kňazmi alebo zasvätenými osobami?
• Aké dobré dôvody vedú k tomu, aby si ľudia vybrali buď manželstvo, alebo život
v celibáte/panenstve? Ktoré dôvody nie sú dobré? Ako by mal človek rozlišovať
svoje povolanie?
ku možno spoznať podľa jej schopnosti
sebadarovania. Keď pozeráme na postoje
a spôsob života Matky Terézie, lepšie chápeme, poza čisto telesný rozmer, čo pre ňu
znamená byť matkou; pomáha nám to ísť
k duchovným koreňom materstva.
Vieme dobre, v čom spočívalo jej tajomstvo: bola naplnená Kristom, a preto
sa na všetkých pozerala Kristovými očami
a jeho srdcom. Vzala vážne jeho slová: ,Bol
som hladný a dali ste mi jesť...ʻ (Mt 26, 35).
Preto sa nezdráhala ,adoptovaťʻ si chudobných za svoje deti.
Jej láska bola konkrétna a vynachádzavá:
pobádala ju ísť tam, kam len máloktorí
mali odvahu ísť, kde bola obrovská, ba až
desivá chudoba.
Neprekvapuje, že ľudia našej doby boli
ňou ohromení. Bola stelesnením tej lásky,
ktorú Ježiš označil za rozpoznávací znak
svojich učeníkov: ,Podľa toho spoznajú
všetci, že ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovaťʻ (Jn 13, 35)“. (príhovor
na stretnutí s rodinami, ktoré si adoptovali
dieťa, 2000)
Vyžarujúce svedectvo blahoslavenej
Matky Terézie z Kalkaty a sv. Jána Pavla II.
ukazuje, že život v panenstve a celibáte
môže byť vo svojej mnohorakosti presvedčivý a krásny.

Každé povolanie sa rodí z plnosti

Kerygmu povolania, či už manželského,
alebo k zasvätenému životu v panenstve,
by sme mohli vyjadriť takto: povolanie
vychádza zo skúsenosti lásky. Iba keď spoznám, že som milovaný, milovaná Bohom,
môžem začať skutočne žiť pre druhých.
Iba keď spoznáš a zakúsiš Boha ako lásku,
môžeš spoznať svoje povolanie. Inak sme
zotročovaní strachom a svojím ja, stra-

chom pred budúcnosťou, strachom pred
akousi radikálnou zmenou, strachom pred
obetou a stratením niečoho cenného. Nájsť
sa v tom tajomstve lásky, mať ten pocit, že
som milovaný od nepamäti až do konca,
mi dáva správnu slobodu. Vytrhuje ma zo
zatvoreného kruhu potreby, očakávania
niečoho, a posúva ma do novej pozície
zrelého človeka, ktorý vie dávať, lebo je nesmierne milovaný a obdarený. Láska dáva
slobodu srdcu človeka. Keď človek spoznáva, že je nekonečne milovaný Bohom,
cíti sa prirodzene volaný milovať tou istou
láskou. Môžem milovať, lebo som milovaný. Povolanie sa rodí zo zážitku radosti
a naplnenia. Je to nájdenie a vnútorné precítenie zmyslu života, ktorý spočíva v láske.
Iba ak prijmem svoj život ako dar, môžem
z neho dar učiniť. Spoznať sa ako osoba
zvlášť Bohom obdarovaná. Vtedy môžem
z toho môjho bohatstva dávať druhým
podľa ducha evanjelia: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). Krása života
je v dávaní a prijímaní lásky.

Škola lásky

Pamätajme, že tak manželstvo, ako aj panenstvo je nasmerované na získanie lásky.
Všetci sme v tej veľkej škole lásky. To je cieľ
ľudského života – naučiť sa milovať Boha
nadovšetko a blížneho ako seba samého.
Iba vtedy budeme môcť vstúpiť do Božieho kráľovstva lásky. Boh je láska, preto sa
povolanie človeka napĺňa v láske. Boli sme
stvorení z lásky. Aj každé povolanie, ktoré
dáva Boh, vychádza z tejto stálej a vždy
sviežej lásky, ktorú človek odovzdáva ďalej.
Kto miluje, tak naozaj žije. Žije naplno. n
Metod Lukačik CSsR
ilustračná snímka: Gisela Giardino, flickr.com
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Hudba
s okultným
pozadím
V predchádzajúcich číslach nášho časopisu
sme písali o tom, že nie každá pieseň
je v súlade s Božím poriadkom. Medzi
najznámejšie druhy hudby s okultným
pozadím patria: psychedelická hudba,
relaxačná hudba, hudba hnutia New Age,
metalová a rocková hudba.
Psychedelická hudba. Úlohou
psychedelickej hudby je vyvolať
u poslucháča zážitky podobné tým, aké
dokážu vyvolať drogy. Takýto stav možno
dosiahnuť pomocou správnej kombinácie
zvuku a svetiel. Tento druh hudby
v súčasnosti nachádza uplatnenie v rámci
elektronických hudobných žánrov ako acid
house, trance či new rave. Psychedelická
skúsenosť má pritom duchovný zámer, čo
znamená, že človek pod dojmom hudby,
svetelných efektov, farebných projekcií
na stenách a s použitím vonných tyčiniek
môže zažiť pocit, že je súčasťou Boha.
Relaxačná hudba. Tento druh hudby
je komponovaný s cieľom spoznať iný
rozmer reality. Používa sa najmä ako súčasť
meditácií, pretože „čistí“ myseľ od myšlienok
a pomáha človeku dostať sa do stavu
pokoja a sústredenosti. Nie každý druh
relaxačnej hudby navodzuje stav pokoja.
Niektoré skladby skrze svoju štruktúru
môžu na človeka pôsobiť znepokojujúco,
vyvolávajú stav podráždenosti. Súčasťou
relaxačných skladieb sú mnohokrát zvuky
prírody vyrobené špeciálne na relaxáciu.
Napríklad zvuk vody, spev vtákov, ktoré
majú pomôcť uvoľniť stresujúce myšlienky.
Nebezpečenstvo tohto druhu hudby
spočíva aj v tom, že v piesňach relaxačnej
hudby sa môžu objavovať mantry.
Mantra je slovná formulka odriekavaná
ako zariekanie alebo „modlitba“ (napríklad
„aum“), majúca rozsah niekoľkých písmen až
viet, ktoré sa poväčšine mnohokrát opakujú.
Nachádzame ju hlavne v hinduizme,
budhizme a ďalších ázijských náboženstvách.
Hudba hnutia New Age. Ide o žáner
hudby, ktorého cieľom je vytvoriť umelecké
inšpirácie, relaxácie a optimizmus. Používa
sa počas cvičenia jogy, masáží, meditácií
ako prostriedok odbúrania stresu. Znejú
v nej flauty, klavír, akustická gitara,
ktoré sprevádzajú vokálne spevy a texty
vychádzajúce z mytológie či keltských
legiend.
Antónia Rabatínová
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Medzi desiatimi
deťmi
Sme osemnásť rokov manželmi a máme desať detí. Najstaršia je dcéra Miriam, potom sme
mali siedmich synov – Štefana, Tadeáša, Simeona, Natanaela, Jakuba, Rafaela a Emanuela.
Deviata v poradí bola znova dcéra Ester a najmladší je syn Peter.

S
Moji rodičia?
M

Rozhovor môjho kamaráta s otcom trval
asi dvadsať sekúnd, ale bol to rozhovor
života.
Po celý čas rodičia počúvajú o tom, ako
nás majú vychovávať, čo je správne a čo
neprípustné. Sú poučovaní o našich potrebách. No zamýšľame sa niekedy my nad
ich potrebami? Prezradím vám zopár situácií zo zákulisia spovedí rodičov. Túžia, aby
sme boli na nich hrdí. Potrebujú naše
uznanie. Po výstupoch s deťmi sa spätne
zamýšľajú: „Nebol som tvrdý? Nemohla

som to povedať ináč? Prečo som znova
otvárala takú tému?“ Mnohí otcovia často
vidia zabuchnuté dvere od izieb svojich
dcér. Naša jediná odpoveď na akúkoľvek
otázku rodičov znie „dobre“, „nič“ alebo „ty
tomu nerozumieš“. Vtedy matky a otcovia
začínajú o sebe pochybovať. „Sme nemožní
rodičia.“ „Kde sme spravili chybu?“ Bezradne sa pýtajú, čo sa stalo.
Niekedy ma otcovia po spovedi prosia,
aby mohli ešte chvíľu zostať na kľačadle,
kým im nevyschnú slzy v očiach. „Otče,
aby syn, ktorý stojí za mnou, nevidel, že
som plakal, lebo bude vedieť, že to pre
neho.“ Ja len prezradím, že vo všetkých
prípadoch to bol plač pre odmeranosť
a nedostupnosť detí.

Čo rodičom chýba?

Keď sme boli malí, často sme sa na nich
usmievali a hľadeli im priamo do očí. Otca
sme maličkou dlaňou chytali za palec,
dotýkali sa jeho strniska na brade. Mame
sme venovali svoje prvé slovo. Ešte aj po rokoch vedia mnohé mamy o tom hodiny
rozprávať. Žiaľ, niektoré už len so slzami.
Vytvárali sme otcovi priestor, kde sa pri nás
mohol vrátiť do svojho detstva. V tom sú
otcovia naozaj výnimoční. Niekedy sa zdá,
že to vlastne deti dávajú pozor na nich. Vedia vystrájať, voziť sa na malých autíčkach,
dcéry si skúšajú na ich vlasoch nové účesy.
V obchodnom centre som nedávno
videl, ako otec so synom vybrali z výkladu
hokejky. Pomedzi výklady a rozčarovane
stojacich nakupujúcich s vozíkmi hrali ho-

kej. Pohľad na nich bol natoľko fascinujúci,
že žiadna z predavačiek nevedela zakročiť.
Možno v srdci túžili po takom otcovi svojich detí. Neviem. Dosť na tom, že rodičom
mnohých mladých ľudí chýba pohľad ich
dieťaťa. Kedysi v detstve to bol náš spôsob
komunikácie s rodičmi. Neupustili sme
od toho? Vraj jedna z vecí, po ktorej rodičia
túžia úplne najviac, je vidieť svoje dieťa,
ako sa budí s úsmevom na tvári a teší sa
do ďalšieho dňa.

Cti otca svojho i matku svoju

Sloveso ctiť (po hebr. kabbēd) znamená:
vyznať slovom a skutkom, že niekto je
dôležitý a podstatný. V Biblii sa toto sloveso používa ohľadom rodičov aj ohľadom
Boha, prvého a ideálneho rodiča. Možno
skutočne existujú rozhodnutia rodičov,
za ktoré si nezaslúžia pochvalu. No o to
viac im pripomínaj, že sú pre teba dôležití, že si chceš vážiť každé slovo otca. Že
mamin názor je pre teba podstatný. Pri najbližšej vhodnej príležitosti im povedz, ako
sú pre teba výnimoční. Čo všetko si na nich
vážiš. Možno ti to naozaj príde ťažké.
Priprav sa. Skús si dovtedy vypísať všetky
pozitívne vlastnosti svojho otca a svojej
mamy do mobilu. A každým dňom tam
pridávaj ďalšiu a ďalšiu, až pochopíš, aký
výnimočný je tvoj otec a fantastická tvoja
mama. Buďme na svojich rodičov hrdí.
Nie preto, že podávajú ideálny rodičovský
výkon, ale že sú naši. n
Miroslav Bujdoš CSsR
ilustr. snímka:  Mike Goren, flickr.com

A Eva sa rozhodne zobrať veci do vlastných
rúk. Bohužiaľ, sme jej dcérami. A démon
sa s nami snaží komunikovať. Už viaceré
ženy som počula povedať, že ak by „niečo“
nezačali robiť, tak by mali aj dvadsať detí.
Akoby Boh niečo nedomyslel. Máme však
ešte jednu matku, a tou je Mária, ktorá sa
nerozpráva s démonom, ale s Pánom skrze
anjela Gabriela, ktorý jej vraví: ,,Počneš
a porodíš Syna.“ Má asi najprv obavy, lebo
sa pýta, ako to bude. Urobí však správne
rozhodnutie, lebo chce, aby sa naplnil Boží
plán. Vstúpi tak do dobrodružstva, nie však
pohodlného a ľahkého.
Myslím si, že aj túto moju túžbu po dobrodružstve, ktorú som mala od detstva, Pán
použil. Náš život je často veľké dobrodruž-

stvo, keď nevieme, čo bude zajtra. Nie je to
vždy jednoduché. Keď máme s manželom
najväčšie obavy, ako sa o deti postaráme, Pán nás vždy upokojí tým, že máme
množstvo prežitých situácií, množstvo
dôkazov, ako sa o nás staral cez mnohých
ľudí. Prichádza aj démon, aby nás zneistil
a strašil, aby sme nedôverovali Bohu, ale
o to viac potom Boha hľadáme, voláme
o pomoc. Všetkých vyzývam k odvahe, aby
ste zanechali svoje projekty a istoty, prijali
Božie plány, Božiu vôľu vo svojom živote.
Mne sa to oplatilo. A jedinou istotou nech
je nám Boh a jeho prozreteľnosť. n
Jana
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Voľba povolania
Terézia bola nadaným dievčaťom. Jej brat Karol, ktorý sa stal kňazom a po jej smrti
vydal tlačou úvahy s názvom Väčšia dokonalosť, spomína v úvode tejto knihy: „Hoci
nebolo možné nazvať Teréziu predčasne dospelou, jej rozumové schopnosti sa vyvíjali veľmi rýchlo. ... To potvrdzovala počas štúdií. Mala jasný a bystrý úsudok, ktorý budil obdiv spolužiačok aj profesoriek. Vynikala nielen v angličtine a v literatúre, ktorú
si zvolila za svoj hlavný predmet, ale aj v matematike, v kreslení a vo všetkých iných
predmetoch, nevynímajúc ani telocvik a tanec. Počas týchto štyroch rokov, ktoré prežila v Kolégiu svätej Alžbety, sa vedela naplno zapojiť do študentského života a bola
skutočne jeho dušou. Spolužiačky ju mali rady. Bola veľmi obľúbená nielen vo svojej
triede, ale v celom kolégiu. No dievčatá cítili, že hoci Terézia bola jednou z nich, bola
akási odlišná. Mala v sebe čosi, čo veru nebolo možno pozorovať u druhých. Sestry
profesorky si toto nadané dievča pozorne všímali. Keďže spozorovali okrem jej bohatých prirodzených vlôh aj hlbokú nábožnosť, veľmi túžili po tom, aby si ju Pán vyvolil
pre svoju službu. Jedného dňa sa jej istá sestra spýtala, či nikdy v živote nemyslela
na rehoľný stav. ‚Áno,‘ odpovedala Terézia, ‚chcela by som sa stať karmelitánkou.‘ ‚Ale
ako karmelitánka,‘ protirečila jej sestra, ‚by si nemohla dobre využiť svoje talenty,
svoje vlohy. Nebolo by lepšie, keby si posvätila svoje vlohy službou Bohu v nejakej
činnej reholi, ako je napríklad naša, ktorá sa venuje výchove mládeže?‘
‚Mám slabý zrak,‘ odpovedala Terézia, ‚a okrem toho cítim veľký odpor k vyučovaniu.‘“
Teréziina hĺbavá povaha ju ťahala viac k uvažovaniu než k vonkajšej činnosti a podnecovala ju vstúpiť do karmelitánskeho kláštora. Karmelitánky sa venujú výlučne
modlitbe a kontemplácii. Odpor, ktorý cítila voči vyučovaniu, bol pre ňu dôkazom, že
sa nehodí do aktívnej rehole milosrdných sestier.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

arek končil štúdium medicíny.
V jeden večer zavolal domov
rodičom. V telefóne sa ozval hlas
otca: „Ahoj, Marek, dám ti mamu.“
„Nie, otec, volám tebe.“
„Niečo sa stalo?“
„Nie, otec.“
„Dobre, tak ti dám mamu.“
„Počkaj, chcel som ti len...“
„Potrebuješ peniaze?“
„Nie, otec, volám ti, lebo som ti chcel
poďakovať za...“
„Marek, ty si pil? Máš nejaký problém?
Čo si vyviedol?“
„Nič. Počkaj, otec! Viem, že práca,
do ktorej každé ráno o piatej vstávaš, ťa
veľmi nebaví, a že to robíš iba kvôli mne
a sestre. Chcel som sa ti poďakovať.“
Nastalo ticho.
„Otec?“
„Marek, ďakujem. Čakal som na to uznanie tak dlho, až som časom uveril, že je to
len moja psia povinnosť.“

pomínam si na situáciu, keď sme boli
v prvej farnosti v Petrovej a čakali sme
druhé dieťa. Premýšľala som čo ďalej.
Mala som dvadsaťjeden rokov a túžila som
pracovať ako zdravotná sestra. Keďže som
študovala v cirkevnej škole, poznala som
plánované rodičovstvo. Chcela som preto
na dlhšiu dobu ,,odložiť“ ďalšie možné
deti. V srdci som si však nebola istá, tak
som sa pýtala Boha, čo chce odo mňa on.
Hľadala som odpoveď, až sa mi do rúk
dostala (v manželovej kancelárii) encyklika
Pavla VI. Humanae vitae, kde som sa dočítala, že prirodzené plánovanie rodičovstva
je pre manželov, ktorí majú vážne dôvody
– sociálne, psychické, fyzické a morálne.
Pán mi dal odpoveď. Povedala som si,
že sa zatiaľ cítim zdravá a strechu nad
hlavou máme. Nemala som dôvod neprijať
ďalšie deti. Bola som už presvedčená, no
nemala som odvahu. V tom čase sme však
s manželom vstúpili do neokatechumenátneho spoločenstva. Boli sme na národnej
konvivencii v Turanoch, kde som sa stretla
s istou Češkou, ktorá držala v náručí dvojtýždňové dieťa. Dala svedectvo o tom, že
s manželom majú osem detí, najstaršie má
trinásť rokov, a že sa všetky narodili sekciou. Toto ma zasiahlo. Vtedy som povedala Pánovi: „Ty nie si prirodzený, si nadprirodzený.“ Bolo to pre mňa šokujúce, keď som
si uvedomila, ako mocne Pán zasahuje.
Ako veľmi pomáha, keď mu to dovolíme,
keď mu začneme dôverovať. Dostala som
silu zanechať svoje predstavy o budúcnosti
a prijala Božiu vôľu pre môj život.
Tým, že sa často sťahujeme, ma poznajú
už v troch pôrodniciach. Teraz naposledy,
keď som bola v pôrodnici s Petrom, prišla
za mnou zdravotná sestra a povedala: ,,Ja
síce chodím do kostola, ale povedzte mi,
prečo vy máte toľko tých detí?“ Tak som
jej povedala, že som ešte nenašla dôvod
nemať ich.
Vidím pred sebou dve ženy. Prvou je Eva,
ktorá sa rozpráva s démonom, a ten jej
hovorí: „Ty povieš, čo je dobré a čo zlé. Veď
nebuď hlúpa!“ Komunikuje s ňou cez rozum, cez inteligenciu, klame ju a zavádza.
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Lekcia
„K

onečne! Neviem nájsť slová
vďaky za ochladenie. Tropické
horúčavy poriadne znepríjemnili leto,“ povzdychla si Laura. Začiatok
školského roka vyprevadil nielen prázdniny, ale aj vysoké teploty. Mladá učiteľka sa s plným nasadením okoreneným
entuziazmom pustila do príprav na hodiny. Posledné prázdninové dni navštívila
dostupné knižnice, surfovala po všetkých
internetových stránkach. Farebné prezentácie zaplnili USB kľúč aj pamäť počítača.
Laura, spokojná s výsledkom snaženia,
bola presvedčená, že je dokonale pripravená na vyučovací proces.
„Sesternička, prečo si neprišla na odpust?!“ ozval sa dobre známy hlas v telefóne.
Laura si vypočula dlhý monológ sesternice Gréty, ktorá jej vyčítavo pripomenula
tradíciu rodinných stretnutí na sviatok
Jána Krstiteľa koncom augusta. Ako svojou
neprítomnosťou vyjadrila ľahostajnosť voči
celej rodine. Pravdepodobne zabudla na to,
že ich rodina, ktorá sa pýši atribútom
učiteľská, si u tohto svätca roky vyprosuje
milosti na ďalší školský rok.
Laura nemala slov. Bolo jej troška ľúto,
že na rodinné stretnutie pri tom zhone
zabudla. Ale hneď ju zohrial teplý pocit
okolo srdca, že aj bez Krstiteľa sa celkom
slušne pripravila na nový školský rok.
„Dáko to rozdýchajú. A keby mi to Gréta
nepripomenula, tak ja si na to ani nespomeniem. Koniec koncov, tradície sú na to,
aby sa občas porušili,“ ospravedlňovala sa
sama pred sebou.
Prvé dni v škole plynuli celkom pokojne
a bezproblémovo.
„Polovica septembra je za nami. Zajtra
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Žertva a žertveník

Prosby chorého

V jednom z minulých čísel Slova sme v krátkosti písali o stole, ktorý sa dnes nachádza
vedľa prestola a ľudovo sa nazýva žertveník.
Tento stôl má veľmi honosné meno a zdalo
by sa, že ide skutočne o nejaký oltár, na ktorom sa prináša obeta – ináč nazývaná žertva
(z toho žertveník).

Pri čítaní 39. žalmu som si živo predstavovala človeka, ktorý sa všemožne
o niečo snaží. Má plán. Pohltí ho to.
Sústavne na to myslí. A keď zlyhá hoci aj
v maličkosti, je sklamaný. Zo seba.

N
začnem nový tematický celok. Hm, hodinu
mám v internetovej študovni hneď po výučbe náboženstva, dúfam, že si stihnem
pripraviť techniku,“ rozmýšľala nahlas v nedeľu podvečer pri pohľade na rozvrh. Spať
išla pokojná a zároveň nedočkavá. Veľmi sa
tešila na svoju prezentáciu.
Studená sprcha, ranná káva a cesta
do školy s časovým náskokom jej zachovali
pokoj. Všetko mala pod kontrolou. Bola
na seba neskutočne hrdá. Nič nenechala
na náhodu. Sestru Tatianu, ktorá učila náboženstvo, poprosila o pomoc s technikou,
aby nestratila ani minútu zo svojej hodiny.
Všetko sa podarilo zapojiť. Laura pozvala
rehoľníčku, aby ostala. Nebola proti. Nová
forma vyučovania ju zaujala, a tak si sadla
do zadnej lavice plná očakávania.
„Aha, takže toto tlačidlo nesvieti. Chvíľočku. Dobre, ešte skúsim prehodiť tento
káblik. Tak asi nie. Zrejme bude problém
s kľúčom. Dobre. Menšia kontrola. Všetko
vyzerá v poriadku,“ komentovala svoje kroky pri dataprojektore už nervózna Laura.
Prezentáciu nie a nie spustiť. Vtom ktosi
zaklopal na dvere. Žiak z vedľajšej triedy
priniesol triednu knihu a bol aj poslom
správy: „Do konca vyučovania nepôjde pre

poruchu elektrický prúd.“ Slová rozpárali Laure srdce. Zavrela sa brána do jej
predstavy o tejto hodine. Pár sekúnd stála
nehybne s pootvorenými ústami. Výraz
prezrádzal zdesenie. Vybehla na chodbu.
Jej pýcha bola zlomená. Sestra Tatiana
upokojila žiakov a odišla za Laurou. Učiteľka sedela s hlavou v dlaniach. Potláčala
slzy a hnev. Nechcela sa pred rehoľníčkou
strápniť, hanbila sa, že nezvládala túto
situáciu bez emócií. Tatiana si sadla vedľa
nej. Keď sa na ňu Laura pozrela, spustil
sa prúd nahromadených slov. Povedala
všetko o hodinách prípravy, presedených
dňoch i nociach, len aby dala študentom to
najlepšie zo seba. A toto má byť začiatok?!
Ako to mohol Boh dopustiť! Nechať ju tak
sa strápniť pred žiakmi! A rozhovorila sa
aj o tom, čo prežila za ostatné dni. Sestra
vyjadrila uznanie nad jej snahou, no dala
jej iba jednu radu: „V živote kresťana je
elektrinou Svätý Duch. Nemala by si bez
neho robiť prípravy na vyučovanie. A vlastne nič z toho, čo robíš.“ Laura pochopila.
Bez neho nič nefunguje, tak ako má.
Bola vďačná za túto lekciu. n
Eva
ilustr. snímka: http://all-free-download.com

Vybielené
Do spovednice prichádzam rozbitá na márne kúsky. Už od Mojžiša každodenný desaťboj –
vražda, smilstvo, modloslužba, krádež, akosi sa to nezlepšuje. Nerozbil ma Boh, ale moja
pýcha. Som na mraky, ledva za sebou ťahám nohy. Prežehnanie, pozdrav, ťažoba, balvan,
slzy, smútok, ale aj nádej, veľká úľava a pokoj. A odrazu Ježišovo: „Choď v pokoji, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Vybielil mi rúcho vo svojej krvi a posiela ma do sveta. Chvíľu váham. Je mi tu tak dobre!
Odchádzam. Ako ovečka?
Marta Gromošová
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o tento názov je len prenesený a skôr hovorový ako presný, pretože v liturgických knihách sa pod pojmom žertveník skôr myslí prestol, ba dokonca celý oltárny priestor, aj
keď to nemusí byť pravidlo. Tento žertveník slúži ako prípravný
stôl a odohráva sa tu obrad prípravy chleba a vína na liturgiu,
ktorému hovoríme proskomídia alebo protésis, či predloženie.
Žertveník môže mať rôzne podoby. V niektorých chrámoch
sa dokonca nachádza v samostatnej miestnosti. Niekedy je preň
vyčlenený výklenok v oltárnej časti. V našom prostredí sa s ním
často stretávame pri stene naľavo od prestola. Nejde o stôl,
ktorý by bol zanedbateľný a mohol byť hocijaký. Predpis hovorí,
že je podobný prestolu, teda vyrobený z dreva alebo kameňa,
a sú na ňom plachty a prikrývky ako na prestole. Popri tom
sa na žertveníku nachádzajú liturgické nádoby – čaša, diskos
na stopke a iné diskosy bez stopky, lyžičky, nože na vyrezávanie
chleba rôznych veľkostí v podobe kopijí, víno a voda. Na žertveníku je tiež kríž a svieca či sviece, ktoré osvetľujú toto miesto počas proskomídie. Celý tento priestor symbolizuje Betlehem, kde
sa narodil Ježiš Kristus, hoci v niektorých momentoch proskomídie sa skôr javí ako symbol vedenia Ježiša Krista na smrť. Aj preto
sa nad žertveníkom objavujú rôzne ikony, buď narodenia Krista,
alebo jeho agónie v Getsemanskej záhrade, alebo jednoducho
ikona Krista či mandylion.
Počas proskomídie sa na žertveník kladú chleby – prosfory,
z ktorých sa vyrezávajú časti na liturgiu. Prosfor je spravidla
päť. Prvá prosfora slúži na vyrezanie tzv. baránka, teda chleba,
ktorý v tejto chvíli symbolizuje samotného Krista, vedeného ako
baránka na zabitie. Vyníma sa z prosfory spolu so slovami: „Jeho
život sa berie zo zeme“. Z druhej prosfory sa vyrezáva druhá
časť trojuholníkového tvaru (na rozdiel od baránka, ktorý je
v tvare kocky), ktorá symbolizuje Bohorodičku. Stojí po pravej
strane baránka. Z ľavej strany sú z tretej prosfory vyrezané časti
za anjelov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, prepodobných otcov,
svätiteľov, nezištníkov, praotcov Joachima a Annu a za svätého
daného dňa. Tieto časti sú podľa predpisu tiež trojuholníkové a je
ich spolu deväť. Zo štvrtej prosfory sú vyrezané časti za živých
– biskupov, kňazov a ľud, ktorých chce kňaz spomenúť, a umiestňuje ich do radu pod baránka. Ďalší rad tvoria častice za mŕtvych
– zakladateľov chrámu a všetkých zosnulých, vyrezané z piatej
prosfory. Po týchto prípravách sa diskos a čaša prikryjú menšími
prikrývkami a potom sa obe zakryjú jedným veľkým plátnom,
tzv. vozduchom či aerom, a okiadzajú sa, lebo v tejto chvíli už nie
sú obyčajnými potravinami, chlebom a vínom, ale predkladanými darmi, z ktorých sa počas anafory stanú telom a krvou Ježiša
Krista.
Zvyšné chleby sa rozdávajú ľudu na konci liturgie. Ako chleby
z oltára sú posvätné, a preto ich máme požívať s úctou a vďakou. n
Michal Bučko

D

ávid si predsavzal, že bude bdieť nad svojimi
ústami, aby nezhrešil. Ale napriek snahe o dobrú
vec – nezhrešiť – sa trápi. Nejde mu to. Až napätie
vlastnej snahy povolí a nahromadený zadržaný obsah srdca
sa preleje na povrch.
Pri tomto čítaní sa mi vybavovali mnohí ľudia, ktorí sa
snažia schudnúť. Vyberú si diétu a dôsledne ju dodržia.
Výsledok sa dostaví. A po pár týždňoch návratu k starému
režimu aj pominie. To je ten lepší prípad. V horšom dôjde
k porušeniu diéty a nasledujúcemu sklamaniu zo seba už
po pár dňoch. Dôvodom je len nesprávny motív. Samoúčelné schudnutie. Ak sa motívom stane zdravý životný
štýl, človek si prirodzene bude vyberať iné potraviny, iný
spôsob pohybu a pod. Kvôli zdraviu. Kvôli životnej pohode. Schudnutie bude sprievodným efektom. Žiť zdravo
znamená zmeniť postoj k životu vo všetkých jeho zložkách
(nielen strava, ale aj odpočinok, práca, pohyb, kvalita
vzťahov a pod.). A zároveň to znamená žiť takto neustále.
Nie nárazovo.
Vráťme sa k Dávidovi a jeho snahe nezhrešiť. A pozrime
sa aj na naše snahy nezhrešiť. Je to ako s diétou. Skúšame
všeličo – sústredení na hriech. Na boj s ním. Samozrejme,
nedarí sa. A tak, ako si pri neúspešných diétach nahovárame všeličo, aj tu sa snažíme upokojiť pohľadom na iných.
Veď sa snažím. Veď som lepší ako ten a tá. Ešte to skúsim
takto. Ešte využijem čas pôstu a pod.
Najlepšou zbraňou proti hriechu je zmena životného
štýlu. Keď náš duchovný život nebude len o tej časti dňa,
ktorú venujeme modlitbe a chrámovej bohoslužbe.
Ale pri týchto úvahách sa mi nástojčivo vynára v mysli
obraz farizejov. Túžili po tom, aby Tóra prenikla každú
oblasť ich života. Snažili sa tak veľmi, až im unikol princíp.
Opäť to bola „samoúčelná diéta“, napĺňanie prikázaní kvôli
nim samým. A tak pre naplnenie Zákona neváhajú ublížiť
človeku len preto, že je sobota, že je hriešny a nesmie sa
dotknúť spravodlivého. Súdia iného pre jeho hriech, slabosť
či chorobu, a nevidia, že sa pritom sami zababrali súdom
a pýchou. Hrešia tým najväčším hriechom. Neláskou.
Ako teda bojovať s hriechom? Ide o to, aby sme začali
žiť „duchovne zdravo“. Aby sme sa zbavili prebytočných kíl
na duši, kíl hriechu, kíl pohodlia, kíl vlastnej dôležitosti, kíl
sústredenia sa na seba, kíl všeličoho, čo škodí nám aj ľuďom okolo nás. Žiť zdravo ale neznamená upnúť sa na iný
extrém. Farizejstvo zdravé nie je. Farizejstvo sa upína na plnenie príkazov. Zdravé je však iba to, čo je robené s láskou.
Ak chceme vyhrávať súboje s hriechom, musíme od prebudenia po naše usínanie dbať o lásku. O to, aby všetka naša
zbožnosť a jej prejavy prešli týmto sitom. Láskou. K človeku. K Bohu. K núdznym. K otravným. K nenápadným.
K tým, ktorí nám ubližujú. Ktorí sú iní ako my... Láskou. n
Valéria Juríčková
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Keby tento bol prorokom, vedel by, kto
a aká je to žena... (Lk 7, 39)
Ježiš dobre vedel, aká je to žena. Len na ňu
hľadel inou optikou ako farizej Šimon. Ten
videl nielen jej plač a ľútosť, ale hlavne jej
minulosť, a podľa toho ju v sebe nemilosrdne odsudzuje. Ježiš pozná jej minulosť,
ale zároveň vidí jej lásku a ľútosť, a podľa
toho ju nahlas milosrdne súdi: „Tvoja viera
ťa zachránila. Choď v pokoji!“ Ak chceš aj
ty počuť takýto súd nad sebou, chráň sa
farizejského postoja.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8,
1 – 3, zač. 34 (rad.)

... neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho
vôle... (Kol 1, 9)
Určite ste už počuli z úst gratulantov naučenú a vždy dobre znejúcu frázu: „Prajem
ti zdravie, šťastie a nech sa ti splní všetko,
čo si praješ!“ S touto formulkou nemôžete
stúpiť mimo. Po sobáši nám jeden priateľ
zablahoželal takto: „Prajem vám len jedno.
Aby ste po celý život plnili Božiu vôľu.“ Aj
pre apoštola Pavla bolo najdôležitejšie plniť
Božiu vôľu. Čo je tvojou prioritou?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 –
25, zač. 37 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208;
Mt 25, 1 – 23, zač. 104 (prep.)

Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spus
tila taká víchrica, že sa im naberala voda
a boli vo veľkom nebezpečenstve. (Lk 8, 23)
Keď sa stane nešťastie, hľadáme vinníka.
Niekto je za to predsa zodpovedný. Kto prikázal učeníkom, aby nastúpili na loď a aby sa
preplavili na druhý breh jazera? Ježiš. A keď
sa strhla víchrica a boli v nebezpečenstve,
kto ich do tohto nebezpečenstva poslal? Kto
je teda na vine? Ježiš. A viem si predstaviť
trinástich chlapov v malej knísajúcej sa
loďke, ako sú od strachu o svoj život nazlos-
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tení a frflú. Ale ak by sa títo ľudia nedostali
do takejto situácie, nikdy by na vlastné oči
nevideli utíšenie búrky. Možno aj ty dávaš
Bohu za vinu, že sa tvoja loďka potápa. Maj
vieru, že Ježiš sa zobudí aj v tvojej loďke.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Menlivé časti prepodobnej
Paraskeve (HS: 288; PZ: 260; HP: 273)

ŠTVRTOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11,
zač. 41 (rad.)

Láskavo ich prijal, hovoril im o Božom
kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. (Lk 9, 11)
V Jeruzalemskej Biblii je napísané, že Ježiš
prijal zástupy v Betsaide láskavo. Možno
si niekto povie, že no a čo. Ale skúste si
predstaviť, že len čo sa niekde zjavíte, hneď
k vám príde skupinka ľudí. A stále čosi
žiadajú. Ak sa to stane pravidlom, začnete
byť nervózni a možno aj agresívni, pretože
každý človek potrebuje súkromie. Ježiš prijal
zástupy láskavo.
V jednom televíznom rozhovore povedala
rehoľná sestra o milosrdenstve toto: „Milosrdenstvo znamená ľudskosť.“ Skús byť dnes
aj ty láskavý a ľudský.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 16. október
Mučeník Longín Stotník
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12 – 18a,
zač. 42 (rad.)

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi,
lámal ich a dával svojim učeníkom, aby
ich predkladali zástupu. (Lk 9, 16)
Jedna legenda hovorí, že keď Mojžiš vystúpil
na horu Sinaj, predstúpili pred Boha anjeli:
„Pane Bože, ty chceš dať človeku svätý
zákon, klenot, ktorý jestvoval už dávno pred
stvorením sveta? Čím je ten človek, že naňho tak pamätáš? Ponechaj svoju velebnosť
nebesiam!“ Boh prikázal Mojžišovi, aby im
odpovedal. Mojžiš riekol: „Pane sveta, čo
asi obsahuje Sväté písmo, ktoré mi dáš?
Prikázanie: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa
vyviedol z Egypta. Boli azda anjeli v Egypte?
Vymanili sa z jarma otroctva? Nebudeš mať
iných bohov. Žijú anjeli medzi pohanmi?
Sviatočný deň. Vari potrebujú duchovia pokoj? Vari majú anjeli rodičov? Je azda medzi
vami nenávisť, vášeň, ziskuchtivosť?“ Anjeli
sa po týchto slovách upokojili. No Boh nám

ľuďom dal ešte jeden dar, po ktorom túžia
aj anjeli, aj archanjeli – Eucharistiu, pravý
pokrm.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Liturgia: Hlas 4. Predobr. antifóny a bla
ženstvá. Tropár z hlasu a apoštolovi, kondák
z hlasu, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a svätému
(HS: 147, 289; PZ: 106, 262; HP: 101, 275)

PONDELOK 19. október
SOBOTA 17. október

Prorok Joel

Prorok Ozeáš

Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 –
22 zač. 43 (rad.)

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 –
10, zač. 22 (rad.)

Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. (Lk 6, 1)
Akí asi museli byť učeníci hladní, keď mrvili
klásky a jedli ich. Farizeji, ktorí to videli,
začali apoštolov karhať: „Prečo robíte, čo
v sobotu neslobodno?“ Namiesto toho, aby
im dali trocha chleba a vody, ich zmoralizovali. Lásku k zákonu povýšili nad zákon
lásky. A čo ty?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 18. október
Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol a evanjelista Lukáš
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8,
5 – 15, zač. 35 (rad.) Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač
260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (ap.)

... radujte sa, že sú vaše mená zapísané
v nebi. (Lk 10, 20)
Pustovník Jakub sa zamiloval do dcéry
pohanského kňaza. Opustil pustovňu
a požiadal ho o ruku dcéry. Ten mu odpovedal: „Dobre, ale pod podmienkou, že sa
zriekneš svojej viery.“ Pustovník po krátkom
vnútornom boji súhlasil, lebo krása dievčiny ho celkom omámila. Položil dva prsty
na sochu bôžika a odprisahal, že sa zrieka
Krista. Na to mu pohan povedal: „Nechaj
ma teraz osamote, chcem sa opýtať svojich
bohov, či ti ju môžem dať.“ Rozrušený
pustovník čakal vonku. Po dlhšej chvíli mu
pohanský kňaz povedal: „Moji démoni mi
povedali, že ti svoju dcéru nemôžem dať
za ženu.“ „Prečo?“ opýtal sa pustovník. „Ty
si sa svojho Boha zriekol, ale on sa nezriekol teba, je stále s tebou,“ odpovedal. Jakub
padol na kolená a s plačom volal: „Môj Boh
ma neopustil, i keď som sa ho zriekol. Aký si
dobrý, nebeský Otče, a ja som zlý. Nechcem
tvoju dcéru, môj Boh je krajší ako ona, krajší
než krása celého sveta.“ Vstal a vrátil sa
do pustovne, aby v pokání slúžil Bohu.
Ako málo si vážime, že sú naše mená
zapísané v nebi. Kiežby aj nás naše pády
priviedli na cestu pokánia.
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Za koho ma pokladajú zástupy? (Lk 9, 18b)
Mnoho ľudí má o Bohu zlú predstavu. Je
nesprávne a nebezpečné považovať ho
za akéhosi magického boha, boha lacnej
útechy a povrchného optimizmu, „anjelička
strážnička“ našich služieb, notorického
utešovateľa, že vždy všetko dobre dopadne,
za toho, kto má plniť jedinú úlohu – fungovať ako bezchybný vypĺňač našich prianí.
Takýto boh sa zákonite zrúti pri prvej
vážnejšej kríze nášho života.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. október
Veľkomučeník Artemios
Čítania: Kol 2, 20 – 3,3, zač. 259; Lk 9, 23 –
27 zač. 44 (rad.)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme každý deň svoj kríž... (Lk 9, 23)
Ako kaplán som každý prvý piatok v mesiaci chodil domov spovedať svojho kamaráta Janka, ktorý bol pripútaný na lôžko.
Nemohol chodiť, ruky mal pokrútené a bol
odkázaný na dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť rodičov. Diagnóza – detská mozgová
obrna. Napriek všetkému ma Janko vždy
vítal usmiaty, v dobrej nálade a nesmierne
vďačný, že sa môže vyspovedať a prijať
Eucharistiu. Bol pre mňa katechézou Ježišových slov o každodennom nesení kríža.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 21. október
Prepodobný Hilarion Veľký
Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 –
50, zač. 47 (rad.)

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo
budete nasýtení. (Lk 6, 21)
Dnešná liturgická spomienka patrí prepodobnému otcovi Hilarionovi Veľkému. Keď
rozdal majetok chudobným, odišiel na púšť
do samoty. Raz za ním prišiel vojak, ktorý

bol posadnutý zlým duchom. Keď ho Hilarion uzdravil, vojak mu chcel dať desať libier
zlata. Svätec ho neprijal, ale dal mu chlieb
so slovami: „Kto je takýto chlieb, pokladá
zlato za smeti.“ Kiež by sme aj my pokladali
peniaze za smeti v porovnaní s chlebom,
ktorý dáva Ježiš Kristus.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca.
Rímsky pápež Ján Pavol II.
Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 –
56, zač. 48 (rad.)

„Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň
z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. (Lk 9, 54n)
Apoštoli chceli vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Ťažko ich za to súdiť. Aj my niekedy zmýšľame podobne. Najmä pri stretnutí
s ľuďmi, ktorí sa „Boha neboja“. A ak sa im
prihodí nešťastie, priznajme si, že cítime
skrytú radosť ako satisfakciu za ich pýchu.
No Ježišov postoj je opačný. Karhá učeníkov
a pripomína im: „Neviete, akého ste ducha?“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261, Lk 10, 1 – 15,
zač. 50 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 13,
54 – 58, zač. 56 (ap.)

Pozdravuje vás Epafras... ustavične zápasí
o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí
a celkom zaujatí Božou vôľou. (Kol 4, 12)
Táto zaujímavá poznámka, ktorú pri pozdrave Epafrasa zapísal apoštol Pavol, je pre nás
veľmi dôležitá. Tento Boží služobník ustavične zápasí o veriacich v modlitbách, aby boli
dokonalí a skúmali, čo je Božia vôľa. Zápasíš,
otec rodiny, v modlitbách za svoje deti?
Zápasíš, kňaz, v modlitbách za svojich veriacich? Zápasíš, učiteľ, v modlitbách za svojich
žiakov? Zápasíš, podnikateľ, v modlitbách
za svojich zamestnancov? Zápasíš?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 291; PZ: 263; HP: 276)

SOBOTA 24. október
Mučeník Aretas
Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b –
10, zač. 29 (rad.)

Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel
ani v Izraeli! (Lk 7, 9b)
„Miluje náš národ aj synagógu nám postavil, zaslúži si, aby si mu uzdravil sluhu,“
hovoria Ježišovi židovskí starší o stotníkovi.
Teda stotník mal nejaké zásluhy, dobré
skutky. Pravdepodobne vychádzal so Židmi
veľmi dobre, keď im sponzoroval výstavbu
synagógy. Aj prosba o uzdravenie otroka
prezrádza, že má dobré a šľachetné srdce.
A nielen to. Je aj plný pokory. Keď sa Ježiš
priblížil k jeho domu, nepovažuje sa za hodného predstúpiť pred neho a vyznáva svoju
úplnú dôveru v Ježišovo slovo. Dôveruješ tak
Ježišovmu slovu aj ty?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

NEDEĽA 25. október
Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 –
31, zač. 83

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli
do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč
a pochovali ho. (Lk 16, 22)
Žena rabiho Chaninu, celá utrápená a zarmútená, oslovila manžela: „Vraví sa o tebe,
že si muž, ktorého modlitby Boh vyslyší.
Urob teda niečo, čo nám pomôže prekonať
našu biedu.“ Rabi akoby nepočul. „Pomodli
sa,“ pokračovala manželka trocha pobúrene,
„popros o trocha peňazí. Dokedy budeme
ešte takto žiť?“ „Čo nechápeš?“ ozval sa
Chanina. „Tu dolu (na zemi) sme chudobní, ale tam hore (v nebi) budeme bohatí.“
Ženu to však neuspokojilo, preto mu hneď
položila ďalšiu otázku: „Prečo teda nepoprosíš o zálohu?“ Rabimu nezostávalo iné, iba
počúvnuť. Pomodlil sa a želanie jeho ženy
sa splnilo. Na nebi sa zjavila ruka a podala
im zlatú nohu od stola, ktorá mala vtedy
obrovskú cenu. Na druhý deň sa rabimu
snívalo, že sa s manželkou dostali do neba.
A okolo Boha sedeli všetci svätí a každý
mal zlatý stolík s tromi nohami. Uvideli aj
seba a ich stolík mal iba dve. Keď sen ráno
porozprával žene, sama uznala, že záloha
sa musí vrátiť.
Aj Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, aby
si svoje poklady nezhromažďovali na zemi.
Kde si zhromažďuješ poklad ty?
Liturgia: Hlas 5. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
Matúš Nastišin
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Starozákonný chrám

Je symbolom samotnej Bohorodičky, ktorá sa vstupujúc do svätyne svätých sama
stane najsvätejšou svätyňou, v ktorej bude
prebývať Boh. Túto skutočnosť nádherne vyjadruje aj stichyra utierne sviatku
po 50. žalme: „Dnes živý chrám veľkého
Kráľa, Mária, vstupuje do chrámu, aby
bola pripravená stať sa Božím príbytkom,
veseľte sa, ľudia.“ Mária má poslanie pripraviť vo svojom tele chrám, do ktorého
vstúpi Boží Syn pre spásu ľudského pokolenia. A práve táto skutočnosť je pravým
poslaním udalosti vstupu Bohorodičky
do chrámu. Vďaka tomu bol ustanovený
sviatok a sformulované bohoslužobné
texty a ikonografia. Mnohí cirkevní spisovatelia a hymnografi používajú vo svojich
dielach paralelu medzi starozákonným
chrámom a Bohorodičkou, ktorá sa
stala svätým chrámom, prijmúc do svojho lona Boha. Stichyra utierne sviatku
o tom hovorí takto: „Nech sa otvoria
dvere chrámu... Joachim prináša tú,
ktorú si Boh vyvolil za svoju Matku, aby
bola zasvätená Pánovi.“ Sv. Ján Damaský
v homílii sviatku nazýva svätým chrámom
samotnú Máriu: „Raduj sa, najčistejší Boží
chrám, o ktorom prorok Dávid povedal:
,Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní
nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu.‘ (Žalm 65, 5) Z tohto chrámu
Kristus vytvoril chrám svojho tela a učinil
smrteľníkov chrámom živého Boha.“
Kondák sviatku hovorí podobne: „Prečistý
chrám Spasiteľov, nádherná panenská
sieň, svätosvätá archa Božej slávy dnes
prichádza do Pánovho domu, prináša milosť Svätého Ducha. Anjeli Boží ju takto
ospevujú: ,Ona je príbytkom nebeského
vládcu!‘“
Príchodom Márie do chrámu sa zavŕšilo
očakávanie ľudstva. Láska Boha k človeku sa stretáva v osobe  Márie a vtedy sa
začína obnova. V starozákonnom chráme,
ktorý postavil Šalamún, nebolo možné
zobrazovať Boha. Pánovu slávu nemohol
zobraziť žiaden maliar. A teraz miesto
v chráme zaujíma Mária – človek, v ktorej

nebol Boží obraz poškvrnený žiadnym
hriechom. Je vychovávaná v chráme a pripravuje sa na svoje veľké poslanie – službu Pánovi. Jej trón je tam, kde vo svätyni
vystupuje schodisko nahor. Je to symbol
toho, že Mária túži neustále prebývať
v Božej prítomnosti, prijímať najväčšiu
lásku a zároveň prejavovať najväčšiu
pokoru.
Na niektorých ikonách, ako napr.
na ikone z dedinky Skole v Ľvovskej
oblasti na Ukrajine, ktorá je datovaná
do obdobia začiatku 17. stor., sa nachádza v ľavej časti žltý záves, visiaci nad
schodiskom, ktoré vystupuje k svätyni
svätých. Tento detail je dôležitý. Jeho
teologický význam objasňuje sv. Gregor
Nysský v diele Život Mojžiša: „Z prác
tkáčskeho umenia pochádzali v chráme aj
rôznofarebné závesy, v ktorých boli nádherne vzájomne popreplietané jednotlivé
farebné nite. Týmito závesmi sa v chráme
oddeľovalo to, čo bolo viditeľné a dostupné pre niektorých kňazov, a to, čo
bolo nedostupným a nedosiahnuteľným.
Pomenovania jednotlivých častí, oddelených farebnými závesmi, boli svätyňa
a svätyňa svätých“. Do svätyne svätých
mohol vstupovať iba veľkňaz, a to raz
v roku (porov. Hebr 9, 7). Ale teraz, keď
sa Bohorodička zjavila v chráme, je záves
do polovice odtiahnutý, čo zobrazuje aj
ikona. Pripravuje sa naša spása, Kristus
„vlastnou krvou raz navždy vošiel do svätyne, a tak získal večné vykúpenie“ (Hebr
9, 12). A v spojitosti s udalosťami Veľkého piatku vieme, že v čase, keď Spasiteľ
priniesol svojou smrťou na kríži najväčšiu
obetu za spásu ľudského pokolenia, „...
chrámová opona (záves) sa roztrhla vo
dvoje odvrchu až dospodku“ (Mt 27, 51).
Práve preto sa nádejame, že budeme môcť
vstúpiť do svätyne svätých: „A keď máme,
bratia, smelú dôveru, že vojdeme do svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou
cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to
jest cez svoje telo...“ (Heb 10, 19 – 20) n
Milan Gábor

V predchádzajúcich úvahách sme sa zaoberali princípmi katolíckeho manželstva.
Nie sú len nejakým prázdnym šikanovaním zo strany Cirkvi. Treba ich vidieť ako
cestu k šťastnému manželstvu. Znova
zdôrazňujem, že manželské spolužitie
musí byť zo strany oboch manželov sprevádzané zachovávaním princípov, ktoré
zaručujú spokojné, a tým aj šťastné spolunažívanie. Poukázali sme na to, že manželstvo nesmie byť uzavreté pod manželskou
prekážkou – pred takou životnou okolnosťou, ktorá bráni jeho uzavretiu. Aj na to,
že manželstvo môže uzavrieť len osoba,
ktorá je schopná odovzdať manželský
súhlas – taká, ktorá je psychicky zdravá
a schopná v plnej miere si uvedomiť, čo
je manželstvo a čo ju v manželstve čaká.
Pre katolíka je tiež dôležité, aby manželstvo uzavrel podľa platnej formy, platným
cirkevným obradom. Ideál manželstva sa
totiž má zveľaďovať aj duchovným životom. Duchovný život sa realizuje v konkrétnom cirkevnom spoločenstve a uzavretie manželstva v Cirkvi je aj začiatkom
spoločného duchovného života manželov.
Dnes sú najčastejšími dôvodmi rozpadu
manželstiev najmä nevera, ktorá je popretím jednoty manželstva, a domáce násilie.
Na druhé miesto by sme mohli umiestniť
gamblerstvo, t. j. nekontrolované hranie
na automatoch, a závislosť niektorého
z manželov od rodičov, najmä matky. Toto
treba povedať predovšetkým mladým,
aby si uvedomili najčastejšie riziká,
ktoré im v manželstve hrozia. Skúsenosť
ukazuje, že rozvod nie je žiadna výhra.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že najlepšie východisko, ako riešiť problémy, je
vyventilovať ich rozvodom, následný život
a problémy, ktoré prináša, toto tvrdenie
často vyvracajú. Pri rozvode sa podceňuje
fakt, že do hry sa skôr či neskôr dostanú
aj spoločné deti. Nepočíta sa s tým, že
môžu po rozvode nastať neriešiteľné
situácie, ktoré prehĺbia negatívnu energiu
medzi rodičmi. Tragédiou je, že do stredu
problémov sa dostáva utrpenie detí. To
často ovplyvňuje ich ďalší život. Treba
zdôrazniť, že problémy v manželstve sa
majú riešiť dialógom. Manželia majú byť
k sebe veľkodušní a odpúšťajúci. Nedajme
sa zmýliť. Energia lásky, ktorá stála kdesi
na začiatku, je stále prítomná, len ju treba
znova a znova objavovať.
František Čitbaj

SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
Poďakovanie
Na činnosť spolku nám 2 % z dane v celkovej sume 577,45 eur darovalo sedem anonymných darcov. Srdečne im ďakujeme.
výbor spolku
Poplatky
Prinášame vám prehľad poplatkov pre
členov schválený valným zhromaždením
16. mája. Zakladajúci člen jednorazovo
zaplatí 250 eur. Riadny člen zaplatí pri
vstupe 5 eur, potom každoročne 5 eur.
Skupinový člen zaplatí pri vstupe 15 eur,
potom každoročne 5 eur.
Valné zhromaždenie SSCM upravilo
po ôsmich rokoch výšku členských poplatkov z dôvodu všeobecnej inflácie.
Upravená výška členského poplatku začne platiť pri preberaní knižných podielov
na rok 2016.
výbor spolku
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Svätá liturgia s modlitbami
za uzdravenie
10.10. Litmanová, hora Zvir (10.30 h)
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
18.10. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
01.11. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
22.10. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami
za manželstvá
24.10. Staškovce, cerkev (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec Marko Durlák.
Uprostred kňazských povinností a pribúdajúcich dušpastierskych skúsenosti
prichádza čas vášho pekného životného jubilea – 40. narodenín. V súčasnom
období nielenže ohlasujete blahozvesť
a sprostredkujete dary Ježišovej Eucha-

poradňa

Vstup Presvätej
Bohorodičky
do chrámu

Zhrnutie úvah
o manželstve
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ristie, no s láskou
a obetavosťou sa podieľate na formovaní
a duchovnom raste
budúcich kňazov. Počas vášho pôsobenia
v Humennom ste
pre nás veľa dobrého vykonali, veľa pre
nás znamenáte. Preto vám, otec Marek,
vyprosujeme, aby vás na každom kroku
nasledovala Božia milosť. Nech Božia
láska živí vaše napredovanie a vytrvalosť
vo viere a nech vás Pán ustavične nabáda
byť znamením a poslom radosti. Spolu
s vami, otče, prosíme Matku ustavičnej
pomoci, ktorej ste veľkým ctiteľom, o neustálu ochranu a pomoc, aby ste naplnený Svätým Duchom kráčali v Božej istote
a aby váš život prekypoval Božím požehnaním. Na mnohaja i blahaja lita!
členovia modlitbových skupín
z gréckokatolíckej Farnosti Uspenia
Presvätej Bohorodičky v Humennom
Drahý duchovný otec Lukáš Vojčík. Pri
príležitosti vašich 30. narodenín vám
prajeme zdravie, Božie požehnanie, dlhý
život plný darov Presvätého Ducha a veľa
síl do vašej náročnej práce. Modlíme sa,
aby ste svoju prácu vždy prijímali s láskou, tak ako u nás v bývalej farnosti, či
už v práci s mládežou, alebo v biblickej
škole, kde ste nás vždy okrem poznatkov
zahŕňali aj láskou, pochopením a priateľstvom. Pri príležitosti vášho odchodu
do inej farnosti zároveň vyprosujeme pre
celú vašu rodinku ochranu našej nebeskej
Matky.
veriaci z farnosti Košice-Terasa
OZNAMY
Podporte vzdelávanie seminaristov
Milí priatelia,
pomery u našich východných susedov
sú pre väčšinu z nás nepredstaviteľné.
Aj z týchto dôvodov Slovenská katolícka
charita (SKCH) zahrnula medzi krajiny,
ktorým pomáha v rámci projektu Adopcia na diaľku®, Ukrajinu a zaraďuje odtiaľ
do programu pomoci detí aj študentov.
V súčasnosti je do programu pomoci

vďaka slovenským darcom zaradených
83 ukrajinských detí. K našim partnerom
pribudla aj Užhorodská gréckokatolícka
bohoslovecká akadémia blahoslaveného
Teodora Romžu (seminár), ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie každoročne
70 – 80 študentom. Momentálne evidujeme prvých piatich študentov, ich dotazníky a fotografie máme už na SKCH.
Keďže na Ukrajine je odluka Cirkvi od štátu, bohoslovci si na štúdium prispievajú.
Seminár sa snaží zháňať financie, aby
mohli študovať aj chudobní a sociálne
znevýhodnení študenti. Podporou vzdelávania bohoslovcov podporíte aj Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev a jej prácu
pre núdznych a vylúčených. Práve vďaka
pôsobeniu Cirkvi mnoho bezradných ľudí
na Ukrajine dostáva duchovnú aj materiálnu pomoc a neostávajú tak osamotení
vo svojej chudobe, trápení a neistote.
Pomôcť im môžete aj vy, ak sa zapojíte
do projektu Adopcia na diaľku®. Prihlášku
si môžete vyžiadať e-mailom na adrese
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
alebo on-line prihlásením na www.adopcianadialku.sk, a tak podporiť konkrétneho študenta. Výška mesačného príspevku
je 20 eur. Je však možnosť prispievať aj ľubovoľnou sumou na všeobecné potreby
seminára. Takéto financie budú použité
na štúdium, knihy, ubytovanie či stravu
pre študentov.
M. Borčíková, koordinátorka projektu
Duchovná obnova s Linkou Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom Meste
a občianske združenie Rieky pozývajú
na trojdňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,
sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak
sexuálne cítiacim.
Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie
svojho života na správnej ceste smerom
k Bohu, príď medzi nás.
Téma stretnutia:
BYŤ SÁM SEBOU – RAST A ZRENIE

Dnes mi prišiel výpis z účtu, kde mám exekútorom stiahnutú dosť vysokú sumu. To ma
prekvapilo, pretože nemám žiaden list o exekučnom konaní ani neviem o tom, že by som
urobil nejaký priestupok, ani ma žiadny exekútor nenavštívil. V banke mi vraj nemôžu
povedať, kto mi stiahol túto sumu z účtu. Na koho sa mám teraz obrátiť?
Dobrý deň. Jednoznačne vám radím obrátiť sa na niektorú z advokátskych kancelárií. Ak vám
exekútor stiahol z účtu finančné prostriedky, mal by mať voči vám na to vykonateľný exekučný
titul a malo mu byť dané poverenie zo súdu. Z bankového výpisu musíte vyčítať, ktorého exekútora treba kontaktovať a potom ho buď osobne navštíviť, alebo mu prostredníctvom advokáta zaslať
výzvu. Ak exekútor postupoval nezákonne, máte právo podať sťažnosť na komoru exekútorov,
ako aj na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré vykonáva dohľad nad exekútormi. V prípade, že sa
preukáže nezákonnosť konania exekútora, si zároveň môžete uplatňovať nároky na súde z titulu
náhrady škody voči dotyčnému.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

Duchovná obnova sa uskutoční 3. – 6. decembra v okolí mesta Žilina.
Bližšie informácie: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B - 43,
040 01, Košice 1, valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Duchovné cvičenia pod vedením otcov
redemptoristov
Kláštor redemptoristov v Stropkove
16. – 18. október Duchovné cvičenia pre
manželky kňazov (vedie otec Pavol Tomko CSsR), príspevok: 26 eur
6. – 8. november Duchovné cvičenia pre
manželky kňazov (vedie otec Milan Zaleha CSsR), príspevok: 26 eur
13. – 15. november Duchovné cvičenia
pre ženy (vedie otec Pavol Tomko CSsR),
príspevok: 26 eur
26. – 29. november Vnútorné uzdravenie
(otec Metod Lukačik CSsR), príspevok: 39
eur
Kláštor redemptoristov v Michalovciach
22. – 25. október Vnútorné uzdravenie
(otec Metod Lukačik CSsR), príspevok:
39 eur
Prihlasovanie: otec Jozef Vojtila CSsR –
0904 986 456
INZERCIA
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
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12.10. (pondelok) 11.05 Gréckokatolícky
magazín R 17.30 Doma je doma: Doma
v Nitrianskej diecéze
13.10. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Doma v Bratislavskej arcidiecéze 20.50
Gréckokatolícky magazín
14.10. (streda) 17.30 Doma je doma: Doma
v Žilinskej diecéze 18.30 Viera v Rusku:
Leonid Fedorov: Hranica medzi pravdou
a temnotou ⓬ – odišiel z Ruska s cieľom
zjednotiť Cirkev; stal sa gréckokat. kňazom;
celý život bol prenasledovaný a neskôr
poslaný do vyhnanstva; v roku 1935 umrel
od vyčerpania; Ján Pavol II. ho v roku 2001
vyhlásil za blahoslaveného 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
15.10. (štvrtok) 16.55 Viera v Rusku:
Leonid Fedorov: Hranica medzi pravdou
a temnotou ⓬ R 17.30 Doma je doma:
Predstavenie Košickej arcidiecézy
16.10. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky
magazín R 18.30 Na 5 minút s nami:
Hodnota človeka – dokument, v ktorom
sr. Emanuela Rindošová z Kongregácie
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie priblíži prácu v hospici 18.35 Na 5
minút s nami: Tajomstvo kríža – dokument
o živote rehoľníkov počas komunizmu
20.55 Viera v Rusku: Leonid Fedorov:
Hranica medzi pravdou a temnotou ⓬ R
22.50 Gréckokatolícky magazín R
17.10. (sobota) 18.00 Gréckokatolícky
magazín R 20.25 Ivetka a hora ⓬ – dokumentárny film o duchovnej skúsenosti
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dievčaťa na hore Zvir 22.50 Na 5 minút
s nami: Hodnota človeka – dokument o sr.
Emanuele Rindošovej z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie R
18.10. (nedeľa) 11.40 Na 5 minút s nami:
Hodnota človeka – dokument o sr. Emanuele Rindošovej z Kongr. sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie R 16.35 Ivetka
a hora ⓬ R 19.30 Vlastná cesta – pôvodne
lekárka sr. Veronika Terézia Rácková z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého
20.55 Medzi nebom a zemou – hosť: Ján
Ďurica SJ, biblista
19.10. (pondelok) 01.00 Na 5 minút
s nami: Hodnota človeka – dokument o sr.
Emanuele Rindošovej z Kongr. sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie R 11.05
Gréckokatolícky magazín R 11.35 Na 5
minút s nami: Hodnota človeka – dok. o sr.
Emanuele Rindošovej z Kong. sestier služobníc Nepoškvr. Panny Márie R 14.10 Viera
v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica medzi
pravdou a temnotou ⓬ R 17.30 Doma je
doma: Doma v Bratislavskej eparchii
20.10. (utorok) 00.20 Dokument Viera
v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica medzi
pravdou a temnotou ⓬ R 16.40 Viera
v Rusku: Leonid Fedorov: Hranica medzi
pravdou a temnotou ⓬ R 17.30 Doma
je doma: Doma v Trnavskej arcidiecéze
18.30 Môj Ararat, pochválený buď naveky!
⓬ – dokument o posvätnej hore Arménov
20.50 Gréckokatolícky magazín
21.10. (streda) 18.30 Viera v Rusku:
Návrat, španielske deti v ZSSR ⓬ – do-

kumentárny príbeh o troch deťoch, ktoré
spolu s rodinami utiekli pred občianskou
vojnou v Španielsku do ZSSR; po perestrojke zisťujú, kde sa nachádza ich rodná zem,
ktorú spolu s vierou v detstve opustili 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
22.10. (štvrtok) 14.25 Na 5 minút s nami:
Hodnota človeka – dokument o sr. Emanuele Rindošovej z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie R
17.30 Doma je doma: Predstavenie Košickej eparchie 18.30 Rumunsko: Smerom
k slnku ⓬ – dokument o prenasledovaní
Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku; páter
Tertulian Langa rozpráva príbeh o tom, ako
možno prežiť brutalitu komunistického
väzenia a zachovať si vieru a lásku 21.35
Na 5 minút s nami: Hodnota človeka
– dokument o sr. Emanuele Rindošovej
z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie R
23.10. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky magazín R 09.35 Rumunsko: Smerom k Slnku
⓬ R 17.30 Boh v Číne: Boj za náboženskú
slobodu ⓬ – dokument 21.55 Doma je
doma: Predstavenie Košickej eparchie R
22.50 Gréckokatolícky magazín R
24.10. (sobota) 13.40 Rumunsko: Smerom
k Slnku ⓬ R 16.00 Večerná univerzita:
Rozvody a rozluky 18.00 Gréckokatolícky
magazín R
25.10. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Vatikánu – priamy prenos, pápež František celebruje svätú omšu na záver synody o rodine

Keď sa Alec Valcourt, londýnsky učiteľ tanca, ocitne v role hlavy rodiny, presťahuje sa
spolu s matkou a sestrou do zapadnutej dedinky v grófstve Devonshire, aby tu začal nový
život. Čaká ho však nepríjemné prekvapenie: vedúca osobnosť dediny, lady Midwinterová,
z istých dôvodov, ktoré sú pochované hlboko v jej minulosti, tanec zakázala. Alec nečakane nachádza spojenca v jej dcére. Hoci si spočiatku od koketnej Julie Midwinterovej
udržiava odstup, postupne zisťuje, že pod smelým zovňajškom sa skrýva zraniteľná duša.
„Či už patríte k obdivovateľom Jane Austenovej, alebo Charlotte Brontëovej, po prečítaní
tejto nádhernej knihy sa stanete fanúšikom Julie Klassenovej.“ (GoodReads) (i527.net)

Stopy v snehu

Ústav pamäti národa v rámci vlastnej audiovizuálnej tvorby nakrútil dokumentárny film v réžii Slavomíra Zrebného o pašovaní literatúry do Československa
v období neslobody. Mapuje nielen samotné pašovanie, ale aj tlačenie kníh,
samizdatov a ich distribúciu. Ústredným motívom je príbeh troch kamarátov,
ktorí sa zapojili do pašovania literatúry cez hory. V roku 1983 boli zatknutí, uväznení a následne odsúdení. Súdny proces vyvolal protest verejnosti a na medzinárodnom poli sa ich zastal aj americký prezident
Ronald Reagan. Film analyzuje fenomén pašovania literatúry a objasňuje motivácie ľudí, ktorí nezištne
riskovali vlastnú slobodu, aby pomohli k vnútornej slobode a poznaniu ostatných. (TK KBS)

Hillsong United: Empires

V súvislosti s vystúpením svetoznámej gospelovej skupiny Hillsong United v Košiciach
bude pre niekoho zaujímavé zamerať sa na ich ostatné CD s názvom Empires. Hillsong
chcú nielen cez slová a texty, ale aj cez úžasné harmonické melódie na svojom CD odovzdávať požehnanie. Rovnako ako Coldplay aj Hillsong dáva prednosť gitarovému sprievodu s klávesovými ostentatívnymi líniami a jednoduchými piano motívmi. Jeden z členov skupiny Joel
Houston o ich novinke povedal: „Chceli sme vytvoriť piesne, ktoré sa v prvom rade snažia ukázať Ježiša
ako toho, kto načúva našim problémom a potom nám vyrozpráva o svojom milosrdenstve k nám a celému
nášmu krehkému svetu.“ (Michal Pavlišinovič)

09.10. (piatok) 16.30 Ako sa stať dobrovoľníkom
10.10. (sobota) 10.00 Kto je Duch Svätý?
Hosť: Ján Buc (2) 15.15 Pocta Ľudovítovi
Štúrovi 20.15 Posolstvo homílie arcibiskupa Cyrila Vasiľa pre dnešnú dobu; hosť:
prof. František Trstenský 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove; slávi otec Dušan Seman
11.10. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
13.00 Abrahám – rozhlasová hra 20.30
Stredoveké kostoly na území bývalej
Gemerskej a časti Abovskej župy 22.30
Hudobné sacrum estónskeho súčasníka
Arva Pärta
12.10. (pondelok) 20.00 Ako propagovať ochranu ľudského života vo farnosti
a na sociálnych sieťach
14.10. (streda) 20.00 Zabudnuté piesne
z regiónov Tekov, Hont, Novohrad a Vojvodina; hosť: Margita Jágerová, speváčka
a etnologička
15.10. (štvrtok) 08.30 Rozmanitosť kresťanstva v Sýrii; hosť: Ján Krupa
17.10. (sobota) 10.00 Kto je Duch Svätý?
Hosť: Ján Buc (3) 15.15 S novými knihami
Martina Parajku, básnika a prozaika
18.10. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky 13.00 Príbeh môjho
života – rozhlasová hra 20.30 Národný
pochod za život v Bratislave
19.10. (pondelok) 11.05 Aktuálne politické
dianie doma i vo svete očami politických
komentátorov; hostia: Ján Baránek a Róbert Kotian
20.10. (utorok) 16.30 Ružencový mesiac
október; hosť: don Anton Červeň
21.10. (streda) 16.30 Rímskokatolícka
farnosť Žemberovce
22.10. (štvrtok) 08.30 Bezlepková kaviareň
Thank you, my dear friend v Paríži; hosť:
Jana Bukovinová 16.30 Veľkomoravské
kostoly na Slovensku
24.10. (sobota) 10.00 Odpustky (1); hosť:
sr. Dagmar Kráľová 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15
Mesiac s pápežom Františkom
25.10. (nedeľa) 13.00 Veľké nádeje – rozhlasová hra 15.30 Spoznávajú svoje budúce
povolanie cez dobrovoľníctvo
26.10. (pondelok) 20.00 Aktuálne projekty
a aktivity Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže ZKMS
27.10. (utorok) 16.30 Manželstvo ako
cesta k svätosti; hosť: Róbert Neupauer
28.10. (streda) 16.30 Školské sestry sv.
Františka z Assisi
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09.10. (piatok) 11.25 Orientácie R
11.10. (nedeľa) 13.40 Orientácie 19.55
Slovo 02.05 Slovo R

13.10. (utorok) 10.05 Osudy umeleckých
diel – Blahoslavenstvá 14.05 Spravodliví –
dokumentárny cyklus o Slovákoch, ktorí
počas druhej svetovej vojny pomáhali
židom zachrániť sa pred holokaustom
16.10. (piatok) 11.25 Orientácie R
18.10. (nedeľa) 13.15 Orientácie 19.55
Slovo 02.10 Slovo R

Liturgické
pexeso
Epitrachil
Epitrachil (z gr. epitrachelion) je časť
bohoslužobného rúcha kňaza a biskupa. Vyvinul sa z orára, ktorý nosia
diakoni. Je symbolom kňazskej dôstojnosti a kňaz ho má na sebe vždy,
keď koná svoju službu. Niekedy ho
má iba na podriasniku, inokedy ako
súčasť celého bohoslužobného rúcha.
Je na ňom vyšitých sedem krížov
symbolizujúcich plnosť Božej milosti, ktorú Boh vylieva „na svojich
kňazov“. „Je to sťa vzácny olej, čo
steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.” (Ž 133,
2; časť modlitby, ktorú sa kňaz modlí
pri obliekaní epitrachilu)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
11.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Vladimír
Šosták
18.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje: Mons. Ján Krajčík (Slovensko) / 09.00 Pravoslávna svätá liturgia
z Chrámu Nanebovstúpenia Ježiša Krista
v Strážskom
25.10. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Tisovca; káže zborový farár Radoslav Naď
RÁDIO REGINA
Pondelok 17.05 Viera v živote
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
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
n Malý chlapec otvorí starú rodinnú Bibliu. Fascinovane obracia
staré stránky. Zrazu z Biblie niečo
vypadne. Zdvihne tú vec a pozorne sa na ňu zahľadí. Je to starý
list z nejakého stromu, ktorý sa
lisoval medzi stránkami.
„Mami, pozri sa, čo som našiel,“
zavolá chlapec.
„Čože to máš, synček?“ pýta sa
mama.
Chlapec plný nadšenia odpovedá: „Myslím si, že je to Adamova
bielizeň!“
n Po zhliadnutí večerných
televíznych správ, ktoré boli plné
informácií o rôznych katastrofách, živelných pohromách, vojnách a iných hrozných trestných
činoch, si malý Janko kľakne ku
posteli a modlí sa:
„Pane Bože, ochraňuj otecka
a mamičku, mojich dvoch bratov,
moju malú sestričku i nášho
kocúra. A prosím ťa, Bože, dávaj
dobrý pozor aj na seba, lebo ak
sa tebe čosi stane, tak sme všetci
v kaši!“
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Legenda: ANUITA, AUTOR, AVILA, BANKA, BLATO,
DOHODA, ENTITA, EPOCHA, FYZIKA, GENETIKA, HLAVA,
CHLIEB, KANDELA, KAPELA, KOCEĽ, KOŠICE, KOTVA,
MAĽBA, MATEMATIKA, METÁN, OBETA, OBRATY, ODEVY,
OPERETA, PAROHY, PASCA, PERLY, POCTA, POKÁNIE, RIZIKO,
ROPOVOD, ROZPOČET, STATÍV, STRAVA, STRES, SVIDNÍK,
TANEC, TEMPO, TEPLO, TIBAVA, ÚNAVA, VETVA, VINETA,
ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 18. Krížovka: Spev je odpočinkom
pre dušu a počiatkom pokoja. Osemsmerovka: Slovo má
jemnosť vánku a silu blesku. Výherca: Miroslav Husák
z Vranova nad Topľou
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

Automatizácia
chrámových zvonov

Používame najspoľahlivejšiu
technológiu pre zvonenie, ktoré spočíva
v bezkontaktnom snímaní polohy zvonu
s motorickým pohonom riadeným
mikroprocesorom. Osvedčená novinka!
Pohon pomocou lineárneho motora
nemá žiadne fyzické spojenie so zvonom,
chod zvonu bez vibrácií, maximálne
priblíženie k ručnému zvoneniu.
Realizujeme kompletnú rekonštrukciu
pôvodného zavesenia a uchytenia
zvonov, ako aj elektrických pohonov.
V roku 2012 sme elektrifikovali cca 150
zvonov.

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá
finančne náročné použitie liatych
zvonov, alebo nákladné rekonštrukcie
zvonových zariadení. Systém obsahuje
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný
automat, pohrebnú automatiku,
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný
pochod...).

Vežové hodiny

Ponúkame nový patentovaný vežový
stroj riadený DCF sig-nálom, pre
číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.

Odlievanie zvonov

Odlievame nové zvony do hmotnosti
1000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200
rokov starej technológii.

Ozvučenie kostolov

Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až

0 dB. Každý vstup má samostatné
nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100
Hz filtra a Phantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Ponúkame a montujeme úsporné LED
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré
nahrádzajú klasické halogénové 150,
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až
80 % energie.

Zváranie zvonov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu
tepelnými infražiaričmi nemeckej
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale
priestor pred nimi s okamžitým teplom
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií.
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni 21.
storočia - slúži na zobrazenie piesní,
veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.

Patent

Od 13. 7. 2000 sme držitelia Patentu
na elektronický regulátor zvonov, ktorý
je zapísaný do registra podľa § 11 ods.
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do hmotnosti 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

09. – 11.10. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov
Svidník a Medzilaborce. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
16. – 18.10. Víkend v Bárke (Stropkov a Giraltovce).
23. – 25.10. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
06. – 08.11. Kurz Filip
13. – 15.10. AŠAD
CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
15.10. – 18.10. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Príspevok je 60 eur za osobu.
23.10. – 25.10. MMM – Manželstvo Misia Možná.
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE
– Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
05.12. Fatimská sobota – protopresbyteráty Stará
Ľubovňa a Orlov (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.11. Fatimská sobota (09.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
13.11. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (17.00 h)
GR.KAT. MLÁDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Michal Vasiľ: michalvasil327@gmail.com
Pondelok 17.30 Študentský zbor (Šarišanka,
Hurbanistov 3) 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul.
17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
17.45 Stretnutie pri čaji / Projekcia filmov
a beseda (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbový večer (GTF PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoškolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)
13.10. Katechézy k SDM 2016, vedú Marek Baran,
Viktória Žolnová (18.00 h)
20.10. Beseda s manželmi Jurčišinovcami na tému
Dieťa s hendikepom – Boží dar (18.00 h)
KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
21.10. Adorácia a liturgia v Chráme Povýšenia
svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

