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ÚVODNÍK
Slovo mama patrí vnútrozemia dnešného Ruska. Na tie časy
k slovám, ktoré už ma spomínal s bolesťou a zároveň nádejou v tvári:
ličké dieťa vyslovuje „Bol som veľmi zoslabnutý, nemali sme
medzi prvými. Kratuč poriadne čo jesť, ale ešte bolestnejší bol
ké slovíčko s hlbokým pohľad na hladné detí - siroty, ktoré sa
významom. Vznešený ponevierali po uliciach. Vtedy som sa celý
Peter Borza
mesiac august nám odovzdal našej nebeskej mamke a sľúbil, že
správca farnosti
môže pomôcť objaviť keď sa vrátim domov zdravý, pôjdem jej
Lutina
tajomstvo matky, pri poďakovať do Lutiny. Vojna sa skončila a ja
náša nám totiž sviatok Matky Božej, ktorý som neváhal splniť Matke Božej svoj sľub.
v našich zemepisných šírkach spájame Rodičia ma odhovárali, že som ešte zoslab
s dvoma veľkými púťami. Uprostred mesiaca nutý, ale ja som sa vybral v auguste na púť
putujeme k Matke Božej do Klokočová s vďakou za pomoc, za záchranu života, ale
a v jeho závere sa celá naša miestna cirkev aj za to, že ma Mária neopustila a ja som v tej
schádza okolo Matky Božej v Lutíne. Sviatok diaľke nebol sám. Dodnes je táto púť pre mňa
Zosnutia Presvätej Bohorodičky je príleži zdrojom povzbudenia a viery v Božiu pomoc".
Mama je krátke slovo s hlbokým význa
tosťou pouvažovať nad úlohou každej našej
mamky, ale najmä tej, ktorá nám je daná od mom. Vypovedá o srdci prekypujúcom silou
nášho nebeského Otca a je našou spoločnou lásky, vznešenej obetavosti, ktorú je mama
ochotná priniesť pre svoje dieťa. Aj v tomto
matkou.
Zdanlivo ju v tomto sviatku strácame, veď mesiaci bude Mária - Matka Božia zvolávať
Zosnutie hovorí o konci jej pozemského života, svoje detí k sebe, aby u nej našli milujúce
inými slovami, je to sviatok pohrebu Matky srdce, nádej a povzbudenie do neľahkého
Božej. Opak je však pravdou, lebo Mária nám života. Pokúsme sa objaviť tajomstvo pútnic
pomáha, Mária nás ochraňuje, Mária nás kých miest, akými sú Klokočov a Lutina. Sú
znovu a znovu privádza a volá k svojmu to miesta modlitby, miesta, kde sa upevňuje
milovanému Synovi. Milujúca mama, ktorej viera, miesta, kde sa zažívajú dobrodružstvá
Boží Syn zomierajúci na kríži zveril každého s Bohom. Spomienky na ne nevymiznú ani po
z nás a nám daroval Máriu ako našu ľúbeznú rokoch a sú zdrojom í základom živej viery.
nebeskú mamku.
Solnce svitit, ohrivajet, teplotu dajet,
Je to už niekoľko mesiacov, čo mi istý starší
každa mati svojich dítej vse potišajet,
muž rozprával o tragických udalostiach
proto ideme, Marije, k Tebi,
druhej svetovej vojny. Bojoval v prvom
čtoby Ty nas vyslyšala v každoj potreby.
československom armádnom zbore pod
velením známeho generála Ludvíka Svobodu
až do chvíle, keď ho zranila nepriateľská strela
a nebyť obetavej pomoci ruského vojaka iste
by bol na bojisku vykrvácal. Ťažko zranený
sa ocitol vo vojenskej nemocnici, odkiaľ ho
neskôr previezli na doliečenie ďaleko do

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
ZOSNUTIA NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE BOHORODIČKY
MÁRIE, VŽDY PANNY, V ŠAŠOVEJ
Sobota 21. augusta 2004

Nedeľa 22. augusta 2004

17.00 hod. Svätenie vody pri kaplnke
18.00 - 21.00 hod.Sviatosť zmierenia
18.00 hod. Veľká večiereň
19.00 hod. Slávny ruženec
20.00 hod. Svätá liturgia
(v cirkevnoslovanskom jazyku)
21.30 hod. Mládežnícky program
22.15 hod. Moleben k N ajsvätejšiem u
Srdcu Ježišovmu
22.30 hod. Eucharistická pobožnosť

07.00 hod. Utiereň
08.00 -10.00 hod. Sviatosť zmierenia
08.00 hod. Svätá litu rg ia (v slovenskom
jazyku)
09.30 hod. Akatíst k Presvätej Bohorodičke
10.30 hod. Archijerejská svätá litu rg ia
(v cirkevnoslovanskom jazyku)
Mária, ó, drahá Matka,
neopúšťaj nás!

N A B U D U C E SI P R E C IT Á T E
BIBLIA PRE KAŽDÉHO: Abrahám (II.)
SVÄTÝ: Svätý híeromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie
PRÍBEH: Boh, ktorý počúva 111.
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Aby sme pod ochranou Nanebovzatej
mysleli na to, že nám Pán Ježiš všetkým
pripravil miesto v nebi.
Aby sa v Aťrike rozvíjala pravá bratská
spolupráca medzi všetkými, čo sa podie
ľajú na vzraste a rozvoji cirkevných spolo
čenstiev.
Za všetkých školákov. Aby si za vzor
brali Pána Ježiša, ktorý rástol v milostí
a v múdrostí pred Bohom i pred ľuďmi.

Dobrá výchova
prevencia p re dobrú
budúcu spoločnosť
-

máme lurdskú jaskyňu, ruženec k Matke usta
vičnej pomoci, lebo v tých časoch sme do
cerkvi nemali prístup. Rada sa modlím Moleben k Bohorodičke, akatist í svätý ruženec.
Na pracovnom stole mám ikonu, ktorú mi
podarovala matka generálna v čase vízítácie.
Naším erbom je písmeno „M", ktoré pripo
mína, že sme deťmi Panny Márie. Svoju charízmu žijeme v mariánskej spiritualite. Naša
kongregácia sa zrodila vo sviatok Zosnutia
Bohorodičky. Aj naša spoluzakladateľka, bl.
Matka Jozaíata, mala veľkú úctu k Matke
Božej.
Byť matkou je vo všeobecností velmi
zodpovedná úloha. Ako vním ate úlohu
matky predstavenej, ktorá vám bola
zverená samotnou Cirkvou?
Áno, byť matkou je veľmi, veľmi zodpo
vedná úloha. Je to veľká zodpovednosť pred
Bohom, Cirkvou, sestrami, pred rodičmi ses
tier. S Božou pomocou chcem slúžiť a pomáhať
sestrámv pokore a láske podľa našej charizmy. Sme povolané k zasvätenému životu, aby
smežili v spoločenstve modlitby a lásky. Ježíš
sám o sebe hovorí, že ako Otec poslal jeho,
on posiela nás.
Spravujem a riadim našu provinciu s pro
vinciálnou radou podľa našich konštitúcií.
Vediemju, som povinná oživovaťju duchovne,
rozumovo i apoštolský a byť zdrojom jednoty
i solidárnosti v provincii. Mám vytvárať zdravé
prostredie pre duchovný rast sestier a nad
chýnaťich pre stále nové iniciatívy a rozumnú
slobodu.
Na Slovensku je 75 sestier služobníc, ktoré
mi Boh zveril. Sú medzi nimi sestry staršie,
sestry v strednom veku, medzí ktoré patrím
aj ja, a sestry mladšie. Mám rada každú jednu
sestru a chcem aj každej rozumieť. Zvlášť
mladším sestrám, ktoré to majú ťažšie, lebo
sú poznačené dnešnou dobou. A tu treba viac
času, trpezlivostí, pochopenia. Sestry sú otvo
rené, úprimné, myslím sí, že nemajú zo mňa
strach.
Aky je váš vzťah ako m atky pred
stavenej Sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie k Bohorodičke, Matke Ježiša
Krista?
Sme Kongregácia sestier služobníc Nepo
škvrnenej Panny Márie. Už v novíciáte nás
učili maťvzťah k Bohorodičke. Náš magister,
otec Mastiliak, mal veľkú úctu k Panne Márií,
ktorú odovzdal aj nám. Každý deň odovzdá
vam seba a každújednu sestru do jej rúk, aby
nás chránila a viedla správnou cestou. Práve
Mária bola tá, ktorá ma doviedla k zasvä
tenému životu. Už ako dieťa si pamätám, že
som opravila starší obraz Matky ustavičnej
pomoci. Chodili sme sa modliť k cerkvi, kde

Presvätá Bohorodička vo svojom živote
často prežívala útrapy a bolesť. Prežívate
aj vy vo svojej funkcii matky predstavenej

takéto chvíle? A ako sa
s nimi vyrovnávate?
Iste nie v takej miere ako
Presvätá Bohorodička, ale
prežívam bolestí. Boh dá
kríž len tomu, kto ho vládze
niesť. Bez utrpenia by môj
život nebol tým, čím je.
Utrpenie a bolesť sú súčas
ťou môjho života. Keď sestra
trpí, trpím s ňou aj ja. Ťaž
kostí a problémy, ktoré pre
žívajú moje sestry, sú aj
mojimi ťažkosťami. Riešim
to ich vypočutím, a potom
ich odovzdávam Bohu cez
modlitbu v kaplnke, pod
krížom, pred Eucharistiou.
Aj bolesť a ťažkosť Pán
vyrieši a ona odíde; niekedy
pretrváva dlhšie, inokedy

kratšie. Chválim Pána a ďakujem mu za každú
bolesť a ťažkosť a za všetko, čo práve cez ne
robí v mojom živote.
Súčasťou nášho erbu je aj kríž - nad pís
menom „M" - a ten je znamením nasledova
nia Krista a prijímania všetkých krížov, v kto
rých vidíme svoje šťastie a slávu. Aj cez bolesť
som veľmi šťastná vo svojom povolaní. Mám
úctu k našim blahoslaveným biskupom
mučeníkom i k bl. Metodovi Trčkovi. Často si
pripomínam, koľko vytrpeli pre Cirkev, národ.
Jednou z prvoradých úloh matky je
starostlivosť o deti. Ako vním ate vašu
starostlivosť o vám zverené sestry?
Sú to „dospelé detí", ale aj tak ich mám
milovať Ježišovou láskou. „Podľa toho spoz-

Sr. Ignácia Terézia Fiľakovská sa
narodila 29. júla 1948 v Klenove
ako tretie zo štyroch detí. Do kon
gregácie vstúpila v čase totality. Jej
životprebiehal v utajení, v civilnom
oblečení i zamestnaní. Bola zdra
votnou sestrou v prešovskej nemoc
nici. Prvé sľuby zložila vr. 1975 a
večné v r. 1980.
Po uvoľnení pomerov zmenila
pôsobisko. Žila v komunite sestier
v Spišskej Novej Vsi a pracovala
v Slovenskej katolíckej charite
v Dome sv. Jozefa, okrem iného aj
medzi osamelými matkami v po
žehnanom stave alebo s malými
deťmi. V marci r. 2000 prevzala
službu provinciálnej predstavenej.
Stalo sa to spôsobom volieb v pro
vincii a výberom generálnou radou
v Ríme.

najú všetci, že ste moji
učeníci, ak sa budete
navzájom milovať“ (Jn
13,35). V tejto kongre
gácií nás spojila láska
k Ježišovi Kristovi. On je
prameňom nášho du
chovného života i žried
lom sily, podľa toho, ako
budeme praktizovať tento
príkaz. Veď nakoľko bu
deme túto lásku zacho
vávať, natoľko bude Ježíš
Kristus svojou láskou
medzí nami prebývať.
Boh mi ich zveril, aby
som ich viedla k nemu,
aby boli stále šťastnejšie
pokračovanie na strane 12
o vo - 16-17/2004 •
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
RUSKO: Štátne orgány v Rusku robia Kato
líckej cirkvi naďalej veľké ťažkosti. Biskup
Clemens Píckel z ruského Saratova hovorí:
„Šikanovaním trápia najmä kňazov. Moji
kňazi sú všetci cudzinci. Mám v biskupstve
40 kňazov a všetci prišli, aby pomáhali
ľuďom, ktorí čakali na kňaza. Títo úbohí kňazi
sú tu zanechaní napospas osudu, musia
každé tri mesiace vycestovať domov a zohnať
si nové vízum. Máme málo možností niečo
na tom zmeniť. Je to ťinančný problém, je to
psychický problém, dokonca tým trpí aj ich
zdravie. A to všetko prispieva k tomu, že mi
kňazi po 5, 6 alebo 8 rokoch povedia: .Mne
to už stačí. Ja už ďalej nevládzem. Zažívam
to stále znova a o týždeň to urobí ďalší z nich.
Kňazi odcestujú a vrátia sa do svojej vlasti,
pretože hovoria: .Rusko je pre mňa príliš
ťažké. Obetovali roky svojho života, aby po
máhali niečo znovu vybudovať. Ale rozhod
núť sa zostať navždy v Rusku je ťažké. A ja to
dokážem pochopiť" (KATH-NET/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Pápež Ján Pavol 11. trávil od 5. júla
2004 svoju 13-dňovú dovolenku v severotalíanskom údolí Aosta. Počasie bolo svieže na
rozdiel od vlhkých rímskych horúčav. Popri
ceste pápeža vítali mnohí veriaci, deti z ma
terskej škôlky mu zarecitovali báseň a dali
mu kyticu kvetov a košík miestnych produk
tov. Svätý Otec býval v krásnej saleziánskej
horskej chate z dreva a kameňa vo výške
1300 metrov. V chate je aj kaplnka. Zo spálne
a jedálne je výhľad priamo na Mont Blanc.
Na dovolenke boli spolu so Svätým Otcom
ako každý rok sekretár S. Dziwísz a o. T.
Styczen, jeho bývalý študent v Lubline.
Hneď v prvý deň svojej dovolenky podnikol
pápež Ján Pavol 11. malý výlet do lesov nad
svojou chatou v Les Combes. V utorok 6. júla
opustil chatu v aute chránený bezpečnost
nými silami a vrátil sa na poludnie. Popoludní
zostal v parku v okolí chaty. Na druhý deň sa
začali v talianskych Alpách prudké dažde,
ktoré mu bránili v ďalších výletoch. Svätý
Otec zostal v chate a pustil sa do diktovania
svojej novej knihy s názvom Totalitarizmy 20.
storočia - národný socializmus a komuniz
mus. Súčasne pracuje na svojej homílií
v Lurdoch k 150. výročiu vyhlásenia dogmy
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Na
čítanie si Svätý Otec priniesol na dovolenku
knihy o filozofii, antropológii a poézii.
Dátum návratu pápeža z Castel Gandolta
zatiaľ neoznámili. Pravdepodobne to bude až
koncom septembra. Svoj pobyt preruší Svätý
Otec iba na púťdo Lúrd 14. a 15. augusta (ZE,
KP/-zg-TK KBS).
HOLANDSKO: Aby mohli v Holandsku usmrtiť
starého človeka, na to už nepotrebujú jeho
súhlas. Stačí posudok cudzej osoby o pacien
tovom lekárskom a psychickom stave. V Ho
landsku tak ročne zomrie až 1000 ľudí rukou
lekára bez výslovnej žiadostí o eutanáziu. Je
to porušenie zákona o eutanázii, ktorý schvá
lili pred tromi rokmi, ktorí stanovuje, že lekári
sú oprávnení ukončiť život pacienta iba ak
on zo slobodnej vôle výslovne a viackrát o to
požiada, ak neznesiteľne trpí a už nemá
nádej na vyliečenie (KATH-NET/-zg-TK KBS).
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PATRIARCHA BARTOLOMEI I.
U SVÄTÉHO OTCA
Patriarcha tiež prijal zdvorilostnú návštevu
Ekumenický patriarcha Carihradu Barto
lomej 1. so sprievodom navštívil v dňoch 28. predstaviteľov mesta Rím a Spoločenstvo
júna až 2. júla 2004 Vatikán a pápeža Jána Sant’Egidío ho privítalo v chráme jeho patró
Pavla 11. Po prvý raz navštívil patriarcha Sväté
ho Otca v roku 1995. Patriarchu v Ríme pri
jeho príchode prijali kardinál Walter Kasper,
predseda Pápežskej rady pre napomáhanie
jednoty kresťanov, a arcibiskup Leonardo
Sandri z Oddelenia všeobecných záležitostí
Štátneho sekretariátu.
Dopoludnia 29. júna ho prijal na audiencii
pápež Ján Pavol 11. v Apoštolskom paláci vo
Vatikáne. Pri tejto audiencii Svätý Otec spome
nul 40. výročie stretnutia Pavla VI. a patriar
chu Athenagorasa I. v Jeruzaleme: „Povzbu
dzovaný dôverou a láskou k Bohu náš osvie
tený predchodca dokázal prekonať stáročné
predsudky a nedorozumenia a poskytol nád
herný príklad pastierov a vodcov Božieho ľudu
pri prozreteľnostnom stretnutí pre život Cirkvi.
Pavol VI. a Athenagoras 1. znovu objavili v se
be bratov,... pocítili hlbokú radosť, ktorá ich
povzbudila znovu nadviazať vzťahy medzi
cirkvou Ríma a cirkvou Carihradu."
Patriarcha Bartolomej 1. sa potom stretol na sv. Bartolomeja. J. E. Gennadíos, metropo
so štátnym sekretárom kardinálom Angelom lita Gréckopravoslávnej cirkví v Taliansku a
Sodanom a navštívil vatikánsku baziliku, kde exarcha Ekumenického trónu pre Južnú Eu
sa pomodlil pri Oltári katedry sv. Petra a rópu požiadal Bartolomeja L, aby predsedal
inaugurácii liturgického užívania Kostola sv.
v hrobke pápeža Pavla VI.
Večer sa zúčastnil na slávnostnom slávení Teodora na Palatínskom vŕšku 1. júla, ktorý
Eucharistíe vo sviatok sv. Petra a sv. Pavla na kardinál Camillo Ruini, generálny vikár Rím
Námestí sv. Petra, ktorému predsedal Svätý skej diecézy, zveril gréckopravoslávnemu spo
Otec. 30. júna sa každoročne konajú tradičné ločenstvu v Ríme.
Patriarcha so svojím sprievodom sa ešte raz
bilaterálne rozhovory medzi Svätou stolicou
a Fanarom. Tieto rozhovory sú na programe stretol so Svätým Otcom na priateľskom obede
pri príležitosti výmeny delegácií vo sviatky v Apoštolskom paláci. Patriarcha Bartolomej
patrónov oboch cirkví - sv. Ondreja v novem L odcestoval z Ríma 2. júla na poludnie.
VlS/-zg-TK KBS
bri a sv. Petra a sv. Pavla v júni.

PLÁNUJÚ NOVÉ VYKOPÁVKY
V KU M RANE
vykopávok na prednej
pianíne vedie archeológ
Randall Price, prezident
americkej organizácie
Svet Biblie. Price urobil
prvé vykopávky už v lete
roku 2002 a pritom našiel
hlinené krčahy a hrnce
z osídlenia na prednej
planine v Kumrane. Pri
nových vykopávkach sa
má preskúmať päť areá
lov, v prvej fáze pomocou
radarového merania.
V
ku žila podľa názoru ved
V
izraelskom Kumrane na severozápadnomcov sekta Esénov. V Ježišovej dobe mala
pobreží Mŕtveho mora sa začnú v polovici júla mimoriadne prísne pravidlá života. Kumran
2004 nové archeologické vykopávky. Jaskyne zničili Rimania v roku 68 po Kristovi. O mož
v Kumrane sa stali známe objavom Zvitkov ných vzťahoch medzí Ježišom a Esénmi vedci
od Mŕtveho mora, medzí ktorými bolí najstar stále diskutujú.
KP/-zg-TK KBS
šie zachované biblické texty sveta. Novú sériu

SPRÁVY Z DOMOVA

Tak, a užje to tu. Konečne sme sa dočkali!
5.díel úspešnej AN1MAŠKOLY uzrel svetlo
sveta 4.-6.6.2004 v Lúčkach-Potokoch. Pôrod
(alebo prerod?) ďalšej fázy animátorov bol
dlhý, ale plný radosti z ďalšieho spoločného
stretnutia. Vlna radosti, ktorá nás náhle zapla
vila, rúcala hradby egoizmu, ktoré v nás v ča
se odlúčenia narastali. A tak sme si hneď prvý
večer urobili inventár našich duší pri liturgii
zmierenia. Naladení na šéfovu frekvenciu sme
sa spokojní odobrali do ticha našich izieb
pokračovaťv rozhovore s Najvyšším. Nasledu
júci deň sme na našom „pracovisku" privítali
ďalšiu hviezdnu posilu, o. Jozefa Voskára,
ktorý prijal pozvanie k spolunakrúcaníu.
Splnil to, čo od neho Režisér očakával. Upria
mil nás na skutočný zmysel života: Život je
posvätný dar, v ktorom Boh žiarivo ukazuje
svoje tajomstvo a svoju štedrosť. Cena a
hodnota života má svoj základ v Bohu. Z jeho
rúk sme vyšli a k nemu máme prísť. Boh nám
dáva oveľa viac, nielen život na 60-70 rokov,
ale ponúka nekonečný život po živote (porov.
Jn 10,10b). Bolo vidieť, že samotný Režisér je
s nakrúcaním spokojný, pretože nám poslal
hneď ďalšiu duchovnú posilu, ktorá otvorila
aj tú najhlbšiu komnatu našich sŕdc a hlboko
poznačila myslenie všetkých aktérov. Bol ním
opäťo. Anton Pariľák. Ako „duchovné občer
stvenie" nám priniesol ďalšie Slovo Režiséra,
formujúce život nádejných animátorov: Boh
ukazuje každému jeho miesto v Cirkvi,
v Božom ľude, ktoré je nezastupiteľné. A ako
honájsť? Musíme vstúpiť do Božej prítomností,
nechaťsa nímviesť, očisťovať a nebáť sa urobiť

krok viery. Lebo Boh nám v každej situácii dá
presne toľko viery, koľko v danej chvíli
potrebujeme. Pýtate sa, .aká je záruka toho,
že sme našli správne miesto? Režisér sa
poponáhľal s odpoveďou: Ak si nájdeš správne
miesto v živote, ktoré je v zhode s Božou vôľou,
budú naplnené všetky tvoje potreby! No
povedzte, nie je náš Režisér úžasný? Od
radosti sme to šli večer osláviť k táboráku, kde
sme si pochutnali nielen na chutných špeká
čikoch, ale spievali sme Najvyššiemu piesne
chvály do neskorých nočných hodín. Ani
tentoraz nezabudol Šéf na zastúpenie nežnej
šieho pohlavia v hlavných úlohách. Opäť
medzi nás zavítala Dominika Šoltýsová a dala
nám zopár užitočných rád, ktoré sa týkali
vedenia „stretka".
Hovorí sa: koniec dobrý, všetko dobré. My
sme naše nakrúcanie ukončili vtipmi po
nedeľnom obede. Dobrá nálada nám vydržala
až dodnes a určíte tak skoro nepominie.
Oľga Kepičová

Slávnosť na “starých” Valaškovcíach
Z vojenských predstaviteľov sa slávností
zúčastnili bríg. gen. Ing. Miroslav Kováč,
veliteľ mb Prešov, s manželkou, plk. Ing.
Mikuláš Bĺbko, zástupca veliteľa mb Prešov,
s manželkou, pplk. Ing. Ľuboš Balucha, náčel
ník štábu mb Prešov, pplk. Ing. Ján Magura,
prednosta vojenského obvodného úradu Ka
menica n/C, s manželkou, pplk. Ing. Michal
Danko, veliteľ prlp Prešov, s manželkou, mjr.
Ing. Erik Harttman, zástupca veliteľa prpl
Prešov, s manželkou, por. Ing. Peter Čopák,
veliteľ čaty W p Kamenica n/C, s manželkou,
kpt. Ing. Ján Holíš, veliteľ rpv Prešov, s man
želkou. Prítomní bola aj starosta obce Kame
nica n/C Ján Kapuscínský s manželkou.
Po sv. liturgií sa prítomní na miestnom
neznamenajú, ale pre tých, čo sa tam narodili, cintoríne zúčastnili na panychíde za zomre
je to pekná spomienka, keď aj dnes po rokoch lých a tam pochovaných obyvateľov bývalej
obce Valaškovce, za všetkých vojakov padlých
s úctou spomínajú na svoj rodný domov.
Táto slávnosť sa začala sv. ružencom, po vo vojnách a menovite aj za štyroch vojakov,
ňom o 10.30 hod. bola archijerejská sv. litur ktorí zahynuli na misiách v Iraku a na Cypre.
Celú slávnosť svojím spevom sprevádzal
gia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur,
CSsR. Na sv. liturgii boli prítomní aj o. Anton zbor z Lekároviec. Aj touto cestou dákujeme
Uhrin, o. Ľubomír Pulščák z Humenného, o. organizátorovi o. Jozefovi Michalovovi, voja
Rastislav Baka z Hažína nad Cirochou a o. Ma kom a farskej rade z farností Humenné pod
rek Maďar z Jovse, ako aj vojenskí duchovní - Sokolejom, ktorí pomáhali pri organizovaní
generálny vikár ordinariátu OS o. Marko Tro a príprave tejto milej slávnosti.
M. Ch.
chan, o. Jozef Michalov a o. Jaroslav Balocký.

Už po desiatykrát sa 20. júna 2004 na
„starých" Valaškovcíach pri Chráme sv. Petra
a Pavla konala odpustová slávnosť. Pre mlad
šiu generáciu „staré" Valaškovce možno veľa

VYSOKÁ NAD UHOM: Vo Vysokej nad
Uhom pri hrobe Anky Kolesárovej sa 26. júna
2004 výnimočne nestretli len mladí ľudia, ale
celé rodiny. V rodisku mučenícky čistoty sa
konal nultý ročník Púte rodín. V malej dedin
ke sa v komornej atmosfére stretlo niekoľko
desiatok ľudí, členov rodín, od najmenších
až po starých rodičov. Púť bola reakciou na
požiadavky rodičov mladých ľudí, ktorí do
Vysokej nad Uhom chodievajú pravidelne.
Stretnutie sa začalo bohoslužbou o 10. hodi
ne, ktorú celebroval Pavol Hudák. Nasledo
vala samotná púť pri mieste, kde bola zavraž
dená pre svoju čistotu Anka Kolesárová, až
k jej hrobu. Anka je pochovaná spolu so
svojimi rodičmi. Traduje sa, že keď trinásť
rokov po smrti pochovávali jej otca, z dreva
jej truhly vyrastali krásne kvety. Neďaleko
cintorína je socha od majstra Urbana, na kto
rej zo srdca mučenícky vyrastajú kvety. Pavol
Hudák pri nej predniesol báseň od Svetoslava
Veigla s rovnakým motívom. Nasledovala
diskusia. Jej hlavnou témou bolí ďalšie
ročníky Púte rodín. (Matúš Magyar, MSKA).
BRATISLAVA: Zbor Kyrillomethodeon pri
Chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
s dirigentom A. Kokoškom sa aktívne zúčast
nil XVI. medzinárodného festivalu Musica
Scara, ktorý sa konal od 6. júna do 4. júla
2004 pod záštitou J. E. Jána Chryzostoma
kardinála Korca a primátora mesta Nitra.
Festival sa konal pri príležitostí osláv du
chovnej hudby. Náš zbor ho v nedeľu 4. júla
2004 v Divadle A. Bagara ukončil slávnost
nou Cyrílo-metodskou akadémiou - Návraty
k žriedlam. Odzneli skladby A. Tovačovského,
Š. Ladížinského, D. šapošnikova, M. Petrašoviča a M. Ivanova. Všetky tieto skladby boli
východného obradu. Vyvrcholením večera
bola premiéra skladby Sila pravdy od talen
tovaného mladého skladateľa L. Bernátha
(1977), ktorú Zbor predniesol spolu s Dám
skym komorným orchestrom pod vedením
dirigentky E. Šarayovej-Kováčovej a so
sólistom O. Mrázom (S.M.).
ZLATÉ MORAVCE: Kardinál Christoph
Schónborn, viedenský arcibiskup, navštívil
30. júna 2004 mesto Zlaté Moravce a miestnu
farnosť na prehĺbenie spomienky vzťahu jeho
predchodcu na biskupskom stolci vo Viedni
kardinála Ch. Migazziho, od r. 1779 majorit
ného pána Zlatých Moraviec, ktorého 200.
výročie úmrtia si mesto pripomenulo v minu
lom roku.
V
homílii počas slávnostnej bohoslužby
v Chráme sv. Michala Archanjela v Zlatých
Moravciach kardinál Schónborn poďakoval
všetkým slovenským pútnikom, ktorí tvorili
najpočetnejšiu skupinu na vyvrcholení slá
venia Stredoeurópskych katolíckych dní v ra
kúskom Mariazelli, že napriek nepriazni
počasia priniesli do Mariazellu oduševnenie
a vydali živé svedectvo svojej viery.
Kardinál Schónborn sa dotkol aj otázky
dôležitosti udržania kresťanstva v zjedno
tenej Európe: „Musíme jednoznačne povedať,
že Európska únia nie je vytvorením raja. Od
čoho závisí budúcnosť Európy? Odpoveď
znie: Od vzťahu každého z nás k Ježišovi
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Kristovi. Svätý Otec hovorí o novej evanjelizácii Európy. Spoluvytváranie európskeho
domu znamená, že sa každý z nás musí
angažovať ako kresťan. Snažiť sa, aby sa
základné princípy kresťanskej viery uplatňo
vali v praktickom a spoločenskom živote.
Spýtajme sa úprimne, či každý z nás žije vo
svojom osobnom živote podľa evanjelia?
Pokúšame sa ovplyvniť svoje okolie životom
podľa evanjelia?" Európa bola budovaná po
stáročia každodenným kresťanským životom
rodín. V obnovenej podobe máme teraz
možnosť vniesť tento život do zjednocujúcej
sa Európy.
Kardinál Schónborn uviedol, že najdôle
žitejším svedectvom Púte národov do Mariazellu bolo, že Cirkev je schopná priviesť ľudí
k vzájomnému zjednoteniu sa. Osem krajín
spoločne dokázalo, že napriek historickým
prekážkam, ktoré vyvierali z útrap a nenávisti
medzi národmi počas vojen, z deštrukčných
ideológií a politických, sociálnych i národ
nostných nepokojov, sa nechcú vzdať kresťan
ských koreňov. Matka Božia priviedla takmer
stotisíc pútnikov pod kríž svojho Syna. On sa
ich dotkol svojou láskou, stmelil ich srdcia a
vlial silu Svätého Ducha. To je najsilnejšie
svedectvo Mariazellu.
Kardinál Schónborn spolu s biskupmi z ôs
mich krajín slúžil v Mariazelli slávnostnú
bohoslužbu aj v nedeľu 23. mája 2004, deň
po Púti národov. Už nepršalo. Začalo snežiť a
strhla sa snehová búrka. V takomto počasí
bolo priam nemožné odslúžiť bohoslužbu na
voľnom priestranstve. Sám zapochyboval
o uskutočnení tejto myšlienky, ale keď videl,
ako sa šesťtisíc mladých ľudí teší, bolo jasné,
že bohoslužba sa bude konať aj v snehovej
búrke. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Na
nebi sa objavila modrá obloha, snehové ob
laky sa rozostúpili a prvýkrát po troch dňoch
zasvietilo slnko. Svietilo až do svätého prijí
mania. A potom opäť pokračovala snehová
búrka. Bolo to ako znamenie pre Európu a
život v Cirkví. Kresťania nebudú maťv Európe
ľahké podmienky, nebude jednoduché
priznať sa ku Kristovi a Cirkvi. Táto cesta bude
spojená s mnohými ťažkosťami. Mariazell
ukázal, že napriek tomu sú mnohí ľudia
šťastní, keď putujú po tejto ceste k Otcovi, že
viera, ktorá nás zjednocuje, je pravou cestou
k Bohu a slnko - Kristus - je nádej Európy
(M. Kúdeľová).
STARÁ ĽUBOVŇA: Sviatok sv. Cyrila a
Metoda dňa 5. júla t. r. si pripomenuli aj
v národopisnej expozícii ľudovej architektúry
a materiálnej kultúry pod Starofubovnianskym hradom. Začali ho gréckokatolíckou
svätou liturgiou v drevenom kostolíku skan
zenu, po nej nasledovali vystúpenia grécko
katolíckeho mládežníckeho zboru pri Chráme
sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Anny Servickej. Postavené roku Pána bol názov výstavy
drobnej sakrálnej architektúry. Večer mali
možnosť návštevníci zhliadnuťvoľnú drama
tizáciu prózy Františka Švantnera Malka
v podaní divadla Commedia. Od zajtrajška
až do piatka sa priamo na hrade uskutočnili
Dni remesiel s ukážkami remeselníckeho
umenia (av).
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Velká slávnosť v Milpoši
Prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, sa v nedeľu 11. júla 2004 zúčastnil
odpustovej slávnosti svätých apoštolov Petra
a Pavla v obci Milpoš, ktorá sa nachádza v Sa
binovskom protopresbyteráte. Pred archíjerejskou svätou liturgiou, ktorú spevom spre
vádzal mládežnícky zbor svätých apoštolov
Petra a Pavla z Mílpoša, otec biskup posvätil
obnovený exteriér a interiér miestneho gréc
kokatolíckeho chrámu. Na slávností sa
zúčastnilo viacero kňazov, medzi nimi domáci
duchovný otecThLic. Michal Zorvan z Ďačova,
ktorý sa duchovne stará aj o Milpoš, proto
presbyter doc. ThDr. Peter Šturák, PhD. zo
Sabinova, ale aj bývalí duchovní správcovia
Mons. Ján Gajdoš, bývalý generálny vikár
Prešovskej eparchie, a Mgr. Vladimír Tomko,
protosynkel Apoštolského exarchátu v Koši
ciach. V homílií vladyka Ján povedal: „Život
apoštolov je znakom toho, že Boh je živý. Aj
každý kresťan je povolaný k tomu, aby bol
znakom toho, že Boh žije uprostred svojho
ľudu. Je povolaný, aby podobne ako apoštoli
každý deň zomieral z lásky k Bohu a človeku."
Vladyka Ján sa dotkol aj aktuálnej situácie
v Európe, keď povedal, že Európa bez Boha
ďaleko nezájde. Boh nám však stále ponúka
svoju prítomnosť. Po svätej liturgií bolo myro-

vanie, po ktorom sa všetci prítomní v litur
gickom sprievode presunuli na miesto stavby
novej farskej budovy, kde otec biskup posvätil
základný kameň - podľa východného zvyku
tri kamene, ktoré požehnal a vložil do
základov novej farskej budovy. Obec Milpoš
bola kedysi filiálkou farnosti Ďačov. Minulý
rok ju otec biskup Ján Babjak vyčlenil z tejto

farnosti a zriadil ju ako novú farnosť s filiálkou
Hanigovce. Preto veriaci v Milpoši začali
budovať farskú budovu, aby čoskoro mohli
v obcí privítať kňaza, ktorý bude v obci aj
rezidovať. Novozriadená farnosť Milpoš má
viac ako 600 obyvateľov, z ktorých je 430
gréckokatolíckych veriacich.
Ľubomír Petrík; Snímka: M. Žarnayová

Eparchiálna odpustová slávnosť
v Ruských Pekľanoch
Vladimír Skyba, protosynkel Košického apoš
tolského exarchátu Vladimír Tomko a mnohí
ďalší kňazi.
Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur.
Zdôraznil, že blahoslavený prešovský biskup
Pavol obetoval za jednotu Cirkvi svoj život.
V súčasnosti je jednota veľkou hodnotou aj
v očiach tohto sveta. Zjednocujú sa národy
Európy, lebo v jednote je dobro a sila. Keď
hovoríme o jednote, Gréckokatolícku cirkev
charakterizuje predovšetkým jednota so
Svätým Otcom. Vladyka Milan pripomenul, že
dnes je veľmi potrebné, aby sme boli jednotní
so Svätým Otcom nielen navonok, ale aj v tom,
čo učí. Aby sme túto jednotu s učením Cirkvi
vnášali už v rodinách do života detí.
Na konci slávností sa prihovoril vladyka
17. júla 1960 zomrel ako mučeník vo väznici
v Leopoldove. Preto keď ho 4. novembra 2001 Ján Babjak. Okrem iného povedal, že viditeľ
v Ríme Svätý Otec Ján Pavol 11. blahorečil, nou hlavou jednoty, pre ktorú zomrel aj hierovyhlásil, že jeho sviatok sa bude každoročne mučeník Pavol, je Ježiš Kristus. Pozval všet
kých pútnikov, aby vnímali rodisko blahosla
sláviť 17. júla.
V
tento deň, v sobotu 17. júla 2004, bolaveného Pavla Petra Gojdiča ako skutočné
v Ruských Pekľanoch eparchiálna odpustová pútnické a omilostené miesto, na ktorom si
slávnosť ku cti blahoslaveného prešovského môžeme na jeho príhovor od Boha vyprosiť
biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Archi- mnohé milostí. Počas myrovanía sa pútnici
jerejskej svätej liturgii predsedal prešovský modlili Moleben k blahoslavenému Pavlovi,
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ. Spolu s ním v ktorom prosili: „Blažený otec a mučeník
svätú liturgiu slávili košický exarcha Mons. Pavol, pros Boha za nás". Slávnosť bola zakon
Milan Chautur, CSsR, emeritný prešovský čená pápežskou hymnou a mnoholitstvijem.
biskup Mons. Ján Hirka, biskup Mons. Ján
Ľubomír Petrík/ 1SPB
Eugen Kočiš, protosynkel Prešovskej eparchie
Blahoslavený bískup-mučeník Pavol Peter
Gojdíč, OSBM, sa narodil 17. júla 1888 v obci
Ruské Pekľany, ktorá je dnes filiálkou farnosti
Lubovec v Prešovskom protopresbyteráte. Dňa

Odpustová slávnosť bl. Pavla Gojdiča
na prešovskom Sídlisku III
„Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako
som putoval ku vznešenému stánku a vstu
poval dodomu Božieho s radostným plesaním
a piesňou ďakovnou uprostred zástupov
sláviacich sviatky" (Ž 42,5).

Slovami tohto žalmu by sa dali vyjadriť
zážitky z našej prvej odpustovej slávností vo
farnosti Prešov - Sídlisko 111. Náš nový chrám
je zasvätený blahoslavenému híeromučeníKovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Jeho prítomnosť
sme mohli pociťovať počas celej slávností
prostredníctvom relikvií aj mocným prího
vorom u Boha, ktorý sme cítílí počas týchto
dní intenzívnejšej modlitby.
Každý deň tejto slávností sa niesol v zna
mení prehlbovania nášho duchovného života.
Vsnahe duchovne sa obnoviť nás podporovali
aj kňazi - rodáci z našej farnosti, ktorí nám
lámali Božie slovo a tým nám pomáhali lepšie
prežiť témy jednotlivých dní.
Začali sme už v stredu rozjímavou modlit
bou svätého ruženca, ktorá mala obnoviť
vzťah k Presvätej Bohorodičke. Pred liturgiou,
ktorú slávil o. Slavomír Krajňák zo Zámutova,
sa modlili deti a mládež a po nej muži, ženy
a starkí.
Štvrtok bol zameraný na úctu k Najsvätej
šej Eucharistíi. Do tejto témy nás voviedlo
pásmo o predobrazoch Eucharístie v Starom
zákone. Posvätej liturgii, ktorú slúžil o. Andrej
Šambronskýzo Sulína, sa konal Eucharistický

sprievod ulicami sídliska, počas ktorého sme
sa modlili a požehnávali jednotlivé inštitúcie
(políciu, školy, závody, vojsko, zdravotníctvo
a pod.), s ktorými sa stretávame v našom
živote. Tento deň sme zakončili celonočným
modlitbovým bdením.

Piatok sa niesol v znamení kríža. Prostred
níctvom modlitieb pokánia sme vyznali
a odovzdali svoje hriechy pod Kristov kríž.
Kajúcne naladení sme sa po liturgií slávenej
o. Jozeťom Hromjakom z Varhaňovíec vydali
na krížovú cestu ulicami sídliska. Duchovný
pokrm sme mohli načerpať aj z jednotlivých
rozjímaní, ktoré viedol o. MarekHorňákz Kojšova.
V sobotu pokračovala slávnosť účasťou na
celoeparchíálnej púti do Ruských Pekľan rodiska blaženého biskupa. Horlívejší pútnici
sa vydali aj na bicykloch, napriek nepriazni
vému počasiu. Témou sobotňajšieho dňa bola
Cirkev a svätí. Svojimi slovami na túto tému
nás na púti povzbudil košický exarcha Milan
Chautur a po návrate na večernej liturgií aj o.
Matúš Čekan z Klenová. Akadémia k blaže
nému Pavlovi a ďakovný akatist boli pekným
záverom dňa.
V nedeľu na liturgií o ôsmej hodine slúžil
a kázal náš bývalý kaplán o. Juraj Gradoš.
Slávnosť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú

svojím spevom skrášľoval domáci spevácky
zbor. Hlavným slúžiacim kňazom bol prešov
ský protopresbyter o. Gabriel Székely a kaza
teľom svídnícky protopresbyter o. Marek

Pulščák. Pri tejto príležitosti sme privítali aj
nového otca kaplána Marcela Mojzeša.
Za tieto dni prežité počas odpustovej sláv
nosti chceme poďakovať predovšetkým Bohu
a jeho láske, ktorá nám skrze duchovných
otcov, predovšetkým o. Mareka Kolesára,
pripravila bohatý duchovný pokrm na ceste
do nebeského Jeruzalema. Týmto spôsobom
sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí bolí
účastní na prípravách a priebehu slávností,
ako aj tým, ktorí sa s nami modlili.
Bohoslovci zo Sídlíska 111
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SEČOVCE: Približne 5 tisíc gréckoka
tolíckych veriacich, najmä zo Zemplína, prišlo
na dvojdňovú odpustovú slávnosť do Farnosti
svätého Cyrila a Metoda v Sečovciach
v okrese Trebišov, ktorá vyvrcholila vo sviatok
svätého Cyrila a Metoda archíjerejskou
svätou liturgiou.
Biskup Košického apoštolského exarchátu
Milan Chautur, CSsR, v homílii upozornil,
okrem iného, na častý odklon od cyrílometodskej tradície a uctievanie novodobého
pohanstva - materiálnych výhod a konzum
ného spôsobu života. „Ak chceme hovoriť
o cyrilo-metodskej tradícii, je dôležité predo
všetkým zveľaďovať kresťanské myslenie a
cítenie. Len tak dáme najavo, že si ctíme
svätého Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli
kresťanstvo, vieru v Boha a iný pohľad na
život", zdôraznil vladyka Chautur (TASR).
LEVOČA: Okolo pol milióna veriacich sa
zúčastnilo na tradičnej Mariánskej púti
v Levoči na východnom Slovensku. Akcia
bola venovaná dvadsiatemu výročiu povýše
nia pútnického chrámu na baziliku, o ktorom
rozhodol pápež Ján Pavol H.
Duchovný program pokračoval po celú
noc a vyvrcholil nedeľnou slávnostnou
odpustovou svätou bohoslužbou za účasti asi
pol milióna veriacich. Spoločne s apoštolským
nunciom na Slovensku Henrykom Jozefom
Nowackím a spišským diecéznym biskupom
Františkom Tondrom ju celebroval slovenský
rodák z Ríma kardinál Jozef Tomko.
Na slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnil
predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš
Dzurinda, komisár Európskej únie Ján Figeľ
a ďalší hostia. Premiér so sprievodom vyšiel
na Mariánsku horu pešo z centra mesta, kde
v priestoroch radnice privítal hostí primátor
Levoče Miroslav Čurilla.
Kardinál J. Tomko v homílii upriamil
pozornosť pútnikov na ochranu ľudského
života od počatia, na posilnenie pozície man
želstva a rodiny, osobitne s ohľadom na
alarmujúci pokles populácie. Podľa neho prá
ve zdravá slovenská rodina môže byť príno
som do spoločnej Európy. Poukázal na slová
pápeža Jána Pavla 11., ktorý počas minulo
ročnej návštevy Banskej Bystrice zdôraznil,
že aj slobode sa treba učiť. Podľa kardinála
. veriaci majú právo vyjadriť svoj názor verej
ne. Na záver bohoslužby zaslali účastníci
levočskej púte telegram Svätému Otcovi
Jánovi Pavlovi 11., v ktorom ho ubezpečujú
o odhodlaní veriacich prevziať spoluzodpo
vednosť za budovanie spoločnej Európy.
Spišský diecézny biskup a predseda
Konferencie biskupov Slovenska František
Tondra ocenil obetavosť pútnikov, z ktorých
mnohí prišli na Mariánsku horu peší zovzdia
lených oblastí Slovenska, aby sa tu posilnili
vo viere a načerpali síl do každodenného,
často nie ľahkého života.
Pešky absolvovalo asi 60-kilometrovú
trasu takmer 300 účastníkov Mládežníckej
púte Muráň - Levoča. Približne 30-kilometrovú trasu cez vojenský výcvikový priestor
Zaľubica prešla v dvoch etapách stovka
účastníkov Národnej vojenskej púte zo Slo
venska, Belgicka, Nemecka a Poľska. Pešie
o o o
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procesie prišli na Mariánsku horu z desiatok
miest a obcí najmä východného Slovenska.
Podľa biskupa F. Tondru sa na Mariánskej
hore v Levoči schádza každoročne čoraz viac
veriacich, počtomje to asi desatina Slovenska
(TASR),
KEŽMAROK - V sobotu 10, júla 2004
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, slávil archíjerejskú svätú liturgiu v Kež
marku, v „červenom" evanjelickom chráme,
kde dočasne slávia sväté liturgie aj grécko
katolíci, pretože zatiaľ priamo v Kežmarku
nemajú svoj chrám, iba v blízkej Ľubici, Po
slávnostnej svätej liturgii vladyka Ján posvä
til na mieste stavby základný kameň grécko
katolíckeho chrámu, ktorý bude zasvätený
narodeniu Presvätej Bohorodičky. Miesto
stavby nového chrámu sa nachádza na
Novom námestí oproti evanjelickému artikulárnemu chrámu. Svätú liturgiu otec biskup
obetoval za dušu zakladateľa a dobrodinca
tohto chrámu Ing. Ľubomíra Blaška, ktorý
náhle a nečakane zomrel. V homílií zdôraznil,
že Boh svoj ľud neopustí. Pozval prítomných,
aby Bohu verili, dôverovali mu a odovzdali
sa aj pri tejto stavbe chrámu do jeho rúk. Boh
tak, ako nečakane a náhle povolal dobro
dinca kežmarského chrámu, podobne v pl
nosti času, v pravej chvíli veľmi viditeľne
ukazuje svoju dobrotu a lásku. Slávnosť
v Kežmarku mala aj ekumenický charakter.
Okrem domáceho správcu farností Mgr. Pavla
Nižníka, protopresbytera Mgr. Miroslava
Bartoša z Popradu, kňazov z Popradského
protopresbyterátu a rímskokatolíckeho kňaza
bolí prítomní aj duchovní iných kresťanských
cirkvi - pravoslávny duchovný z Levoče
a evanjelický farár z Kežmarku. V Ľubici
a v Kežmarku v rokoch 1983 -1989 pôsobil
ako správca farnosti vladyka Ján Babjak
(Ľubomír Petrík/ISPB).
CHMEĽOVÁ: Chmeľová je gréckokatolícka
farnosťv Bardejovskom protopresbyteráte. Už
niekoľko rokov sa v tamojšej Škole v prírode
počas prázdnin stretávajú deti pod vedením
rehoľných sestier bazíliánok z Bardejova a
zo Svidníka. Aj tohto roku v spolupráci s Hnu
tím kresťanských spoločenstiev detí eRko
organizujú tri turnusy Letného tábora Makrínka, ktorý je každoročne vyvrcholením „erkárskych" aktivít počas školského roka. Prvý
turnus pre najmladších účastníkov - žiakov
prvého stupňa základných škôl, ktorý prebie
hal od 19. do 24. júla 2004, vo štvrtok 22.
júla navštívil prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, ktorý pre účastníkov stretnutia
slávil o 16.30 hod. svätú liturgiu v miestnom
Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
V
homílií vyzval deti, aby vždy túžili po
nebeskom kráľovstve, lebo Ježiš Kristus nám
ponúka večný život, ktorý sa pre nás môže
začať už tu na zemi, ak do svojho života prij
meme Ježiša. Povzbudil deti k svätosti, ktorá
nemá byť nijako odtrhnutá od každodenného
života, ktorý prežívajú. Medzi otcom bisku
pom a deťmi prebiehal milý dialóg, ktorý
pokračoval po svätej liturgií.
Na prvom turnuse bolo prítomných 60
detí, väčšinou z Gréckokatolíckej farností vo
Svidníku, o ktorých sa staralo 10 animátorov,
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Eparchiálna odpustová slávnosť
v Sečovskej Polianke
V
nedeľu 18. júla 2004 sa uskutočnilaBabjaka, SJ, prešovského eparchu; Mons.
v našej farností eparchiálna odpustová sláv RNDr. ThDr. Ladislava Hučka, pražského
nosť ku cti Panny Márie Karmelskej a svätého apoštolského exarchu, a Mons. Dr. h. c. Jána
proroka Eliáša. Slávnosť bola umocnená Hirku, emeritného prešovského biskupa. Na
radostnou spomienkou na zavŕšené 60-te slávnosti bolo prítomných niekoľko desiatok
výročie vzniku farností a prečítaním dekrétu, kňazov a mnohí veriaci z blízkeho i vzdiale
nejšieho okolia.
Pred vstupom do chrámu privítala vzác
nych hostí pani Mária Jarošová, starostka obce
a predstavila obec Sečovskú Polianku od
minulostí až po súčasnosť. Nezabudla tiež
poukázať na ďalšie plány, spojené so zveľade
ním a skrášlením obce.
V chráme privítal otcov biskupov í všetkých
prítomných o. Marek Petro, domáci správca
farnosti. Vo svojom príhovore oboznámil pre
šovského eparchu s priebehom duchovnej
obnovy.
V homílií otec biskup Ján, prešovský epar
ktorý potvrdzuje a ustanovuje farnosť Sečov
ská Polianka za eparchíálne odpustové miesto cha, poukázal na dve veľké osobnosti v deji
v Prešovskej eparchii. Duchovná príprava na nách spásy, na svätého proroka Eliáša a na
túto odpustovú slávnosť prebehla v dňoch 16. Karmelskú Pannu Máriu. Zdôraznil, že najlep
ší spôsob, ako hlásať evanjelium, je žiť podľa
a 17. júla 2004.
V
piatok 16. júla 2004 bola duchovnáevanjelia. Zdôraznil tiež to, že Presvätá Boho
obnova na tému Mária - starostlivá matka. rodička -ozdoba Karmelu í svätý prorok Eliáš
Otec Miroslav Gavala, správca farnosti čičava, sú pre nás všetkých živým vzorom v počúvaní
nám priblížil obraz dobrej a starostlivej matky Božieho slova a v plnení Božej vôle. Svojou
Panny Márie ako vzor pre dnešné rodiny. Po homíliou nás všetkých posilnil vo viere v troj
duchovnej obnove sa prítomní veriaci zaob- jediného Boha i k úcte k veľkým osobnostiam
liekli do svätého škapuliara a vstúpili do Arci- v dejinách našej spásy.
Slávnosť bola ukončené pápežskou hym
bratstva svätého škapuliara.
Sobotňajší deň, 17. júl 2004, sa niesol v du nou, mnolítstvíjamí našim biskupom, všetkým
chu spomienky na blaženého hieromučeníka rádom duchovenstva í veriacim a myrovaním.
Celé tri dni túto slávnosť skrášľovali svojím
Pavla Petra Gojdíča. Duchovné obnova bola
na tému Biskup Gojdič - starostlivý otec spevom spevácky zbor zo Sečovskej Polianky
svojich veriacich. Otec Peter ll'ko, farár na čele s dirigentom pánom magistrom An
v Toryskách, poukázal na biskupa Pavla ako drejom Valenčíkom, mládežnícky zbor zo
na starostlivého otca, ktorý pamätal í na Sečovskej Polianky pod vedením slečny Mirky
svojich veriacich v Sečovskej Polianke a pred Makohusovej a pani kantorka magistra Mária
60-timi rokmi im zriadil farnosť. Po sv. liturgii Novosiadlá.
„Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a Presvätá
nasledoval Moleben k blaženému Pavlovi
Petrovi Gojdičovi. Počas týchto dní si mnohí Bohorodička nech sa naveky tešia zbožnej
úcte všetkých, ktorí budú i naďalej prichádzať
veriaci vykonali sviatosť pokánia.
Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu do tohto chrámu, aby oslavovali trojjediného
18. júla 2004 archijerejskou svätou liturgiou Boha."
Marek Petro
za účasti troch biskupov - Mons. ThDr. Jána

Neobyčajný víkend v Tatrách
„Ja som cesta, pravda a živoť'. V duchu
tohto citátu zo sv. Evanjelia podľa Jána sa
konal výlet nás mladých do Vysokých Tatier.
Nebol to iba obyčajný výlet, pretože sme
pookrali nie len na tele, ale aj na duši.
Trochu vám to priblížim. Bolo to v prvý
júnový víkend a my sme sa veľmi tešili. Spolu
s naším duchovným otcom Pavlom Bardzákom sme sa vlakom vybrali do Tatier, kde sme
spoznávali krásy prírody a krásu Boha. Ale
čo nás najviac prekvapilo, bolo to, že sme sa
navzájom veľmi zblížílí. Nálada bola výborná
a „nevyparíla sa" ani vtedy keď sa nám tesne
pred dovarením rozlial celý guľáš. Zážitkov
bolo, samozrejme, viac.

Týmto krátkym článkom chceme povzbudiť
aj ostatných, aby si občas tiež urobili takýto
víkend.
Mária Korýtková
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Vďaka, Pane, za našich kňazov
Poslednú júlovú nedeľu navštívil košický
exarcha Milan Chautur, CSsR, farnosť na síd
lisku Nad jazerom v Košiciach. Jeho prítom
nosť mala mimoriadny význam. Bola nielen
slávnostnou udalosťou a povzbudením pre
veriacich, ale predznamenala i veľké udalosti.
Tie nastanú s príchodom augustových dní.
Duchovní otcovia, ktorí tu pôsobili -o. Vojtech
Hornyák a o. Róbert Jáger odchádzajú na iné
miesta.
Život kňaza je služba vo vinici Pánovej,
kňaz ide tam, kam ho biskup posiela. Prijíma
to s odovzdaním, pretože vie, že je to jeho
poslanie, pretože sa rozhodol pre túto životnú
dráhu. Ale predsa nie je jednoduché odísť zo
starého miesta, kde nechal kúsok svojho
života, žíl spolu s veriacimi ich každodenné
problémy a starostí. Tieto zmeny sú niekedy
veľmi ťažké, ale bránia stagnácii a stereotypu
v duchovnej sfére.
Otec Vojtech Hornyák prišiel do Košíc
v roku 1996. Do farnosti, ktorá vznikala veľmi
ťažko-„na vode" .Jeho predchodcovia začali
tvoriť základy pre túto „novú sídliskovú far
nosť". Otec Vojtech spolu s o. Róbertom inten
zívne pokračovali v započatom diele.
Každý kňaz môže obohatiť farnosť niečím
originálnym, pretože každý kňaz je jedinečná
a neopakovateľná osobnosť s individuálnymi
vlastnosťami, talentami, s individuálnym vzťa
hom k Bohu. Kňaz dáva do života farností
svoje sily a svoje vnútorné bohatstvo.
Košická farnosťje zasvätená Pokrovu našej
Bohorodičky. Vývoj tejto farnosti, všetky pre
kážky, ktoré bolí prekonané, sú len dôkazom
mimoriadnej Božej milosti. Pán sem posiela
bohatých kňazov, ktorým dal veľa talentov,
akoje to i v prípade o. Vojtecha Hornyáka a
o. Róberta Jágra.
Budovaťfarnosť na bývalom socialistickom
sídlisku, kde sa ľudia navzájom nepoznajú,
kde nie je chrám ani fara, je mimoriadne
náročné. U Boha však nič nie je nemožné a
farnosť postupne rastie, dielo napreduje.
Spočiatku žila farnosť v rôznych prenajatých
priestoroch, dnes má vlastnú strechu nad hla
vou, aj keď len provizórnu kaplnku a zakú
pený pozemok na stavbu chrámu. 1v tom sa
angažoval o. Hornyák a je to jeho veľká
zásluha.

Kaplnka slúži nielen na obrady, ale je tu
miestnosť í na rôzne spoločenské podujatia.
Rozprúdiť spoločenský život, vytvoriť živé spo
ločenstvo, to bola úloha, do ktorej sa o. Hor
nyák pustil s elánom a plnou silou.
Stalo sa tradíciou varenie koľívy, spoločné
slávenie rôznych sviatkov, prednášková čin
nosť, letné tábory pre detí, pravidelné púte
do Maďarska do Máríapócsi k slziacej ikone
našej Bohorodičky.
Otec Hornyák priniesol do farností nadše
nie, elán, oheň svojho srdca, aby nadchol a
získal i tých vlažných a nerozhodných. Veľkú
starostlivosť venoval aj budúcim kňazom,
k prestolu ich priviedol šiestich. Jeho veľkou
láskou je spev. Možno konštatovať, že celá
rodina o. Hornyáka žije spevom. Vo farností
vznikol i zbor, ktorého iniciátorom bol o. Hor
nyák. Snažil sa vyjsť v ústrety všetkým veria
cim, boli tu pravidelne slávené í bohoslužby
v staroslovienskom jazyku.
Otec Róbert prišiel na sídlísko Nad jazerom
pred dvoma rokmi. Bola to jeho prvá farnosť,
prvé pôsobisko v teréne. Vzdelaný, so širokým
prehľadom, vycibreným myslením pútal po
zornosť najmä svojimi kázňami, ktoré oslovo
vali všetkým bez rozdielu veku a vzdelania.
Bohaté poznanie Svätého písma, teológie,
filozofie, histórie, psychológie, jeho lingvis
tické znalosti - to všetko ponúkal svojim far
níkom. Inicioval stretnutia so Svätým písmom
- Biblické hodinky.
Ukázalo sa, že je nanajvýš aktuálne naučiť
sa žiť podľa Svätého písma a s Písmom. O.
Róbert, láskavý a trpezlivý sprievodca, pomá
hal záujemcom objavovať bohatstvo Knihy
kníh. Možno v budúcnosti o. Róbert vydá
učebnú pomôcku, metodický návod, ako
postupovať pri čítaní Písma.
Bolo to neuveriteľné, ale Pán spojil na
krátky čas tieto dve úplne rozdielne osobnosti
kňazov vo farností Nad jazerom. Napriek
rozdielnostiam ich osobností ich spájala láska
k Bohu, horlivosť a obetavosť v kňazskej služ
be, vzácne sa doplňovali a boli požehnaním
pre celú farnosť.
Buď Bohu vďaka za všetko, čo títo kňazi
vykonali.
Mária Pešeková

Slávnosť deti v Humennom pod Sokolejom
Vo farností Humenné pod Sokolejom sa
v nedeľu 23. mája 2004 konala pre 28 detí
z tejto farností veľká slávnosť, keď mohli do
svojich duší príjaťvzácneho hosťa Pána Ježiša
pod spôsobom chleba a vína. Svätému prijí
maniu však predchádzala sobotňajšia svätá
spoveď, od septembra minulého roka dôklad
ná náuka, ktorú im s láskou dával o. Anton
Uhrín, stredajšie sväté ružence a po nich det
ské liturgie. Za dobrú prípravu sú detí vďačné
aj rehoľným sestrám Augustíne a Romane a
slečne Lenke.
M. Ch.

rehoľné sestry Alžbeta a Romana a duchovný
otec Jozef Novický. Témou tohto ročníka je
tohtoročná veľká ..téma zo stretnutí z eRka:
„Človek s veľkým Č“. Na druhom turnuse sa
stretli deti z prvého stupňa základných škôl,
predovšetkým z Bardejova, a na treťom
chlapci a dievčatá z druhého stupňa základ
ných škôl z obidvoch miest (Ľubomír Petrík/
ISPB).
ZEMPLÍNSKE HRAD1ŠTE: Východosloven
ská obec Zemplínske Hradíšte, ktorá leží
neďaleko Trebišova, mala v piatok 23. júla
2004 tú česť, že mohla na pôde svojho gréc
kokatolíckeho chrámu privítať košického
vladyku Milana Chautura, CSsR.
Podnetom pre túto síce krátku, ale o to
vzácnejšiu návštevu bola posviacka biskup
ského sedesa a nového evanjeliára, ktorého
vyhotovenie financovala istá bohuznáma
rodina.
Zemplínskohradištskí veriaci sa na túto
udalosť dôstojne a s plným oduševnením
pripravili. Svoju ruku k dielu priložili kurátori,
kantorka, chrámový spevácky zbor, cerkovníčky, no snáď najväčšie zásluhy patria
správcovi našej farností duchovnému otcovi
Ivanovi Molčányimu, ktorý bol akousi hnacou
silou celého podujatia a jeho iniciátorom.
Pred začiatkom svätej liturgie bola
posviacka. Potom sa už svätá liturgia niesla
vo zvyčajnom tóne. Homília vladyku o sile
a význame modlitby ako jedinečného rozho
voru s Bohom, ktorý má človeka povznášať
do vyšších sfér dokonalosti, nenechala snáď
ani jednu myseľ otupenú nezáujmom.
Po svätej liturgii nasledovala druhá časť
pripravovaného programu - pohostenie.
Konalo sa na miestnom ťarskom dvore.
Nechýbal oheň, švédske stoly, na ktoré vďační
veriaci predložili pestré plody svojich záhrad
a diela svojho kuchárskeho umenia. Súčasne
so zlatistým súmrakom sa aj vatra rozblčala
prudšie a rady veriacich sa začali rozširovať.
Niektorí sa vybrali na opekačku, ako sa patrí
- zemiaky, cibuľa, ryby. Nočným letným
povetrím sa rozliehala veselá vrava veriacich.
Veď kto by si nechcel spríjemniť predvíkendový večer a vyjadriť svojou účasťou úctu
vzácnemu hosťovi?
Pre gréckokatolíkov v Zemplínskom Hradiští bolo piatkové odpoludnie skutočne
dňom slávnostným a výnimočným. Veď ako
sa aj v samom závere svätej liturgie duchov
ný otec Ivan Molčányí vo svojich ďakovných
slovách vyjadril, príchod vladyku Milana
pretvoril všedný deň na nedeľu. A za toto
pretvorenie vyslovujú všetci zúčastnení vladykovi srdečné: „Pán Boh zaplať!" (Martina
Bodnárová).
DECHT1CE - Už desiate leto sa snažia
mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska za
chrániť pred úplným rozpadnutím ruiny
kláštora Katarínka v lesoch Malých Karpát.
Najnovšie sa pustili do opravy 22 metrov
vysokého štítu niekdajšieho kostola. Podľa
Petra Hercega, šéfa mládežníckeho projektu,
zo štítu už vypadávali kamene, ktoré
ohrozovali turistov, ale aj samotnú pamiatku.
Okrem spevnenia vrcholu štítu chcú počas
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SPRÁVY Z DOMOVA
prázdnin stihnúť klasickou vápennou maltou
vyplniť škáry v celom múre. „Tento rok sa nám
podarilo zohnať nejaké peniaze, tak sme si
mohli dovoliť dať postaviť lešenie na celý štít,
čo je výška asi sedemposchodového domu,"
skonštatoval Herceg. Prvýkrát za celé
desaťročie prispelo na záchranu pamiatky
ministerstvo kultúry. Mladí, čo chodia na
Katarínku každoročne pracovať bez nároku
na odmenu, vstupujú v tábore do „rádu
Katarínkov". Pomáhajú nielen na zrúcanine,
ale podľa vzoru pôvodných obyvateľov
kláštora vždy v sobotu ponúkajú svoju pomoc
ľuďomv okolitých dedinách. Starobylý kláštor
a Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej sa
nachádza neďaleko obce Dechtice. Kláštor
patril františkánom, založený bol začiatkom
17. storočia, zrušený dekrétom cisára Jozefa
11.v roku 1786. Odvtedy komplex budov začal
pustnúť a meniť sa na ruiny (TASR).
BRATISLAVA: Gréckokatolícka farnosť
v Bratislave v rámci Stredoeurópskych kato
líckych dní počas uplynulých niekoľkých
mesiacov zorganizovala cyklus prednášok
pre verejnosť o historickom pozadí Gréckoka
tolíckej cirkvi na Slovensku. Prednášky sa
uskutočnili raz mesačne v nasledovnej chro
nológii: Začiatok kresťanstva na starom Slo
vensku (Anton Semeš), Vatikán a Slovensko
v 20. storočí (Ján Gurega), Veľkomoravská
misia (Anton Semeš), Ikonografia v súčasnos
ti (Mikuláš Klimčák), Gréckokatolícka cirkev
v Uhorsku do vzniku Mukačevského bis
kupstva (Anton Semeš), Vývoj Mukačevského
biskupstva do r, 1950 (Anton Semeš), Najstar
šie hlaholské dokumenty (Martín Slaninka).
Cieľom prednáškového cyklu bolo prehĺbiť
poznanie historických súvislostí Cirkvi v stre
doeurópskom kontexte so špeciálnym zrete
ľom na Katolícku cirkev východného obradu.
Vzhľadom na živé diskusie, ktoré poukázali
na otvorené otázky, sa organizátori rozhodli
po letných prázdninách v cykle prednášok
pokračovať (Mária Mojzešová).
VEĽKÝ LIPNÍK: V sobotu 24. 7. 2004 sa
vo Veľkom Lipníku uskutočnila protopresbyterská porada Staroľubovníanskeho protopresbyteríátu. Program sa začal slávnostnou
archijerejskou svätou liturgiou o 10. hod.
v Chráme sv. archanjela Michala. Hlavným
celebrantom bol J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, prešovský eparcha. Pred svätou liturgiou
vladyka Ján posvätil obnovený bočný oltár
Matky ustavičnej pomoci a v popoludňajších
hodinách porada pokračovala pracovnou
časťou a stretnutím s kňazskými rodinami
(1SPB).
ŇAGOV: V ôsmu nedeľu po Päťdesiatnici
25. 7. 2004 zavítal Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, prešovský eparcha, na pastoračnú návšte
vu filiálnej obci Ňagov, ktorá patrí do farnosti
Čabalovce v Medzílaboreckom protopresbyteriáte. V miestnom Chráme Zosnutia Presvä
tej Bohorodičky slávil o 10. hod. archijerejskú
svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený
interiér chrámu, nový oltár, bohostánok
a ikonostas (1SPB).
Prosíme, uvádzajte pri zasielaných sprá
vach celú adresu kvôli overeniu údajov.
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Prvé sväté misie
v Humennom pod Sokolejom
V
dňoch 19.-27. júla 2004 sa v Gréckokastretnutie žien a dievčat od 17 rokov s o,
tolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Humen Mikulášom.
nom pod Sokolejom konali poprvýkrát sv.
Štvrtkové popoludnie bolo vyhradené pre
misie. Misie vykonávali oo. misionári z Kláš sviatosť zmierenia pre ženy. Pred sv. liturgiou
tora redemptoristovzo Stropkova -o. Miroslav na tému: „Smrť človeka", bol Moleben
Medviď, CSsR, a o. Mikuláš Tressa, CSsR.
k blaženému M. Trčkovi, po svätej liturgii bolo
pomazanie chorých a slávnostné požehnanie
s relikviami blaženého M. Trčku.
V
piatok dopoludnia oo. misionári vykoná
vali sviatosť pomazania chorých po domoch.
Pred svätou liturgiou na tému: „Eucharistía"
bol Moleben k blaženému P. P. Gojdičoví a po
svätej liturgii Eucharistická pobožnosť. Pri
obnove manželských sľubov sa mnohým
ženám objavili slzy.
Sobota bola vyhradená mládeži od 15
rokov. Dopoludnia bola evanjelízácia, popo
ludní svätá spoveď a ruženec mladých. Svätá
V sobotu 19. júna o 17. hod. pred chrámom liturgia mala tentoraz tému: „Presvätá Boho
privítali oboch misionárov najprv správca rodička“. Po svätej liturgii bol Moleben k Bo
našej farností o. Anton Uhrín, po ňom za horodičke s čítaním prosieb a poďakovaní
všetkých veriacich jeden z našich kurátorov Matke ustavičnej pomoci.
a, ako je už zvykom v našom kraji, nechýbal
A už je nedeľa, posledný deň svätých misií,
ani chlieb a soľ. Odovzdaním epítrachílov, ktorý sa začína svätým ružencom a slávnost
symbolu kňazskej mocí, náš o. Anton odovzdal nou svätou liturgiou na tému: „Prostriedky
na dobu mísíí našu farnosť do správy oo. zotrvania v dobrom". Po liturgii si veriaci
misionárom.
v preplnenom chráme dali posvätiť nábožen
Hlavnou témou sobotňajšej sväté liturgie ské predmety, ako aj zakúpené ikony bolo: Milostivý čas svätých misii. V nedeľňajšie pamiatku na prvé sväté misie. Vonku bol
upršané ráno mnohí z našich veriacich (najmä z chrámu vynesený misijný kríž, nasledovalo
rodáci zo starých Valaškoviec) museli „rozlúsk jeho posvätenie a inštalácia na vopred pripra
nuť tvrdý oriešok". Ostať doma na misiách vené miesto.
alebo ísť do Valaškoviec, kde sa konala vojen
Misií sa zúčastnilo veľa ľudí nielen z Huská odpustová slávnosť patrónov bývalej obce menného, ale aj okolia. Sväté misie boli
sv. Petra a Pavla za účastí vladyku Milana. duchovnou obnovou vo farností, ich cieľom
Nedeľňajšie sv. liturgie mali tému: Boh je bolo vyzvať veriacich k životu podľa evanjelia
láska. Poobedňajšie stretnutie mladých do 15 a podľa príkladu Ježiša Krista. Mottom sv.
rokov s oo. misionármi bolo v neďalekom misií bolo: „Choďte teda, učte všetky národy
kameňolome plné hier a zábavy.
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svä
Témou pondelkovej svätej liturgie bol: tého a naučte ich zachovávať všetko, čo som
hriech. Pred svätou liturgiou bola spoveď pre vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky
9 - 11-ročné deti a Moleben k Božskému dni, až do skončenia sveta" (Mt 28,19-20).
Tí veriaci, ktorí sa zúčastnili svätých misií
Srdcu, večer to, čoho sa mnohí aj obávali krížová cesta ulicami nášho sídliska. Mnohí si odniesli veľkú duchovnú podporu a posilu
sa obávali, ako zvládneme nosiť ťažký nový do ďalších rokov svojho života. Náuky, ktoré
misijný kríž po sídlisku. No keď si s ním odzneli počas týchto dní v kázňach oo. mi
poradili chlapí, nedali sa zahanbiť ani ženy, sionárov, ostanú natrvalo zachované v našich
ani mládež a deti. Celý večer počas krížovej srdciach.
cesty, ktorá sa skončila pred 22. hod., nám
Nech Pán Boh bohato žehná prácu oo.
na cestu svietlíli nielen naše sviece, ale aj misionárov Miroslava a Mikuláša, ako aj tých
mesiac. Na sídlísku zavládlo ticho a ľudia oo. misionárov zo Stropkova a Michaloviec, čo
z okien a balkónov sa započúvali do slov oo. vypomáhali pri sviatosti zmierenia. Nech ich
misionárov.
neustále napĺňa svojím Svätým Duchom,
Utorkové popoludnie bolo vyhradené na obdarí svojimi darmi a dá im silu a múdrosť
spoveď 12 - 14-ročných detí. Po svätej liturgii, pri ohlasovaní Božieho slova na misiách.
ktorej témou bolo: obrátenie srdca, bolo
Naše srdečné Pán Boh zaplať za dôstojnú
stavovské stretnutie mužov a chlapcov od 18 prípravu a priebeh svätých misií patrí aj
rokov s o. Miroslavom.
nášmu o. Antonovi Uhrinovi, farskej rade
V stredu popoludní oo. misionári vysluho a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
vali sviatosť zmierenia pre mužov, po nej bol pomáhali, ale aj tým, čo sa počas misií
ďakovný akatist a po svätej liturgii na tému: zúčastňovali svätých liturgií.
„Ježíš Kristus - Pán môjho života" sa konala
obnova krstných sľubov a po nej stavovské
Miroslav Chalachan

MODLITBA

ako sa stane slovom, ktoré vychádza od nás,
musí predchádzať počúvanie. Istý psychiater
jedného dňa povedal: „Keď ma chorý začína
V dnešnom svete, keď nás obklopuje množstvo materiálnych dobier
počúvať alebo naozaj začne počúvať iných,
a človek si už svojou šikovnosťou môže zabezpečiť skoro všetko,
prijímať ich a pripúšťaťk sebe, vtedyje uzdra
vený." Mi počúvaš Boha, ak naozaj prijímaš
prichádza obdobie, keď ľudia pociťujú duchovnú prázdnotu
jeho slová, ak skutočne žiješ v jeho prítom
a začínajú túžiť po niečom duchovnom.
ností, potom si zachránený.
„Aby si sa mohol modliť k Bohu, nič nepo
eľký úspech majú u ľudí rôzne východné Mnohí však vôbec nepoznajú silu modlitby trebuješ: nech si kdekoľvek, nech ho kdekoľ
náboženstvá a sekty, ako sú joga, zen, srdcom, dary, ktoré človek prostredníctvom nej vek vzývaš. On ťa počuje. Nepotrebuješ nija
relaxácia, či iné východné meditácie, alebo môže obsiahnuť. Sú to nekonečné možností, kých sprostredkovateľov. Jednoducho povedz:
meditatívne sekty, spoločenstvá a laické hnu ktoré pre nás Boh pripravil, ktoré ani ako Zmiluj sa nado mnou! A Boh okamžite bude
tia. Človekdneška sa cíti, aj napriek množstvu nevidelo, ani ucho nepočulo.
prítomný. Nečaká na koniec modlitby: obdržíš
informácií a možností komuni
dar skôr, ako dokončíš mod
kovať, opustený. Jednoducho,
litbu" (sv. Ján Zlatoústy).
potrebuje osobný vzťah presa
Modlitba je stavba. Chrám
hujúci ľudské možnosti, potre
buduje Boh, ty staviaš základy
bujenadprirodzenú lásku, túži
alebo, lepšie, Boh necháva
pobožstve. Táto túžba je dobrá
v tebe stavať základy. Začať
adokonca potrebná na to, aby
však musíš ty. V modlitbe srd
človek hľadal Boha, ale musí
com nie ani také dôležité, čo
mesi dávať pozor, ako na túto
robíme my, ale čo v nás vtedy
túžbu odpovedáme. Často sa
robí Boh. Je to, ako keď sa po
stáva, že aj veriaci katolíci za
stavíme pred sviečku a prijí
nechávajú vieru a odchádzajú
mame jej teplo. Jednoducho,
hľadať niečo „duchovnejšie",
nič nerobme, na nič zvláštne
pretože ich kresťanstvo nena
nemyslime, nič zvláštne nepo
pĺňaa neposkytuje požadova
ciťujme, ale zachovajme pri
né a očakávané duchovné
tom hlbokú ochotu a odovzda
potreby. Je každému z nás
nosť. Nič lepšie nemôžeme
jasné, že tieto duchovné hod
urobiť. Nechajme Boha konať
noty v kresťanstve sú. Každý
v skrytosti nášho vnútra, čo je
znás to môže vidieť obzvlášť
najdôležitejšie.
v našom obrade, ktorý svoj
Mohlo by sa nám stať, že
vzťah k Bohu formuje do hĺb
pri takejto modlitbe ľahko
ky. Ale prečo hľadáme Boha
zaspíme. Svätá Terézia z Lisieinde, keď on je tu? „Vtedy sa
ux pri modlitbe tiež zaspávala.
Jakub prebudil zo spánku a
Na tento problém reagovala:
povedal: ,Ozaj, Pán je na
„M yslím , že rodičia m ilujú
tomto mieste a ja som o tom
svoje detičky rovnako, či beha
nevedel! I nadišiel ho strach
jú, alebo spia. Lekári pacien
a povedal: ,Aké hroznéje toto
tov dokonca uspávajú, aby ich
miesto! Tuje naozaj dom Boží
mohli operovať. Napokon si
a tuje brána do neba! " (Gn
myslím, že Pán vie, akí sme
28,16-17). Boh je medzi nami,
krehkí, vie, že sme len prach"
onje v nás.
(Rukopis A).
Ale ako Boha hľadať? Ako
Pri modlitbe si musíme
ho máme poznať?
v prvom rade uvedomiť, že
Ľudia sa poznávajú rozprá
Boh nás miluje a že prebýva
vaním. Ak chceme poznať Bo
v našom vnútri. Spomeňme
ha, musíme sa s ním rozprá
príhodu zo života sv. Terézie
vať, musíme sa modliť.
Najprv však musíš na modlitbu navyknúť z Lísíeux. Krátko pred smrťou, keď bola ťažko
Kresťanská tradícia zahŕňa tri prejavy ži telo a pery. Modlitba srdca je Boží dar, je to chorá a pripútaná na lôžko, vkročila k nej do
vota modlitby: slovnú modlitbu, meditáciu a milosť, ktorá ti bude daná, keď Boh bude izby jej sestra a spýtala sa: „Na čo myslíte■?“ kontempláciu. Slovná modlitba, ktorá sa chcieť. Môžeš sa pripravovať na prijatie Bo „Nemyslím na nič, nemôžem, veľmi trpím,
zakladá na jednote tela a ducha, pridružuje žieho daru, obetovať mu telo, pery, myšlienky preto sa modlím.“ -„A čo hovoríte Ježišovi?"
aj telo k vnútornej modlitbe srdca podľa a on z teba urobí chrám svojho Ducha.
Terézia odvetila: „Ničm u nehovorím, milujem
Kristovho príkladu, ktorý naučil svojich uče
Ak sa chceme modliť, musíme v prvom ho!" Toto je najskromnejšia, ale najhlbšia
níkov modliť sa Otče náš. Meditácia je proseb rade veriť. Veriť, že Boh je prítomný. Boh je tu modlitba srdcom: jednoduchý prejav lásky je
ným hľadaním, ktoré zamestnáva myslenie, pred nami, pozerá sa na nás, miluje nás. Nie viac ako hocijaké slovo alebo myšlienka.
oredstavivosť, city a túžby. Kontemplácia, je tu preto, že si to zaslúžime alebo že ho
Sprostredkovateľom medzi človekom a
modlitba srdca, vnútorné rozjímanie je jedno cítime, ale preto, lebo to prisľúbil: „Ale keďsa Bohom je Ježíš Kristus. On musí byť aj spro
duchýmvyjadrením tajomstva modlitby. Je to ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za stredkovateľom našej modlitby. Človek je
pohľad upretý na Ježiša, nazeranie na Boha, sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý bytosť z mäsa a kostí. Boh to vie a človečen
počúvanie Božieho slova, mlčanlivá láska je v skrytosti" (Mt 6,6).
stvo Ježiša je prejavom jeho nesmiernej
(porov. KKC 2721-2724).
Prvé prikázanie je: „Počúvaj, Izrael. Pán, zhovievavostí. Ježíš nám prináša možnosť
Slovnú modlitbu a meditáciu každý z nás tvoj Boh, je jediný Pán! Počúvaj!" Boh nás pristupovať ľudsky k božskému, dotýkať sa
dobre pozná, veď ju každý deň praktizuje. teda žiada, aby sme počúvali. Modlitbe, skôr božského ľudskými prostriedkami. Modlitba:
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„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado
mnou hriešnym ", znamená: udeľ mne a
všetkým ľuďom svoje milosrdenstvo. Pane
Ježišu, zošli na mňa svojho Svätého Ducha.
To takisto znamená: Ty si tu. Hľa, tu som, nech
sa stane tvoja vôľa, tebe sa zverujem. Po čase
sa táto modlitba obyčajne zjednoduší, stane
sa jednoduchým vzývaním mena Ježíš alebo
stručným „Ježišu, milujem ťa". Meno Ježiš
zostupuje z rozumu do srdca. Srdce sa nepre
stajne modlí tým, že s láskou v sebe nosí
Ježišovo meno. Niekoho môže prekvapiť, že
aj tradičný ruženec môže, a aj uvádza mno
hých do skutočného kontemplatívneho života.
Mimochodom, veď aj Raduj sa... obsahuje
meno Ježíš.
Ticho modlitby je tichom milenky, ktorá
rozjíma o milencovi. Ona nerobí nič, iba milu
je. Miluje a verí, že je milovaná. Ona nepotre
buje nič hovoriť.
Potrebujem techniku modlitby, pretože
mám nedostatok viery a lásky. Je pravdou, že
netreba očakávať zázraky od nijakej techniky,

ale ani netreba popierať každú hodnotu
techniky. Človek nie je čistým duchom, a už
samo hľadanie prostriedku na zjednotenie je
dielom Božieho milosrdenstva. Môžeme
používať akúkoľvek metódu na privedenie
Kristovho mena až do hĺbky nášho srdca, ale
musíme sa chrániť toho, aby sme neuctievali
techniku ako Boha. Jedlo k ústam si môžeš
dať vidličkou alebo prstami, ale ani prsty, ani
vidličku neješ. Ony sú iba nástrojmi.
Pri modlitbe by sme mali zaujať aj prime
ranú polohu. V podstate na polohe vôbec
nezáleží, veď modlitba nemá nič spoločné
s jogou. Ale aj v tomto prípade môžeme ro
zumne využiť „brata somára", ktorý nám
pomôže upriamiť pozornosť na Boha.
Od chvíle, keď sa človek rozhodne modliť,
démoni všemožne hľadajú spôsob, ako mu
v tom zabrániť; vedia totiž, že nemajú hor
šieho nepriateľa, ako je modlitba. Nech sú
naše ťažkostí akékoľvek, musíme pevne veriť,
že všetci bez výnimky, vzdelaní čí nevzdelaní,
spravodliví čí hriešnici, zdraví či postihnutí,

Dobrá výchova
- pokračovanie rozhovoru a spokojnejšie z vedomia, že patria Bohu.
Snažím sa o to, aby sa každým dňom k nemu
viac približovali. Poslaním predstavenej je,
aby viedla zverené detí do Božieho kráľovstva.
Čo môžete ako m atka predstavená
odovzdať svojím zvereným sestrám? A čo
im odovzdávate?
Chcem ím odovzdať svoj čas, ochotu viesť
dialóg, vypočuť, pochopiť, podporiť a potešiť.
Povzbudiť ich, aby boli vytrvalé v povolaní
a modlitbe. Modlím sa za sestry, obetujem sa
pre ne a slúžim im. My plníme svoje poslanie
iba vtedy, ak žijeme pre Boha a pre blížnych.
Modlitba, ktorá nás spája s Bohom, nám má
umožniťžiťv Božom duchu, zaujaťjeho postoj
vo všetkých podujatiach, aby sme pokojnejšie
zvládali ťažkosti.

ospravedlniť chyby iných. Vie odpúšťať,
zabúdať na seba.
Je dobrosrdečná, pamätám sa, žev dedine
pomáhala žene, o ktorú nikto nemal záujem.
Istý čas pripravovala obedy dvom pánom,
ktorí sa vrátili z väzenia. Jeden z nich tam bol
spolu s bl. otcom biskupom Gojdičom. Povzbu
dzovala ho, aby prekonal ťažkosti a zašiel do
chrámu.

všetci sme pozvaní k určitej forme kontem
platívnej modlitby, v ktorej sa Boh s nami
spojí. A pretože pozýva Boh, ktorý je spravod
livý, dáva každému z nás aj potrebné milosti,
aby sme v modlitbe vytrvalí a zakúsili spoje
nie s jeho vnútorným životom. Život v kontem
platívnej modlitbe nie je vyhradený elite, je
pre každého z nás.
Čomu osožia dlhé rozhovory o modlitbe,
ak sa nedáme do práce už teraz? Modlitbu
možno pochopiť len modlením. Neznepo
kojujme sa tým, čo je modlitba, ale bez pre
stania sa modlíme. „Bezprestania sa modlite,
pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo toje Božia
vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (lSo l 5,1718). Modlitba vyžaduje celú našu pozornosť,
každý náš dych. Určíte sa dobrým flautistom
nestaneš klepaním na písacom stroji. Ak sa
chceš naučiť modliť, nerob nič iné.
Daniel
Ilustračná snímka: M. Žarnayová

niečo prikazujeme alebo hovoríme, máme
prikazovať a hovoriť svojím osobným príkla
dom života. Tak nás to učí Ježíš. Nech sa
matky modlia za svoje deti a nech nemajú
strach obetovať svoje deti pre službu Bohu.
Prvým cieľom našich zakladateľov bola
výchova srdca človeka. Dnešná mládež, ktorá
je potomstvom rodičov slabej, poväčšine
nepraktizujúcej viery, potrebuje byť vedená
k úprimnému vzťahu s Bohom, k hlbokej
modlitbe na liturgií. Naliehavou potrebou je
evanjelizovať celú rodinu, základ kresťanskej
spoločnosti.

Čo si myslíte, v čom by si
m alí brať príklad dnešné
matky od Presvätej Bohoro
dičky?
Mali by byť v rodine milu
júcimi matkami, v jednodu
chosti, v pokore a s čistým srd
com slúžiť ako Mária. Prijímať
Božiu vôľu ako ona, žiť ako ona.

Čo si vážite na svojej vlastnej matke?
Čo by ste poradili vy ako
Čím je pre vás výnimočná?
V
ťažkých životných skúškach vedela tichom atka duchovná matkám,
Je potrebné uvedomovať si, že dobrá
trpieť, napríklad vtedy, keď stratila mladučkú ktoré žijú v rodinách, ako správne viesť
výchova je v každej dobe prevenciou pre
deti k Bohu?
Hlavne sa modliť za svoje deti a dávať im dobrú budúcnosť spoločnosti. Nie je správne,
svedectvo vlastného života. Je dôležité mať že detí sú znudené, s kľúčikom na krku, samy
na detí čas, milovať ich. Vo sviatostnom živote pri televízií, pozerajú rozprávky bez šťastného
matka môže čerpať silu í múdrosť, aby vedela, konca, ovládajú počítače skôr, než vedia písať,
ako nezanedbávať duchovné veci popri mate nenaplnená mládež nachádza pokrm pre
riálnych starostiach. Je potrebné s deťmi pri svoju dušu pri internete...
Ľudskosť, láskavosť, radostné spolužitie,
chádzať do chrámu, učiť ich modlitbe a spo
ločne sa s nimi modliť - formou i množstvom, pokoj, spravodlivosť, povznesenie ženy,
ktoré im vyhovuje. Vo výchove je dôležité učiť solidárnosť, to sú hodnoty, ktoré vždy
priťahujú. Človek prechádza so svojimi
deti zriekať sa, dokázať sa deliť s inými.
problémami celé stáročia, ale ostáva vždy
Akú myšlienku by ste odovzdali všet človekom, ktorého obeta prebudí.
kým matkám?
Za rozhovor ďakuje Stanislav Bamburák
Nebáť sa ťažkostí, milovať svoje deti. Nebáť
dcéru. Je to modliaca sa, pracovitá a milujúca
Snímky: archív
matka. Má rada deti, vnúčatá, ktorými je ob sa prijaťviac detí do svojho života. Ako matky
sr. ignácie Terézie Fíľakovskej, SSNPM
klopená. O nikom nerozpráva zle, dokáže sme povolané slúžiť príkladom lásky. Skôr, než
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Prenesenie Rukou neutvoreného
obrazu z Edessy do Konštantínopola
pôvode Rukou neutvoreného obrazu (po raz, ktorý nazývame Nie rukou utvorený, lebo
grécky ňcheiropoiétos eikón, po cirkev nevznikol ľudskou rukou.
Po návrate domov Ananiáš odovzdal kráľo
noslovanský Nerukotvorénnyj obraz) hovorí
cirkevný historik Eusebíos (t340), pričom sa vi sväté plátno s Ježišovou podobizňou. Keď
opiera o písomné dokumenty, ktoré našiel ho zobral do rúk a bozkával, takmer úplne
vedesských archívoch. Kresťania odpradávna uzdravel, iba na tvári zostali nejaké škvrny.
považovali jeho rozprávanie za historickú Po Kristovom nanebovstúpení prišiel do Edes
sy svätý apoštol Taudalosť, čoho dôka
deáš (liturgická pa
zomsú bohoslužob
miatka 21. augusta),
né texty na posvä
ktorý kráľa poučil
tenie ikon používa
o viere a pokrstil je
né cirkvami konho í celé mesto. Nato
štantínopolskej tra
Abgar úplne uzdra
dície, medzi ktoré
vel a rozkázal zničiť
patrí aj naša cirkev.
modlu, ktorá sa na
Kráľ sýrskej Echádzala nad mest
dessy Abgar V. (9 skou bránou. Na jej
46) upadol do ma
miesto dal upevniť
lomocenstva. Keď sa
Rukou neutvorený
dopočul o Ježišovi,
obraz Ježiša Krista
vyslal do Palestíny
pripevnený na dos
maliara Ananíáša,
ku a dobre chránený
abyJežíša pozval na
pred nepriazňou po
návštevu a zároveň
časia. Vyzdobil ho
zhotovil jeho podo
zlatom i drahými ka
bizeň. Jeho list znel
meňmi a prikázal,
takto: „Edesský
aby mu každý, kto
knieža Abgar po
vstupuje do mesta
siela Ježišovi, dob
alebo z neho odchá
rému Spasiteľovi...,
dza, prejavil úctu.
pozdrav. Počul som
Uvedené naria
o tebe a o tvojich
slávnych divoch, že bez liečiv a byliniek denie sa dodržiavalo za panovania Abgara,
uzdravuješ choroby... Preto tí píšem túto jeho syna í jeho vnuka. Potom však začalo oží
pokornú prosbu: aby si sa pousiloval prísť ku vať pôvodné pohanské náboženstvo a jeden
mne a uzdraviť moje nevyliečiteľné choroby... z Abgarových pravnukov dokonca uvažoval
Tiež počúvam, že ťa Židia nenávidia a chcú ti odstrániť sväté plátno sponad brány. Vtedy na
ublížiť. Ja mám mesto, hoci nie veľmi veľké, základe Božieho zjavenia prišiel v nocí
ale pekné a oplývajúce každým dobrom. Príď edesský biskup so svojím klérom, postavil pred
teda ku mne a prebývaj so mnou v mojom obraz lampadu, opatrne ho zakryl keramickou
doskou a zamuroval. Kráľovi viac neprekážal,
meste..."
KedAnaniáš prišiel do Jeruzalema a našiel ale postupne upadal do zabudnutia.
Za cisára Justiníána l. (527 - 565) vtrhol
Ježiša, ako učí zástupy, usiloval sa nakresliť
jeho podobizeň, ale nedarilo sa mu. Po dlhšom perzský kráľ Chozroes 1. na územie Rímskej
čase Ježiš poslal apoštola Tomáša, aby ho ríše a obliehal aj Edessu. Vtedy mal tamojší
priviedol k nemu. Prv, ako Ananiáš otvoril biskup Eulabíos zjavenie, na základe ktorého
ústa, Ježíš ho nazval menom a spýtal sa: „Kde našiel Rukou neutvorený obraz a urobil s ním
je list tvojho kniežaťa Abgara, ktorý si mi slávnostný sprievod po celom meste. Takto
priniesol z Edessy?" Užasnutý Ananiáš mu ho bolo sväté plátno znova objavené a perzské
podal a Ježíš napísal nasledujúcu odpoveď: vojsko znenazdania zutekalo. Keď sa Edessa
„Blažený si, Abgar, lebo si ma nevidel, a pred dostala pod nadvládu Arabov, cisár Roman l.
sasi vo mňa uveril... Píšeš mi, aby som ktebe (920 - 944) predmetný obraz odkúpil a 16.
prišiel, aleja musím uskutočniť to, kvôli čomu augusta 944 slávnostne preniesol do Konštan
somposlaný... Potom...k tebe pošlem jedného tínopola, kde spočíval do roku 1204. Pri tejto
zo svojich učeníkov, ktorý ťa úplne uzdraví udalosti sa udialo veľa zázračných uzdravení.
Ďalšie osudy svätého plátna sú nejasné.
ztvojej choroby a daruje tebe í tým, ktorí sú
s tebou, večný život. “ Nato Ježiš prikázal, aby Pravdepodobne sa ho zmocnili križiaci, ktorí
mu priniesli vodu, umyl si tvár a pritlačil na ho chceli previezť do Benátok, ale ich loď
ňu podanú štvorcovú bielu utierku. Na plátne stroskotala a spolu s relikviou sa potopila.
zostalajeho tvár, akoby namaľovaná farbami, Našťastie sa dodnes zachovalí jej verné kópie.
ktorúodovzdal Ananiášovi so slovami: „Odnes
Marcel Gajdoš
juaodovzdaj tomu, ktorý ťa poslal!" Ideo ob
Snímka: archív redakcie
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Univerzálnosť m odlitby
Človek, ktorý sa modlí, privádza znovu ku
Kristovi aj všetko stvorenie: príroda í zvieratá
strácajú svoje nepriateľské sklony k človeku
a stávajú sa znamením vykúpeného sveta.
Napríklad morská voda sa stala na príhovor
jedného otca sladkou, aby uhasila smäd
jedného brata. Tieto zázraky sú znamením
prítomnosti Boha, ktorý vychádza človeku
v ústrety, ako o tom svedčí aj nasledujúci
príbeh: Jeden starec poslal svojho učeníka
po vodu. Studňa bola ďaleko od ich cely. Keď
prišiel k studni, zistil, že sí zabudol vziať so
sebou lano. Tak sa najprv pomodlil, a potom
zvolal: „Ó, studňa, studňa! Môj otec mi
povedal: »Naplň džbán vodou.«" Voda ihneď
vystúpila hore a keď si ju nabral do džbánu,
vrátila sa na svoje miesto.
Toto priateľstvo medzi prírodou a človekom
existovalo kedysi v raji a je možné, aby ho
prežíval len ten, koho Kristus skrze modlitbu
celkom očistil. Jeden z otcov hovoril o istom
otcovi Pavlovi, ktorý pochádzal z Dolného
Egypta a býval v Tebaide. Ten chytal do rúk
piesočné zmije, škorpióny, hady a trhal ich
napoly. Bratia sa pred ním skláňali a pýtali
sa: „Povedz, čo si urobil, že sí dostal takú
milosť?" - „Odpustite mi, otcovia", povedal,
„ak niekto získa čistotu, všetko sa mu
podriaďuje tak ako Adamovi v raji, skôr než
prestúpil prikázanie."
Ako je niečo také možné, vysvetľuje ďalší
výrok, ktorý znie takmer neuveriteľne: Otec
Mios povedal: „Poslušnosť za poslušnosť: ak
niekto poslúcha Boha, tak Boh poslúcha
jeho." Ďalším svedectvom o tom, čo všetko
je možné, je nasledujúci príbeh poslušného
mnícha, ktorý prichádza k neprebroditeľnej
rieke: Keď došiel k rieke, ktorú nemohol
prejsť, padol na kolená a hľa, priplával
krokodíl, aby ho preniesol na druhý breh. Keď
urobil, čo potreboval, a vrátil sa k rieke,
znovu sa to opakovalo.
Človek čistého srdca je láskavý k všetkému
stvoreniu a chráni ho sám Pán: Spiridon bol
pastier: bol taký svätý, že bol hodný stať sa
pastierom ľudí. Bol vybraný, aby bol bisku
pom v meste Trímitunt na Cypre. Pre svoju
veľkú skromnosť aj ako biskup naďalej pásol
ovce. Raz, prostred nocí, sa k stádu oviec
nepozorovane prikradli zlodeji, aby ich
ukradli. Ale Boh, ktorý chráni pastiera,
zachránil aj ovce, lebo zlodeji zostali pri stáde
spútaní neviditeľnou silou. Ráno prišiel
pastier k ovciam. A keď našiel zlodejov
s rukami za chrbtom, pochopil, čo sa stalo.
Začal sa modliť a zlodejov oslobodil. Keď ich
napomenul a povzbudil, aby sa snažili žiťzo
spravodlivého ovocia spravodlivej práce a nie
z nespravodlivosti, pustil ich a daroval im
kozľa. A láskavo im povedal: „To aby sa
nezdalo, že ste bdeli nadarmo."
Upravil: Juraj Gradoš;
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
Začiatkom roku sme sa štyroch náhodných chod
cov v uliciach mesta Prešov opýtali: "Veríte vo
vzkriesenie tela?" Prinášame ich odpovede.
s. Anna-Mária, rehoľná sestra
Áno, verim. Pre mňa to zname
ná nádej, že život sa tu na zemi
nekončí, že existuje niečo
viac, že existujú hodnoty, ktoré
trvajú, a ktoré sa neskončia
a nezaniknú. Dáva mi to zmy
sel života a nádej, že to, čo mi
ponúka tento svet, nie je všet
ko. Teším sa na život po smrti.

Zosnutie Presvätej
Bohorodičky
Katolícka cirkev ako celok nikdy nepochybovala o pravde, že Matka
nášho Spasiteľa bola oslávená s telom aj dušou. Za záväzný viero
učný článok bola táto pravda vyhlásená v Ríme pápežom Piom Xll.
až 1.11.1950.

Jozef, študent
Verím vo vzkriesenie tela. Ježiš,
ked odchádzal do neba, pove
dal: Prídem a vezmem si vás.
Takto nejako to povedal. A ja
Ježišovi verím.

Natália, študentka
Neviem presne, či vzkriesenie
tela je to, v čoverím. Ale verím,
že Pán Boh príde a vzkriesi
určíte naše duše a dostaneme
od neho nové telo. Vo vzkrie
senie tohto konkrétneho tela,
ktoré mám teraz, to určite
neverím. Myslím si, že Pán Boh
dáva telo, ktoré je čisté a svä
té, nie také hriešne, ako máme
teraz.
Martín
Nie, neverím. Som ateista a ne
verím v Boha. Potrebujem dô
kaz. Neverím, že existuje duša,
ktorá po smrti ešte niekam ide.

Maroš
Jasné, že verím. Myslím si, že
život tu na zemi sa nekončí
tým, že človek zomrie. Verím,
že ľudská duša pôjde do neba
po vzkriesení ako duša anjela.

Klaudia
Verím skôr vo vzkriesenie
ducha ako vo vzkriesenie tela.
Všetko sa niekde začína, niek
de pokračuje. Nič sa nekončí.
Všetko trvá večne. Neviem, od
kiaľ sme prišli a kam smeruje
me. Určite neverím, že z tohto
tela, čo niekde zhnije v zemi,
môže vzniknúť to isté telo. Urči
te vznikne niečo nové a lepšie.
S. Bamburák
D. Porhinčák
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rátky pohľad na vývin tohto sviatku na jej smrti dáva Kristus Petrovi nariadenia týka
Východe nás presvedčí o tom, že dnes júce sa jej pohrebu. Na ceste k hrobu napadnú
záväzný vieroučný článok aj o telesnom oslá smútočný sprievod Židia, ale kňazovi, ktorý
vení Bohorodičky bol prítomný na Východe sa chce dotknúť már, sú zázračným spôsobom
odťaté ruky a jeho sprievodcovia oslepnú.
od najstarších čias.
Na počiatku rozvíjania myšlienky Nanebo Skrze tento zázrak sa obrátia a vzápätí sú
vzatia Márie stojí liturgická slávnosť, ktorá uzdravení. Apoštoli potom vložia Máriine telo
bola zavedená v súvislosti s Efezským konci do hrobu. Po troch dňoch opäť prichádza Ježíš
lom (431) pod titulom „Pamiatka Bohorodič s anjelmi, ktorí berú Máriino telo a odnášajú
ky". Táto slávnosť nebola slávená v jednot ho do raja, kde ho položia pod strom života.
livých chrámoch jednotne v ten istý deň, Tam sa Máriino telo opäť spája s jej dušou.
Legenda hovorí o udalosti tak, že nie je
väčšinou však v bezprostrednej súvislostí
s vianočnými sviatkami. Ako u iných svätých, možné vedieť, kde a ako sa to všetko stalo.
tak aj u Márie patrila k obsahu slávnosti aj Tým chce ukázať, že Ježiš Kristus vzal k sebe
spomienka na Máriinu smrť. Táto však nebola svoju matku a že ona je pri ňom aj s telom,
stredobodom slávnosti. Centrom slávenia bolo nielen s dušou. Na Márii sa teda stáva skutoč
Máriino Božie materstvo, ako naznačuje aj nosťou to, čo sa očakáva pre všetkých ľudí pri
všeobecnom vzkriesení zmŕtvych.
blízkosť Vianoc.
V
Palestíne bol dňom slávností 15. august.
Cisár Maurícius určil roku 600 tento termín Theotehnos (koniec 6. storočia)
Obsah legendy Transítusapokryphon sa
ako záväzný pre celú Byzantskú ríšu a záro
veň ustanovil, že obsahom slávnosti má byť usilovali vyjadriť teológovia svojím spôsobom
„usnutie Márie" (?ďéégóéň).
myslenia. Biskup Theoteknos je jedným
z prvých svedkov vzájomného prenikania
Transítusapokryphon (5. storočie)
liturgického, legendárneho a teologického
Nariadenie cisára Maurícia nehovorilo nič obsahu slávnosti „Pamiatky Bohorodičky". Vo
bližšie o okolnostiach Máriinho „usnutia". Táto svojej kázni z konca 6. storočia hovorí Theo
okolnosť umožnila, že sa rozšírila a presadila teknos o „prijatí svätej Panny". Na jednej
legenda nazývaná Transítusapokryphon. strane opakuje známe legendárne prvky.
Podľa tejto legendy sa Márií zjavuje anjel, Zároveň ale vymenuváva dôvody pre telesné
prináša jej palmu a oznamuje jej, že zomrie. prijatie Márie do neba: Ježiš Kristus si vzal
Mária nato zvoláva všetkých svojich priateľov svoje nepoškvrnené telo z nepoškvrneného
a hovorí im o tom. Potom prichádza Ján tela Márie (pojem „nepoškvrnené" nie je
a neskoršie ďalší apoštoli, aj Pavol, aby sa použitý v zmysle immaculata conceptío, ale
rozlúčili s Matkou Pána. Tri dni pred svojou znamená jednoducho Máriinu čistotu od
smrťou Mária odchádza do samoty, aby sa hriechov počas celého jej života), keď podľa
modlila. Tam sa jej zjavuje Kristus. Mária mu Jn 14,3 Ježiš pripravil v nebi miesto apošto
ďakuje za to, čo pre ňu urobil, a zomiera. Po lom, o čo skôr pripravil v nebi miesto pre svoju

K

matku. KedHenoch a Eliáš boli
vzatí s telom do neba, o čo skôr
musí byť aj Mária v nebi aj
s telom, keď žiari ako mesiac
medzi hviezdami prorokov
a apoštolov a prevyšuje ich.
Theoteknos pokračuje vo svojej
argumentácii nasledovne: Keď
aj Máriino telo, ktoré nosilo
Boha, okúsilo smrť, predsa len
nemohlo prepadnúť skaze smr
ti, ale bolo zachované nepo
škvrnené a uchránené pred
skazou a bolo vynesené svätý
mi archanjelmi a mocnosťami
doneba spolu s jej čistou a ne
poškvrnenou dušou, a prevyšu
je Henocha, Eliáša, všetkých
prorokov a apoštolov í celé ne
besia, s výnimkou Boha.
Theoteknos odmieta názor,
podlá ktorého by Máriino telo
bolouchovávané v raji iba pred
rozkladom, aby bolo spojené
pri všeobecnom vzkriesení
spolu s Máriinou dušou. Napro
ti tomu tvrdí, že Mária je s te
lom i dušou v nebi a tam prosí
za ľudí. Táto okolnosť pouka
zuje na to, že už v Theoteknovom čase jestvovali diskusie
otom, či Mária s telom í dušou
bola prijatá do neba. V ďalšom období bola
teologická reflexia silne poznačená Theoteknovou líniou. Viera v prijatie Márie do neba
ponúkla nové zdôvodnenie na vzývanie Márie
akoorodovnice. Kázne k 15. augustu vrcholili
v prosbách, v ktorých Mária bola vzývaná ako
do neba vzatá Božia Matka a ako tá, ktorá sa
zastáva ľudí pred Božím trónom.

Spojenie vzniká skrze Máriino Božie mater
stvo a jej stále panenstvo. Rozhodujúce je však
to, že Mária darovala Ježišovi telo a že
zmŕtvychvstalý Kristus je so svojím telom
v nebi a prijíma k sebe s telom aj svoju matku.
Tak, ako Mária nosila telo Pána, tak je s ním
spojená aj v telesnom zmŕtvychvstaní.

Modestus z Jeruzalema
(polovica 7. storočia)_________________

Almužna

Teologické prehĺbenie tejto tematiky
ponúkla kázeň, ktorá sa pripisuje patriarchovi
Modestoví z Jeruzalema. Táto kázeň je dôle
žitáako prvá teologická reflexia viery v nane
bovzatie Márie. Kazateľ sa celkom zrieka
legendy, ktorá bola pre Theotekna dôležitá
a koncentruje sa namiesto toho na teologické
zdôvodnenie. Kazateľ oslovuje priamo Máriu:
„Bud pozdravený, Bohom vytúžený, du
chovný chrám nepochopiteľne Najvyššieho,
v ktorom prebývala nestvorená a osobná
múdrosť Boha Otca, Kristus, Boh, a ktorý mu
formoval chrám jeho tela. On v tebe našiel svoj
pokoj pre spásu sveta a páčilo sa mu prijať ťa
do večného a slávneho pokoja" (cit. Podľa
Solia. 116f).
Mária je označená ako chrám, v ktorom
Ježiš Kristus, Boh, ktorý sa stal človekom,
dostal chrám svojho tela. Toto je vlastný teolo
gický dôvod, prečo Máriino telo nemohlo
prepadnúť rozkladu smrti:
„Ó, slávny návrat slávnej Matky Božej,
ktorá aj po narodení ostala neporušene
Pannou a ktorá na svojom tele, skrývajúcom
život, neutrpela nijaký zánik, pretože ju pred
tým uchránil z nej narodený, všemohúci
Spasiteľ Kristus" (cit. podľa Solia, 117).

Stalo sa to užveľmi dávno, v Anglicku. Akási
ženička v otrhaných šatách chodila po dedine,
klopala na dvere domov a prosila o almužnu.
Nemala ktovieaké šťastie. Mnohí ju urážali,
iní na ňu huckali psov, aby ju odohnali. Ktosi
jej hodil do zásterky kúsok plesnivého chleba
alebo zhnité zemiaky.
Iba starček a starenka, ktorí bývalí v domci
na konci dediny, ju pozvali ďalej.
„Posaď sa a trochu sa zohrej," povedal
starček.
Starenka pripravila hrnček teplého mlieka
a poriadny krajec chleba. Popritom sa pekne
porozprávali a povzbudili ju.
Na druhý deň sa v dedine stala mimoriadna
vec. Kráľovský posol poroznášal po domoch
pozvanie do kráľovského zámku.
Nečakané a prekvapujúce pozvanie vyvo
lalo v dedine veľký rozruch a popoludní sa
všetky rodiny vyobliekané do sviatočných šiat,
hrnuli na hrad. Uviedli ich do nádhernej hodovej siene, každého na určené miesto.
Keď sí všetci hostia posadali, čašníci v liverejach ich začali obsluhovať.
Hneď sa ozvali sklamaní nespokojenci a ich
výkriky hnevu. Šikovní čašníci im kládli do

Kazateľ zdôvodňuje nanebo
vzatie tela Márie nielen pripo
dobnením sa jej synovi v zmŕt
vychvstaní, ale aj ďalšími dô
vodmi, napr. že Ježiš Kristus tak
naplnil 4. prikázanie ctiť si ro
dičov. Mária je predstavená
nielen ako Ježišova matka, ale
aj ako jeho nevesta. To je ozna
čenie, ktoré sa v tomto období
stále viac presadzuje. Takéto
a podobné formulácie patria do
rétoriky, preto nesmú byť brané
prísne teologicky. Popri tomto
označení nachádzame v kázní
aj ďalšie známe starozákonné
typy: Mária ako archa zmluvy,
ako vrch, ako prameň, ako most
medzí nebom a zemou. Všetky
tieto vyjadrenia smerujú u Mo
desta k jednému cieľu: vzývať
Máriu ako orodovnicu, ako pomocnicu kresťanov, ktorá nikdy
nesklame.
K vyhláseniu dogmy aj o te
lesnom oslávení Bohorodičky
prispel dnes už blažený Pavol
Peter Gojdič, prešovský biskup
mučeník. Poslal do Ríma 22
stránkový návrh vypracovaný
Dr. Mikulášom Russnákom z by
zantských liturgických textov
predsviatku a sviatku Zosnutia, ako aj zo 16.
augusta. Týmto návrhom aj Prešovská eparchia významne prispela k vyhláseniu dogmy
o nanebovzatí Presvätej Bohorodičky.
Vojtech Boháč
Snímky: archív redakcie

tanierov zemiakové šupky, kamene a kúsky i
plesnivého chleba. Ale starých manželov, ktorí
sedeli v kútiku, obslúžili so všetkou zdvori
losťou najvyberanejšími jedlami.
Do siene nečakane prišla ženička v otrha
ných šatách. Všetci zmĺkli.
„Dnes", povedala žena, „ste našli presne to, I
čo ste mi darovali včera."
Zhodila zo seba obnosené handry, pod kto
rými sa skrývalo zlatom vyšívané a drahoka- .
mami posiate žiarivé rúcho.
Bola to kráľovná.
Jeden boháč sa dostal do raja. Najprv sa |
poprechádzal po trhu a s prekvapením zistil,
že všetko sa tu predáva za veľmi nízke ceny.
Hneďvytiahol peňaženku a začal si vyberať i
najkrajšie veci, ktoré videl.
Keď šiel zaplatiť, podal anjelovi - preda
vačovi hrsť veľkých bankoviek.
Anjel sa usmial a povedal: „Je mi ľúto, ale |
tieto peniaze tu nemajú nijakú hodnotu."
„Akože?" začudoval sa boháč.
„Tu platia iba peniaze, ktoré si daroval na
zemi,” povedal anjel.
Nezabudni na kapitál na svoju cestu do raja 1
Bruno Ferrero, Kruhy na vode
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
SPAM_________________________________

Mnohí z nás sa už určite stretli so situáciou,
že napriek tomu, že nám v schránkach visí
veľkými písmenami napísané: „Nevhadzovať
reklamné letáky!" dostávame veľa pošty,
o ktorú nemáme záujem. Niečo si prečítame,
iné putuje zo schránky rovno do koša. Jediným
dôvodom, prečo to takto funguje, je, že za po
dobné otravné letáky neplatíme - vyberieme
ich zo schránky a zahodíme - nič viac, nič
menej. V internete to však funguje inak. Na
schránky si nemôžeme siahnuť rukami a už
vôbec nie vylepiť nejaké nálepky, platíme tu
aj za listy, ktoré nečítame. V praxi je to tak, že
za každý mail platia dvaja, odosielateľ a prí
jemca. Za e-maíly ako také sa neplatí, ale za
pripojenie do internetu áno!
V dnešnom ponímaní rozumieme pod poj
mom SPAM akúkoľvek správu šírenú hromad
ne nevyžiadaným spôsobom a s využitím
internetu. Väčšinou sú to správy reklamného
zamerania, ktoré sú rozposielané spoločnosťa
mi, ktoré chcú rýchlo a jednoducho zarobiť.
Nemusí ísťiba o reklamné správy. Podľa Server
Antispam.cz sú najtypickejšie tieto druhy
sparnu:
-reťazové listy
-návody na rýchle zbohatnutie
-výzvy na účasťvtzv. pyramídových hrách
a návrhy na tzv. multi-level marketing
-návrhy erotických telefónov a inzeráty por
nografických www serverov
-návrhy programov na zber e-mailových
adries a programov na rozposielanie sparnu
-návrhy služieb masového rozposielania
-návrhy akcií neznámych začínajúcich firiem
-návrhy zázračných liekov a liečebných pos
tupov
-návrhy nelegálneho softvéru
-návrhy na zaslanie malej finančnej sumy
-falošné poplašné správy
-recesia
Následky SPAM-ovej pošty sú nasledovné:
1. Obťažovanie: jeden nevyžiadaný mail
neznamená nič, človek ho prehliadne, prípad
ne hodí do koša v maílovom programe. Ale čo
sa stane, ak jedného dňa pri vyberaní pošty
zisti, že z tridsiatich správ je dvadsaťdeväť
nevyžiadaných?
2. Zaťažovanie zdrojov: strata času a energie pri vymazávaní sparnu, strata pri pre
nosovej kapacite, diskovom priestore a systé
mových zdrojoch. Spam sa totiž šíri vo väčšine
prípadov hromadne, a tak v niektorých prípa
doch môže doviesť servery, cez ktoré prechá
dza, k zahlteniu, čo spôsobuje dočasnú nefunkčnosť.
3. Zneužitie údajov: spammeri to robia
často - zostavia si zoznamy, a potom si ich
medzi sebou predávajú alebo vymieňajú.
4. Peniaze: spammer, ktorý odoslal stokrát
jeden mail, zaplatí iba za odoslanie jedného
z nich, adresáti zaplatia dovedna za všetkých
sto e-mailov.
Práve tieto dôvody priviedli spoločnosť
k tomu, aby spam odsúdila už v jeho prvých
formách. V niektorých vyspelých krajinách
sveta je preto spam nielen proti etike, ale aj
proti zákonu. Akoje to u nás? Zatiaľ tento pro
ces spamovania nie je žiadnou formou legis
latívne ošetrený. To je výzva pre kompetent
ných, aby sa v budúcností zaoberali komplex
nou legislatívou používania internetu.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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P rá vo na prežitie
Človek sa často stretáva s tvrdením, že prežije iba najsilnejší. Je to
naozaj pravda? Alebo nie je? Musím byť tým najsilnejším, ak chcem
prežiť?
nešná spoločnosť si zakladá na modeli
najsilnejšieho. Ten určuje pravidlá,
rozhoduje, čo je správne a čo nie, čo dobré
a čo zlé. Ostatní sa mu podrobujú buď zo
strachu pred jeho silou, alebo z prezieravosti.
A tento postup sa úspešne aplikuje vo všet
kých sférach spoločností - od ekonomiky,
politiky, práva, až po rodinný život. Ten, kto
je najsilnejší alebo koho všetci takto vnímajú,
ten má vždy pravdu. Aleje to naozaj tak?
Na Zemi neexistuje štát, ktorý by bol moc
nejší ako zvyšok sveta. Niet na zemi ekono
miky, ktorá by bola silnejšia ako zvyšok sveta.
Niet vojenského zoskupenia, ktoré by bolo
smrtonosnejšie než zvyšok sveta. Na Zemi niet
ani dominantnej rasy, náboženstva či spolo
čenského zriadenia. Teda nik si na Zemi nemô
že povedať: „Ja som naj...", lebo stále bude
existovať nejaké iné možné zoskupenie, ktoré
bude mocnejšie ako on.
Aj v našom osobnom živote je to podobné.
V triede nie je ník najsilnejší', lebo ak sa na
neho podujmú ostatní, bude pred nimi utekať.
V podniku sa aj ten „najmocnejší" šéf bojí
zoskupenia obyčajných pracovníkov, lebo mu
môžu „osladiť" život štrajkom. Mocné spoloč
nosti, ktoré hýbu svetovou ekonomikou, stoja
alebo padajú na nálade obyčajného človeka.
A v rodine? Hlava rodiny, ten silný článok,
mäkne pri pohľade na narodené dieťa, A o pár
dní mu toto dieťa rozhádže celý jeho doterajší
život.
A tak pojem „najmocnejší" je na Zemi len
akousi nálepkou, ktorou sa označujú mnohí,
aby si podporili vlastné sebavedomie. Ak
prijmeš túto ich hru, staneš sa ich poslušným
otrokom, ktorý príde o svoju slobodu, bude mu
vnucovaný iný spôsob života a hodnoty,
rovnako ako aj predstava radosti a šťastia.
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Ale tvrdenie, že prežije iba najsilnejší, je
pravdivé. No musíš si najskôr odpovedať na
otázku: „Kto je najsilnejší?". Ak to nie je nik
z ľudí ani zo spoločností čí štátov, alebo alian
cií, tak kto? Kto si môže dať takýto prívlastok
bez toho, aby klamal a zavádzal? Kto je naj
mocnejší bez toho, aby to musel stále deklaro
vať? Na všetky tieto otázky existuje jediná
odpoveď: BOH. Iba on prežije. On si nemusí
zvyšovať sebavedomie, nepotrebuje si doka
zovať svoju silu, lebo nemá nikoho seberov
ného. On jediný má právo na prežitie, lebo
on je život sám.
A čo my? My nemáme právo žiť? Osobne
si myslím, že nie. Ak by sme o tom rozhodovali
sami a objektívne, nemali by sme právo na
život. Veď sme otrávili vodu, vzduch i pôdu.
Zničili sme pojem rodiny. Deťom sme vzali
oboch rodičov a rodičom deti. Hovoríme
o humánnej spoločnosti, a pritom nemyslíme
na jednotlivca, ktorý trpí a zomiera. Zabíjame
sa pre pohodlie, pre ekonomické výhody,
z pomsty a podobne. Vo všetkých ohľadoch
sme sa postavili proti životu ako takému i proti
životu vlastnému. Nie, my nemáme PRÁVO
na život, nezaslúžime si ho.
Ale napriek tomu dúfam, že prežijeme. Nie
vďaka svojej činnosti, svojmu umu či práci.
Nie, nemáme zásluhy ktorými by sme si toto
právo zaslúžili. Verím, že prežijeme vďaka
LÁSKE, ktorou nás Boh miluje. Pre jeho lásku
máme podiel na jeho živote a blaženosti.
A tak nie je potrebné presviedčať seba
í ostatných, že som ten najmocnejší, ale je
potrebné prijať jeho lásku, prijať jeho život,
ba prijať jeho samého. Iba tak budeme môcť
prežiť.
Juraj Gradoš
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Abrahám I.
Prvých jedenásť kapitol knihy Genezís nám rozpráva, ako po stvore
ní, počnúc prvotným hriechom, narastá degradácia ľudstva. Skutoč
nevidíme, ako po páde Kain zabije Ábela, symbol nepriateľstva
medzí národmi.
otom vídíme dejiny potopy, ktoré sa
končia kozmickou zmluvou Boha; a
napokon vidíme, ako robí človek sám zo seba
jediného Boha, chce postaviť vežu, ktorá by
siahala až po nebo.
Tieto prvé kapitoly knihy Genezís nám
slúžia na prípravu toho, čo by sme mohli na
zvať rozhodujúcim zásahom Boha pre spásu
človeka.
Keďčlovek okúsil tú najhlbšiu deštrukciu,
vychádza z Božích úst spásonosné slovo, ktoré
zmení dejiny. Toto slovo sa volá Abrahám.
Abrahám je človek, ktorý vo svojich útro
bách nesie celé neuspokojenie, ktoré ľudstvo
okúsilo. A toto neuspokojenie je zjavné
v dvoch konkrétnych faktoch; vo
svojej starobe nemá syna
a nemá ani zem.
Vprvotnej pos
politostí, v akej
žil Abrahám,
nemať syna
znamenalo
prekliatie
bohmi,
keďže

P

Do tejto situácie zostúpi na Abraháma
Božie slovo a povie mu: „Odíď zo svojej zeme
a od svojho príbuzenstva a zo svojho otcov
ského domu do zeme, ktorú tí ukážem. A uro
bím z teba veľký národ, požehnám ťa
a zvelebím tvoje meno, a ty budeš
požehnaním" (Gen 12,1-2).
Apoštol Pavol komentuje toto povo
lanie Abraháma, slovami: „On (Abra
hám) proti nádejí v nádejí uveril, že sa stane
otcom mnohých národov" (Rím 4,18). A tak
tiež nám hovorí, že Abrahám bol ospravedl
nený z viery, to značí z poslušností, lebo v Pís-

Spravodlivosť, v Písme znamená upriamiť
sa na Boha, zladiť sa s Bohom, prispôsobiť sa
Bohu tak, ako sa prispôsobí jedna súčiastka
na druhú, takže by sme mohli interpretovať
tento Pavlov text tak, že viera - poslušnosť
Abraháma sa natoľko zapáčila Bohu, že mu
daroval spravodlivosť, t.j. svätosť. Inými slo
vami povedané, Abrahám sa upriamil na Bo
ha. (pozn. v španielčine to vychádza priamo
zo slova justícía, ajustarse.)
Abrahám nie je ani viac, ani menej ako
normálny a bežný človek, ktorý žije medzi
nami, a akými sme aj my sami, čo sme
nemohúci, aby sme mali syna. Božieho syna,
ktorý žijúc v našich útrobách nás uschopňuje,
aby sme konali jeho skutky. Následkom toho,
že neskusujeme v našom vnútri nový život
syna, ktorým je Ježiš Kristus, takisto nenachá
¿1
me ve- dzame zem, ktorá by bola miestom oddychu
riť zna- a odpočinku, ako bola zasľúbená zem pre
; , mená po izraeiský ľud, a ako je aj Cirkev pre tých, pre
slúchať, a pre ktorých Boh je jediný, ktorého máme milovať,
to námvRim 4, 3 počúvať a poslúchať.
’| hovorí: „Abrahám
1GLES1A S1N FRONTERAS
uveril Bohu a po
R Antonío Pavía, Quíto - Ecuador
čítalo sa mu to za
Preložila E. llečková
spravodlivosť."
Snímky: Modliaci sa Abrahám / Raffael;
Potomstvo Abraháma (archív redakcie)
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v tejto situácii sa nemohol premietnuť do bu
dúcnosti. Jeho život je životom bez nádeje,
lebosmrťou sa všetko končí. Majme na zreteli,
že Boh ešte nezjavil fakt vzkriesenia človeka,
a preto jedinou možnosťou, ako prežiť, bolo
potomstvo.
Druhý fakt -Abrahám nemá zem, je kočov
níkom z miesta na miesto spolu so svojou
čriedou, hľadá lepšie pastviny a výdatnejšie
studne. Zem je symbolom odpočinku, oddy
chu, blahobytu. Zem znamená miesto, kde
človeka môžu pochovať a spomínať na neho.
Abrahámovi chýbajú tieto dva prvky, ktoré
podopierajú realizáciu ľudí tých čias.
Predstavme si Abraháma, ako chodí
z dediny do dediny, koná obety a prináša dary
na rôzne oltáre bohov, ktorí sú v tých miestach
uctievaní. Nikto mu nedáva odpoveď, nikto
ho nevytrhne z jeho nespokojnosti, žiadna
z modiel pred ktorými sa skláňa, nevyrieši
jeho existenčný problém.

FEJTÓN
edávno otvorili v Prešove nové predajné
miesto jedného z našich mobilných ope
rátorov. Keďže celý deň pršalo, nakoniec rozdá
vali propagačné darčeky zadarmo. Mnohí sa
nechali zlákať a pristavili sa, iní prešli okolo
bez záujmu, so sklopenou hlavou, ďalší sa us
miali a venovali sa svojej práci. Jediné, čo
usporiadatelia chceli, bolo, aby ím oslovený
povedal heslo ich spoločnosti. A tak mnohými
hlasmi bolo z ampliónu počuť: „Budúcnosť je
jasná, budúcnosťje Orange''. Usmieval som sa.
Keď som však mal chvíľku na osobnú medi
táciu, spomenul som si na toto heslo a znova
som sa usmial. „Vari majú takú jasnú budúc
nosť? Vedia, čo bude zajtra? Veď neodhadli
počasie. Tak o čom to je?" - premýšľal som.
A ako odpoveď mi prišla na um jediná myš
lienka, jediné slovíčko - peniaze. Je to všetko
o peniazoch, o biznise. Nejde ani tak o človeka,
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ako ojeho peniaze, ktoré sa stanú ich peniazmi.
A to nielen im. Asi všetkým.
A tu ma prešiel po chrbte mráz. Naozaj
nikomu na mne nezáleží? Každý chce len moju
prácu, môj čas, moje peniaze? Cítil som sa na
chvíľku sám a opustený. Úsmev mi na perách
zmrzol a v duši som cítil nepokoj. Naozaj je to
tak? Nie, nemôže to byť tak, musí byť niekto,
komu na mne bude záležať. Veď nie som stroj
na prácu či peniaze. Som človek, bytosť, živý
a mysliaci tvor schopný lásky. Ešteže je tu Boh.
Jemu nezáleží, na tom, koľko času mu dám ani
aké veľké sú moje ofery na chrám. On si ma
necení podľa vykonanej práce. On ma jedno
ducho miluje takého, aký som. Jemu na mne
záleží. Duša sa upokojila a telo zalial pocit tepla
zo stretnutia s milovanou osobou.
Prešovčan
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Ihona a Boží záhon
Ikona - prestúpenie
Božieho zákona?______________________
ebrejský monoteizmus vytváral po
stáročia predpoklady na prijatie nového
náboženstva - kresťanstva. Kresťanstvo aj
islam prijímajú určité prvky a častí učenia
hebrejského náboženstva. V kres
ťanskej tradícii nachádzame
mnoho statí o ovplyvňovaní a
zbavovaní sa vplyvu hebrejského
monoteizmu na raný vývoj Cirkvi.
Ako zdroj pravdy kresťanstvo
uznáva všetky knihy Pentateuchu
a mnohé iné prorocké či historic
ké spisy spred narodenia Ježiša
Krista. Hebrejské náboženstvo
malo niekoľko základných cha
rakteristických rysov. Všetky svo
jím spôsobom vychádzajú z Pís
ma a starozákonnej tradície.
Jedným z nich je aj zákaz malieb,
ktorý má svoj pôvod v poslednej
z kníh Pentateuchu, Deuteronomíu: „A vy si -pri svojich dušiach
- dávajte veľký pozor, veď ste
nevideli nijakú postavu, keď
k vám Pán hovoril sprostred ohňa
na Horebe, aby ste nepoblúdili a
neurobili si kresanú modlu alebo
akýkoľvek obraz muža alebo ženy,
obraz nejakého zvieraťa na zemi,
obraz nejakého vtáka, čo lieta pod
nebom, obraz niečoho, čo sa plazí
po zemi, obraz ryby, čo je vo vode
pod zemou; a keď zdvihneš oči
k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac
a hviezdy, všetky voje nebies,
nedaj sa oklamať a neklaňaj sa
im a neuctievaj to, čo Pán, tvoj
Boh, stvoril na osoh všetkým
národom, ktoré sú pod nebom."
Takýto zákaz sa nepriamo nachádza
v Starom zákone ešte veľakrát a mnohokrát
je zvýraznený príkazom na ničenie. Navyše,
ak skúmame výroky Ježiša Krista, on sám
povedal: „Nepominie sa ani jediné písmeno,
ani jediná čiarka zo Zákona".
Na prvý pohľad a pri prísnom dodržiavaní
litery Zákona sa zdá, že ikona je naozaj jeho
prestúpením. Ale práve v prvom zákaze obra
zov sa uvádza podmienka a dôvod zákazu:
„Veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám
Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe". Teda
Boha nikto z veriacich starozákonnej cirkvi
nevidel. Dokonca ani Mojžiš, ktorý smel len
uzrieť jeho tylo, ani Abrahám, ktorého Boh
poctil návštevou v podobe troch pútnikov, čo
sa neskôr stalo predobrazom zobrazovania
Najsvätejšej Trojice. Teda pokiaľ nikto nevidel
Boha, nemohol ani zobraziť jeho podobu.
V novozákonnej Cirkvi však existovali svedko
via, ktorí Ježiša Krista videli. Ak ho teda začali
aj neskôr zobrazovať, či už v symboloch, alebo
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priamo, nemohlo ísť o porušenie Božieho
zákona.
Ikona - obraz Boha___________________
Ak sa zamyslíme a pozorne začneme
chápať nielen literu, ale aj ducha Svätého
písma, nachádzame v ňom prvého íkonopisca

dáva odpoveď sám Boh vo svojom slove: „On
(rozumej Kristus) je obraz neviditeľného Boha,
prvorodený zo všetkého stvorenia..." a „On je
odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a
udržuje všetko svojím mocným slovom," Teda
zobrazením Krista zobrazujeme samotného
Boha, pričom nie je dôležité, nakoľko vystih
neme všetky jeho detaily, ale dôležité je,
nakoľko sa ikona vnútorne podobá na Boha
v svojej podstate.
Ikona - pomoc
pri duchovnom vzraste

- Boha. Tak, ako ikona nie je presným zobra
zením toho, koho zobrazuje, a existuje
množstvo rôznych ikon majúcich rovnaký
predobraz, tak aj Boh stvoril človeka na svoj
obraz, pričom každý z nás, podobne ako
jednotlivé ikony, sme vlastnými indivíduami,
pričom máme spoločné mnohé črty či vlast
nosti, A tak, ako sa človek od človeka líši len
navonok, pričom vo vnútri, ktoré je najdô
ležitejšie, sme rovnakí, sa aj ikony líšia od seba
len navonok, pričom ich podstata je rovnaká.
A podobne, ako aj my svojím úsilím pomáha
me pri tvorení nového človeka na Boží
obrazlen s jeho prispením, tak sa ani ikona
nedá konať bez tohto jeho spoluautorstva.
Medzí človekom a ikonou je ešte množstvo
paralelných skutočností.
Takže ak človek vytvára ikonu, nie je jej
jediným autorom, ale podobne ako v prípade
Božieho spoluautorstva pri Svätom písme či
novom človeku, Boh spolupôsobí aj pri tvorbe
ikony. Akým obrazom však znázorniť Boha bez
toho, aby sme porušili jeho Zákon? Na to nám

Už od počiatku apoštolská
Cirkev poukazuje na potrebu
obrazov. Nejde tu priamo o ikony,
ale o pamätanie na niečo, čo sa
stalo. Kristus sám hovoril v obra
zoch: „Toto som vám hovoril
v obrazoch. No prichádza hodina,
keď vám už nebudem hovoriť
v obrazoch, ale budem vám o Ot
covi hovoriť otvorene". My sami sa
máme stať živými obrazmi Boha,
ako je napísané: „Lebo ktorých
predpoznal, tých aj predurčil, že
sa stanú podobnými obrazu jeho
Syna, aby on bol prvorodený me
dzí mnohými bratmi. A tých, kto
rých predurčil, aj povolal, a kto
rých povolal, tých aj ospravedlnil,
a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil,"
Cirkev prijíma každý obrad,
ktorý smeruje k duchovnému
vzrastu k Bohu, tak ako prijíma
modlitbu a ikonu. Ale nadovšetko
si ctí a váži svätú liturgiu, v ktorej
sa odzrkadľuje plnosť učenia
Cirkví, a to v znakoch a symboloch.
A práve tu, v božskej liturgii, na
chádzame nielen množstvo obra
zov a symbolov, ktoré nám umož
ňujú spojiť sa s Bohom v oveľa po
kojnejšom a pre nás lepšie prijateľ
nom vzťahu, ale citáty upriamu
júce našu pozornosť na Boží obraz.
Veď bez týchto obrazov a symbolov by človek
nemohol preniknúť do takej hĺbky poznania
Boha, v akej je dnes.
Veď samotná liturgia sa slávi nielen tu na
zemi, ale aj v nebi a je pripodobnením toho,
čo raz bude - priameho spojenia a svätosti
v Bohu. „A my všetci s odhalenou tvárou hľa
díme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov
Duch nás premieňa na taký istý, čoraz sláv
nejší obraz." Teda výsledkom konania človeka
má byť Božia podoba vtlačená v ňom samom.
Ak teda človek má za úlohu a povinnosť spolu
vytvárať v sebe Boží obraz - ikonu, potom
vytváraním ikony spolupôsobením s Božím
Duchom sa samotný človek posväcuje a oblie
ka si nového človeka, toho, čo sa obnovuje,
aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho,
ktorý ho stvoril. Pravý íkonopisec pri tvorení
pozemskej ikony nosí v sebe jej obraz a dlho
nad ním medituje. Tým sa spája s Bohom,
ktorý mu ukazuje pravú podstatu ikony, ktorú
vytvára.
Juraj Gradoš
Ilustračná snímka: archív redakcie

Má môj život zmysel?
ožno si si už niekedy položil otázku: „Čo
mám zo života? Má môj život zmysel?
Oplatí sa žiť? Prečo vôbec žijem?" Áno, tvoj
život by nemal zmysel, keby si uveril tomu,
že si na svete iba náhodou. Tvoj život by bol
bezcenný. Nebol by si o nič vzácnejší ako
napríklad ovca.
Čoje vlastne zmyslom života pre tento svet?
Dobrá existencia? Vysoké príjmy? Dobrí
priatelia? Verný manželský partner? Pekný
útulný byt? Dobrá zábava?
Možno si myslíš, že by sí bol šťastný, keby
si toto všetko mal. Istý človek, ktorý mal
všetko, čo môže život ponúknuť, a ktorému
mnohí závideli, si prial, aby na jeho náhrob
nom kameni bol nápis: „V živote mal šťastie,
a predsa nikdy nebol šťastný."
Goethe sa na konci svojho života priznal:
„Môžem povedať, že za 75 rokov svojho života
somnebol šťastný ani štyri týždne," Voltaíre,
známy ateista a voľnomyšlienkár, povedal:
„Kiežby som sa nebol nikdy narodil!"
Príčinou toľkého sklamania je, že sa človek
vzdal zdroja šťastia - Boha. Pri hľadaní šťastia
je naše srdce prázdne a nespokojné, lebo
hľadáme šťastie tam, kde ho niet. Každý chce,
aby mu život niečo dal. Vidí sa nám to priro
dzené. Preto sa ľudia vrhajú strmhlav do živo
ta. Byť pri tom, kde sa niečo deje, vstupovať
do diania, robiť, čo sa komu páči. Lebo len
tak možno niečo od života dostať. Áno, tak
možno od života dostať niečo. Ale nie život
plný. Možno jeho nie veľmi vydarenú napodo
beninu. Život nenájdeš na diskotékach,
nezaručí ti ho ani partnerský vzťah, ani krásne
zdravé potomstvo, ani stály, pomerne dobrý
príjem. Nič z toho tí nezaručí plný život, aj
keďsa to spočiatku zdá.
Hoci to otvorene nepriznávaš, aj ty túžiš
po šťastnom a zmysluplnom živote. Po
takomto živote túži každý, lebo je to prirodze
ná túžba, ktorú vložil múdry Stvoriteľ do
každého človeka.
Kde teda možno nájsť skutočný život,
ajestvuje vôbec taký život, ktorý sa oplatí žiť?
Odpoveď nám dáva apoštol Ján vo svojom
evanjeliu (10,10): „Ja som prišiel, aby mali
život a aby ho mali hojnejšie." Tieto slová
vyriekol Ježíš Kristus, lebo život nespočíva
v ojedinelom úspechu alebo pominuteľnom
šťastí, ale v osobe Ježiša Krista,
Možno s úsmevom povieš, že si šťastný aj
bez Ježiša, že sa máš dobre, Boha nepotre
buješ. Lenže tvoj úsmev je len maskou, ktorou
zakrývaš prázdnotu a nespokojnosť. Hľadáš
šťastie, snívaš o ňom a myslíš sí, že ho nájdeš
v láske v milovanom partnerovi. Lenže to sa
rýchlo pominie, ako keď praskne mydlová
bublina. Navonok sa javíš ako silný, vnútorne
si však sklamaný, podráždený, nespokojný.
V očiach iných sí obdivuhodný, pekný, mladý,
silný, prijemný, ale aký si vo svojich očiach?
Čojev tvojomvnútri? Túžba po sexe, alkohole,
zábave, nikotíne, peniazoch, úspechu, mocí?
Sám seba presviedčaš, že ti je dobre aj bez
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Boha a pokúšaš sa od neho oslobodiť. A práve
preto si prázdny a bez skutočnej pravej rados
ti. Jeden mladík sa sťažoval druhému: „To nie
je nijaký život, aký mám ja." - „Prečo? Veď
máš dobré zamestnanie, slušne zarábaš." „Aj tak to nie je život. V pondelok som zámoč
ník, v utorok som zámočník, v stredu som
zámočník, vo štvrtok som zámočník, v piatok
som zámočník, v sobotu diskotéka a dievčatá,
v nedeľu futbal, kino a dievčatá - a potom sa
začne všetko odznova. To nie je život!"
Čo si myslíš, prečo sí tak veľa mladých ľudí
siaha na život? Preto, že sú skutočne šťastní
alebo preto, že ich
životom je blaho
byt, rozkoš, sex...?
Čo teda ženie mno
hých do tohto sebazničujúceho opo
jenia? NUDA, mo
notónna bezúteš
nosť,
zlyhanie
v škole, napätie na
pracovisku, hádky
doma, sklamanie
v láske.
Medzi kámošmi
si silný, ale keď si
sám, nenariekaš
nad tým, že tvoj
život je prázdny,
bez zmyslu? Okolo
teba je plno erotiky,
všade, kam sa len
pozrieš, filmy z dielne New Age, joga, auto
génny tréning. Mnohí sa do toho zaplietli, lebo
si mysleli, že práve v nich nájdu šťastie
a zmysel. Teraz sedia v tomto vlaku a keď
zistili, že sú v moci démonických síl, je už
neskoro a veľmi ťažko je vystúpiť.
Niagarské vodopády sú jedným z najfan
tastickejších a súčasne najnebezpečnejších
miest na svete. Po rieke Niagare raz plával
čln. Sprvu sa zdalo, že je prázdny, ale ľudia
zbadali na brehu na jeho dne spiaceho člove
ka. Kričali zo všetkých síl. Jeden muž zatrúbil
na trúbku, ale všetko bolo zbytočné. A voda
unášala loďku ďalej a čoraz rýchlejšie. Naraz
narazila na vyčnievajúcu skalu a otočila sa.
Dav si vydýchol: „Teraz sa už iste zobudí." Ale
nie. Rieka znovu unášala loďku. Hromový
zvuk vodopádov sa približoval a nádeje na
záchranu sa zmenšovali. Vtedy sa ten človek
zobudil, uchopil veslo a zúfalo začal bojovať
s prúdom. Ale už bolo neskoro. Rieka unášala
lodičku k vodopádom. Človek sa ešte raz
v člne vzpriamil, a potom ho pohltili masy
vody
Nie je to obrazom života mnohých mladých
ľudí, ktorých unáša hriech, mienka davu,
„dobré“ rady priateľov a nevnímajú do akej
hlbočiny sa rútia? Aj v tvojom živote možno
prebieha urputný zápas. Na jednej strane ťa
láka svet so všetkým, čo ti môže dať. V tých
najkrajších farbách ti predstavuje šťastie,

blahobyt, úspech, kariéru. Tisíce mladých
tomu podľahne, ale už je neskoro, keď prídu
na to, že boli oklamaní.
Možno sa spytuješ sám seba: Je možnosť
voľby? - Áno, je! Je to život s Ježišom, ktorý
by ťa rád získal pre seba.
Ježíš Kristus tí dnes ponúka (nie núti!)
zmenu smeru cesty. Ale prestúpiť musíš ty
sám. Aj na teba platia slová: „Každý, kto bude
vzývať meno Pánovo, bude spasený“ (Sk
2 , 2 1 ).

Kiežby si pochopil, kto je Ježíš Kristus a čo
urobil pre teba. Kiežby sa v tebe prebudila
túžba po skutočnom šťastí a radosti. Kiežby
sa v tebe prebudila túžba spoznať a prijať ho.
Nikdy nikto ťa tak nemiloval ani nebude
milovať ako ON! Na celom svete nenájdeš

lepšieho priateľa, ako je Pán Ježíš. Jeho láska
k tebe ho viedla až na kríž.
Možno si hovoríš - ale veď ja som kresťan.
Možno si sa narodil a vyrástol v kresťanskej
rodine a veríš v Boha. Občas možno zájdeš do
chrámu, možno sa aj raz v roku vyspovedáš,
možno sí občas aj prečítaš niečo z Biblie. Ale
ani tvoj pôvod, ani rodičovský dom, ani
vzdelanie, ani tvoje výkony čí schopnosti ťa
neurobia kresťanom. Keby si prišiel na svet
v garáží, to by ťa ešte neurobilo autom. Nikto
nie je automaticky kresťanom len preto, že má
rodičov kresťanov, ktorí ho dali pokrstiť.
Na to, aby si bol spasený, aby si prežíval
skutočné šťastie už aj tu v tomto pozemskom
živote, potrebuješ životz Boha. Potrebuješ mať
osobnývzťah s Ježišom, potrebuješ ho vlastniť,
maťv sebe. „Kto má Syna, má život; kto nemá
Syna, nemá Boží život" (1 Jn 5,12). Tak, ako
starec Símeon, keď držal v náručí Božie Dieťa,
už netúžil po ničom inom, lebo už nič iné
a nikoho iného väčšieho nemohol mať, už si
prial len zomrieť, taký bol šťastný.
Kiežby si dnes, mladý človek, pochopil, čo
ti naozaj prináša šťastie, ktoré hľadáš, čo tí
prinesie pravú radosť a zmysel tvojho života.
Lebo aj tvoj život má zmysel, má obrovskú
hodnotu v očiach toho, ktorý za teba už dávno
zaplatil do posledného haliera, aby si bol
naveky šťastný.
Miroslav Hricík
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Boh ktorý počúva n.

ZAMYSLENIE
Je ž íš hneď vystrel ruku, zachytil ho
a povedal mu: «Maloverný, prečo si pochy
boval?»" (Mt 14, 31).
Kto z nás by nezapochyboval v takejto
situácii? Zrakom viery však vidíme dôležité
poučenie: Ježíš žiada od Petra neobyčajnú
vieru a dôveru, ktorá nikdy nepochybuje
o Božej mocí, a dôveru, ktorá nemizne za
žiadnych okolností,
Augustín Záň spomína istého obchodníka
(v knihe Naše všetko), ktorý vo svojom povo
laní musel veľa cestovať lietadlom. Jeho man
želka o ceste lietadlom však nechcela ani po
čuť, Raz ju však prehovoril. Pilot ju posadil
dopredu medzi seba a jej manžela. Počasie
bolo priaznivé, nuž ich let bol bez akýchkoľ
vek vzdušných porúch. Manželka počas celé
ho letu nepovedala ani slovo. Keď vystúpila,
manželovi povedala: „Ten pilot vždy držal
svoju ruku na kormidle." Manžel jej odpo
vedal: „Vďaka Bohu, že držal. Tým len doká
zal, že cítil zodpovednosť za naše životy."
Na túto istotu nás upozorňuje aj svätá
Cirkev, keď nás v bohoslužbách často uisťuje:
„Pán s vami!"
„ O šesťdní vzalJežiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký
vrch do samoty. Tamsa pred nimipremenil..."
(Mt 17,1-2).
Apoštoli sa domnievali, že dobre poznajú
svojho Pána, veď s ním roky hovorili, putovali
a počúvali ho. V skutočnosti ho nepoznali.
Preto vzal Ježiš troch z nich, aby si v tichu
a v modlitbe uvedomili, kto vlastne je, keď
uvideli jeho oslávené telo a keď nebeský Otec
vydal o ňom svedectvo.
Udalosť premenenia Pána nám hovorí, že
aj my potrebujeme - aspoň z času na čas samotu a meditáciu, aby sme lepšie spoznali
Ježiša Krista.
„«Prečo sme ho nemohli vyhnať my?» On
im povedal: «Presvoju malú vieru...»"[M 17,
19-20).
Proť. Dr. Hannes Lindemann sa v roku 1958
podujal sám preplaviť cez Atlantický oceán.
Vedel, že dovtedy viac ako sto ľudí z rozlič
ných svetadielov, ktorí sa o to pokúšali,
doplatili na to životom. Keď boli 40-50 dní
na šírom morí, začali halucínovať, zbláznili
sa a zahynuli. Lindemann tvrdí, že zahynuli
preto, že nemalí dosť viery. Preto on celých
šesť mesiacov pred pokusom každodenne
živil v sebe vieru. Ustavične si opakoval: „Ja
to dokážem, dokážem to!" Týmto cvičením
získal pocit istoty, ktorý je identický s nábo
ženským pocitom: Vo mne je Božia sila.
Takto vystrojený presedel 72 dní a nocí vo
svojej lodičke uprostred mora, nezbláznil sa
a jediný zo všetkých prežil tento pokus. Preto
má vo svete veľkú váhu jeho tvrdenie, že viera
znamená získanie životnej sily.
Ako za čias apoštolov, tak aj dnes sa mnohí
spoliehajú iba na svoje sily. Preto sú v evan
jeliu aj Ježišove adresuje karhavé slová ľudu
„o neveriacom a skazenom pokolení" (17,17)
a apoštolom: (nedokázali ste nič) „pre svoju
malú vieru" (Mt 17, 20).
-fd-
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Nevedela, či Boh vypočul jej modlitby, alebo Pavla vyrušili jej kroky,
zdvihol oči a ich pohľady sa znova stretli. Na perách sa znovu zjavil
ten milý úsmev, ktorý teraz hovoril: „Dovidenia, bolo mi tu s tebou
fajn". '
„A čo starkí?"
armila však nešla do hotela, ale oprela
sa o murované zábradlie, ktoré lemovalo
„Aj oni sú plní spomienok. Otec bol ich
cestíčku pred chrámom. Vonku hrialo augus
mladším synom a strýko zomrel na rakovinu
tové slnko, a tak si vybrala miesto pod olivov pred dvoma rokmi.”
„Tak to mi je ľúto. Asi ich to veľmi bolí."
níkom, ktorý vyzeral ako zvráskavený starec,
pokrútený bolesťou a rokmi. Pozrela sa na
„Áno, preto ma poslali tu, kde mi nič
chrám. Zvnútra bol plný íkôn, malieb, šera nebude túto bolesť pripomínať."
„Naši sú fajn. Keď odišla, boli mi oporou,
a farieb. Zvonka žiaril bielobou. Jeho červená
strecha z pálených škridiel žiarila na slnku aj keď to niekedy preháňajú so starostli
jasnou farbou. Bol to úchvatný pohľad. Jej oči vosťou."
mimovoľne prebehli po malom pohorí, na
„To asi všetci rodičia. Neuvedomujú si, že
úpätí ktorého stála, a pohľad zakotvil v ma už máme vyše dvadsať a už nie sme detí."
„No vidíš. Keď niečo vyparatím, tak mi
lebnej zátoke, kde množstvo turistov oddycho
valo na pláží alebo sa hralo vo vlnách mora. hovoria, že som dospelý a inokedy mi riadia
Zrazu si uvedomila, že už nechce byť sama život ako dieťaťu." - usmial sa. Aj Jarmila sa
a že nemyslí na rodičov. Cítila sa akosi zvlášt zasmiala.
„Pekne sa smeješ” - povedal Pavol.
ne, akoby ju postretlo niečo, čo zreteľne mení
jej život. Zhlboka sa nadýchla. Vôňa mora,
„Aj ty” - odpovedala a sklopila zrak.
„Nepôjdeme si niekam sadnúť? Včera som
stromov a kvetov pošteklila jej nos. Bolo to
také intenzívne, že si musela kýchnuť. Zrazu videl nablízku malý podnik, kde majú ľadovú
začula: „Na zdravie". Otočila tvár a stál tam grenadínu. Veľmi mi chutí, zvlášť, keďje vonku
Pavol, ktorý sa rozhodol vymeniť chladný tak horúco."
„Poďme“ - prijala jeho pozvanie a pomaly
interiér chrámu za teplé slniečko.
„Ďakujem" - odpovedala. Pavol sa zara sa vybrali dolu ulicou.
zil. „Ona mi rozumie" - prebehlo mu mysľou
Večer strávili v príjemnej atmosfére. Vyroz
a prekvapený sa na ňu zahľadel. Zrazu si právali sa, žartovali, spomínali na veselé prí
uvedomil, že v chráme bol aj niekto, kto počul hody zo svojho života. Bolesť zmizla a všetko
a rozumel jeho modlitbe. Zahanbil sa a z úst sa zmenilo. Každý z nich cítil, že sa niečo
mu vyšlo: „Prepáč, myslel som si, že mi nikto podstatné zmenilo a že našiel niekoho, kto
nebude rozumieť, tak som sa modlil nahlas". prežíva niečo podobné a vie ho pochopiť. A aj
„Ale to nič. To je v poriadku. Náhodou sa napriek rovnakej bolesti potešiť. Keď sa
mi to páčilo a možno mi neuveríš, ale pomohlo rozchádzali, nad zátokou už svietil mesiac
mi to." - povedala Jarmila a dodala: „Ja som a hviezdy. Bolo im naozaj dobre. Vonku bolo
príjemne teplo a od mora vial mierny nočný
Jarmila a ty?"
„Pavol” - odpovedal a ich pravice sa stretli vánok.
„Stretneme sa aj zajtra?" -spýtal sa Pavol.
v jemnom dotyku.
„Prečo nie.” - odpovedala Jarmila. „A
„Tiež si tu na dovolenke?" - opýtala sa.
„No áno, naši ma tu zobrali, aby som si kde?"
„Vieš, kde je tu námestie s fontánou?"
oddýchol a prišiel na iné myšlienky“ - odpo
„Áno."
vedal. A akoby chcel všetko vysvetliť, vravel
ďalej: „Mal som dievča, ktoré som miloval
„Tak pri nej o pol desiatej."
z celej duše a ona ma opustila". Na tvárí sa
„Dobre."
Hoci Pavol bojoval sám so sebou, podišiel
mu zjavila bolesť a trápenie. „Nechápem
bližšie a naklonil svoju tvár k jej. Letmo ju
prečo, ale Boh mi pomôže."
„Aj ja som stratila blízkych. Pred nedáv pobozkal na líce. Obaja sa začervenali.
Noc prežili obaja pokojne a ráno boli ako
nom sa mi pri autonehode zabili obaja rodičia.
A starkí sí mysleli, že mi nové a pekné miesto, vymenení. Pavlovi rodičia nechápali, čo sa
iní ľudia a toto všetko" - rukou urobila pohyb, stalo s ich synom. Bol veselý, akoby sa všetka
ktorým ukázala na pláž hory a mimovoľne aj bolesť podela kamsi do neznáma. Aj Jarmilína
spolubývajúca v hotelovej izbe si všimla zme
na chrám - „že mi toto pomôže zabudnúť".
nu.
„A pomáha?" - spýtal sa.
„Čo tí je?" - spýtala sa Jarmíly.
„Asi áno. Už sa necítim taká opustená. Keď
„Ale, nič!"
som ťa počula modliť sa, pochopila som, že
„Ja len, že celá žiariš." Jarmila sa usmiala.
uzavrieť sa do seba nie je to najlepšie riešenie.
Ty máš aspoň niekoho, komu sa môžeš „Takže sa niečo stalo. Povedz mi čo" vyzvedala ďalej.
vyžalovať a kto ťa chápe."
„Neviem." - odpovedala Jarmila. „Stretla
„Koho myslíš?”
som niekoho, kto ma chápe a je mi s ním
„No Boha” - usmiala sa.
„Tak hej” - a aj na jeho tvárí sa ukázal dobre.”
„Aby si sa tu nezaľúbíla do nejakého Gré
úsmev - „on ma vždy podržal."
„Ja sa cítim taká opustená. Mňa nik ne- ka.“
„Nie, je to Slovák."
podrží."

J

opierajúc sa o jej rameno, odkrýval dole
„Aha" - povedala a usmiala sa.
Opol desiatej sa stretli na dohodnutom úbočím. Viackrát si oddýchli a zvlažili vy
smädnuté hrdlá dúškom studenej vody.
mieste.
Jarmila pomohla Pavlovi až k jeho hotelu.
„Bál som sa, že neprídeš" - povedal Pavol.
Jarmila sa usmiala. Prežili spolu krásne chvíle. Rodičia boli našťastie v izbe, a tak sa o chlap
Počas nasledujúcich dní spolu prešli snáď ca postarali. Otec zabehol na recepciu a vypý
všetky uličky mestečka, zohriali svoje mladé tal si obväz a octanovú masť. O pol hodiny už
telá na horúcom piesku pláže a ochladili ich Pavol ležal na posteli. Bol unavený a otec mu
pod hladinou mora. Každý dotyk ich rúk, dal tabletku na spanie, aby si oddýchol. Ešte
každý bozk, to všetko ich priťahovalo viac posledný bozk a dotyk ruky. Jarmila zavrela
aviac k sebe. Cítili, že v tom druhom našli to, za sebou dvere a rozlúčila sa s jeho rodičmi.
Ešte v ten večer, keď sa Pavol prebral,
čo im celý čas chýbalo,
V nedeľu zašli spoločne do chrámu, aby matka vyzvedala, ako sa mu to stalo a kto bolo
boli na liturgií. Ničomu nerozumeli a pre to dievča. Pavol vyšiel s farbou von a povedal
Jarmilu to bolo úplne cudzie. Taký zvláštny celú pravdu. Tá očividne matku nepotešila
obrad. Ešte nebola na východnej liturgii. a v noci to všetko rozpovedala manželovi.
Ráno sa ozvalo klopanie na dvere hotelovej
Pravoslávny kňaz mal krásny hlas, ktorý sa
ozýval v chráme aj bez mikrofónov a repro izby. Pavlov otec otvoril a stála tam Jarmila.
„Čo si prajete?“
duktorov, ktoré by narúšali nádhernú atmos

„Nehnevajte sa, ale prišla som sa pozrieť
féru chrámu. Cítili sa ako v nebi. Mali pocit,
ževšetci svätí namaľovaní po stenách chrámu na Pavla. Ako sa má?"
„Má sa dobre." - stručne odvetil otec.
i na samotnom ikonostase sa na nich smejú.
„Môžem ho vidieť?"
Akoby im každý žehnal a prial veľa lásky. Veď
„Myslím si, že to nie je vhodné. Len nedáv
aj počuli ich vzdychy a modlitby, ktoré tu
spolu, a predsa každý sám, pred pár dňami no ho zranilo dievča, keď sa na neho vykašla
lo. Ja nechcem, aby sa to zopakovalo. Vy zajtra
v bolesti a trápení prednášali.
Po výdatnom obede, ktorý pozostával odídete a čo bude s ním? Zasa sa bude trápiť.
zkrabieho mäsa a gréckeho šalátu, Jarmila To nepripustím!" - kategoricky odvetil otec.
„Ale veď sa nemusíme rozísť" - namietala
navrhla, aby sa šli prejsť do hôr. Pavol súhlasil.
Zabehli sa preobliecť, prezuť do tenisiek. Pavol Jarmila.
„Láska na diaľku nikdy nevydrží."
si zobral malý vak, do ktorého sa okrem deky
„Tak ho chcem aspoň pozdraviť."
zmestili aj dve fľaše s chladnou vodou.
„Už som vám povedal, že nie. Ďakujem
Cesta im ubiehala rýchlo. Stále sa držali
za ruky a rozprávali sa. Jarmila mala v utorok vám, že ste mu pomohli, keď sa poranil, ale
odísť, tak si robili plány na pondelok. Keď teraz mu už dajte pokoj. Ak ho máte aspoň
prechádzali po balvanoch, ktoré popadali pri trochu rada, pochopíte, že je pre vás oboch
zemetrasení z úbočia vrchu, Pavlovi sa ne lepšie, keď odídete a necháte nás na pokoji.“
šťastne pošmykla noha a vytkol si členok. - odpovedal a zatvoril dvere.
Jarm ila pomalým a smutným krokom
Bolelo to.
„Čo teraz?" - spýtala sa Jarmila. Spome kráčala po hotelovej chodbe k schodom.
nula si na kurz rýchlej pomoci. Dala si dole Každý krok po hotelovej chodbe vzdiaľoval
lahkú vetrovku a z obyčajného bieleho trička, Jarmilu od Pavla. Cítila, že o niečo prichádza.
čomala pod ňou, odtrhla po obvode pás široký Zvyšok predpoludnia strávila v svojej izbe. Po
zo desať centimetrov. Silno ním obviazala obede sa vybrala do chrámu.
otec Jeremiáš
Pavlovi členok a poliala ho studenou vodou
(pokračovanie nabudúce)
zvaku. Potom pomaly zdvihla Pavla, ktorý,

ZAMYSLENIE
„Keďjeho spolusluhovia videli, čo sa stalo,
veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu
pánovi všetko, čo sa stalo" (Mt 18, 31).
Keď sv. Hieronýma napomínali, aby tak
prísne nekázal proti slávnostiam a hrozili mu
smrťou, povedal: „Môžem umrieť, ale nemô
žem mlčať!"
Okolo nás je stále dosť takých „spolusluhov", ktorí trpia, sú zaznávaní či ukrátení
mocnými o svoje základné ľudské práva.
Masovokomunikačné prostriedky nás o tom
denne informujú. Sami o sebe sme bezmocní,
aby sme pre nich urobili niečo rozhodujúce.
Robme to však aspoň v prosebnej modlitbe,
aby sme „rozpovedali svojmu Pánovi všetko,
čo sa stalo".
Je náš príhovor za trpiacich bratov vo svete
stálym obsahom našich modlitieb aj podľa
Ježišovho príkladu, ktorý „žije stále, aby sa
za nich prihováral" (Hebr 7, 25)?
„Pán je j odpovedal: »Marta, Marta, staráš
sa a znepokojuješ pre mnohé veci...«" (Lk 10,
41),
O živote Napoleona 1. sa hovorí, že na
svojich vojnových výpravách prišiel í do
Svätej zeme. Tam navštívil akýsi kláštor a k
svojmu veľkému údivu tam našiel svojho
spolužiaka, ktorý bol rehoľníkom. Plný radostí
zo stretnutia ho objal a povedal: „Čo môžem
pre teba urobiť? Vyslov akékoľvek želanie,
splním ti to." Mních sa Napoleonovi poďako
val a povedal: „Nepotrebujem nič! Svätá zem
mi stačí!"
Aký rozdiel medzi Napoleonom a chudob
ným mníchom!
Aká je však biblická pravda?
Kresťan nie je vo svojom svedomí viazaný
otázkou, ako by sa pretĺkal životom bez
peňazí, ale jeho svedomie má byť vedené
k tomu, aby si zachoval svoju vnútornú
slobodu a nestal sa buď výlučne závislý len
na hmotných veciach, alebo naopak, aby
nesktzol do jednostranného opovrhovania
Božími darmi. Vždy totiž existuje modla
materializmu, ktorá robí človeka pyšným
a bráni mu vstúpiť do nebeského kráľovstva
tesnou bránou a úzkou cestou (Mt 7,14).
Kresťan má dávať svedectvo nielen o po
minuteľnosti a o nebezpečenstve pozem
ských vecí, ale tiež o kráse a dobrote Božieho
stvorenia.
„Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho:
«Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal
večný život?»" (Mt 19,16).
Hrdina diela S. Mrožka Mučeníctvo Petra
Ocheja, človek uštvaný a znechutený minu
lými brutálnymi časmi, upadá na úroveň
starého Sibiráka a pýta sa: „Ako žiť, povedz,
ako žiť?"
Ako žiť radí Ježiš Kristus aj nám: „Zacho
vávaj prikázania!" [M 19,17). A nejde tu len
o vonkajšie plnenie prikázaní, ale o zmýšľa
nie a konanie v duchu Ježišovej Reči na
vrchu, o dobrú vôľu k uskutočneniu prikáza
nia lásky v jednotlivých formách Desatora.
Len takto budeme žiť tu i vo večností - ja,
„ty i celý tvoj dom" (Sk 11,14),
-fd-
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Výročie katedrály
Gréckokatolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove
oslavuje v tomto roku 250. výročie od svojej posviacky v roku 1754.
Jeho dejiny však nezačali v 18. storočí, ale tri storočia predtým.
V roku 1429 bola budova chrámu vo výstavbe. Išlo pôvodne o jed
noloďový gotický chrám, ktorý slúžil ako špítálsky kostolík pri mest
skej nemocnici a chudobinci. Tie v roku 1673 zanikajú a chrám
stráca svoje pôvodné určenie.
d tohto roka dostali chrám í priľahlé
budovy dostali pričinením rakúskeho
cisára Leopolda 1. do svojej opatery minoriti.
Budovy okolo chrámu prestavali na kláštor.
Pôvodný gotický chrám bol však otočený
smerom na západ, a tak nemohol byť vo
väčšej miere využívaný veriacimi. Jeho malé
rozmery i pastoračná múdrosť priviedli člena
veľkovaradínskej kapituly biskupa Štefana
Keczera, veľkého mecenáša minoritov, aby
finančne zastrešil jeho rekonštrukciu.

O

Z gotiky baroko_______________________
Pôvodný gotický chrám tak v rokoch 17531759 dostáva barokovú podobu. Už rok po

tetrarchom Herodesom. Tieto fresky sú dielom
neznámeho košického umelca a pochádzajú
z roku 1757. Z 18. storočia pochádza aj ka
zateľnica.
Jozefínska reforma postihla aj tento kláštor
ný komplex. V decembri roku 1780 bolo z na
riadenia rakúskeho cisára Jozefa 11. zrušených
približne 600 kláštorov a v roku 1783 bolí
zrušené náboženské bratstvá na území mo
narchie. Medzi zrušenými rehoľami bolí aj
minoriti. Chrám začal pustnúť a onedlho ho
zachvátil požiar, ktorý ho značne poškodil.
Bolí to časy, ktoré Cirkvi nepriali. Mesto
chrám aj priľahlé budovy začalo používať ako
vojenské skladiská až do roku 1821. Keď
chrám po roku 1788 vyhorel, bol opravený na
štátne trovy, ale nemal pevné určenie.

užívania terajší chrám a o rok neskôr, v roku
1792, bolo aj sídlo vikariátu prenesené do
Prešova.
V roku 1816 požiadal cisár František 1.
Svätý stolec o zriadenie samostatného grécko
katolíckeho biskupstva v Prešove, čomu bolo
vyhovené bulou Relata semper dňa 22. sep
tembra 1818. Medzitým v roku 1817 bol
chrám erígovaný na prešovskú katedrálu.
Chrám sa zväčšuje___________________
V roku 1835 bolí k existujúcemu jednolo
ďovému chrámu príbudované dve bočné
kaplnky: Povýšenia svätého Kríža a Vrchol
ných apoštolov svätých Petra a Pavla. Ešte
predtým bola pri vchode obnovená kaplnka

Gréckokatolícka katedrála___________
Situácia sa razantne zmenila po zriadení
košického vikariátu v roku 1787. Ten bol
zriadený biskupom Andrejom Bačínským
rovnako ako marmarošský a satmársky vy
členením z rozsiahlej Mukačevskej eparchie.
Košický gréckokatolícky vikariát bol z nich
najmladší. Mukačevská eparchia mala vtedy
až 711 farností, ktoré boli rozložené v trinás
tich župách. Užhorodský biskup tak spravoval
vyše 560 tisíc veriacich. Keďže košický
gréckokatolícky vikár nenašiel pochopenie
u predstavených mesta asi u rímskokatolíckej
arcidiecézy v Jágri, pod ktorú mesto vtedy
patrilo, hľadal iné možnosti. Naskytla sa
myšlienka preniesť sídlo vikariátu do blízkeho
Prešova. V roku 1791 dostal košický vikár do
začatí prestavby je chrám vysvätený a daný
do užívania. Chrám bol úplne prestavaný.
Z pôvodného gotického chrámu sa zachoval
iba priestor svätyne, ktorej múry í strop
nachádzame pri vstupe do terajšej katedrály
a nad chórom. Ten bol počas rekonštrukcie
dobudovaný. Chrám bol predĺžený a na
západnom priečelí bola vybudovaná nová
svätyňa.
Na fasáde chrámu aj dnes vyniká kamenný
portál s kamennými vázami. O túto prestavbu
sa pričinil majster Gašpar Urlespacher z Prešova. Vo výklenkoch na priečelí chrámu sa
nachádzali sochy svätého Ladislava a svätého
Štefana od košického sochára Jozefa Hartmanna.
Strop chrámovej lode zdobia štyri nástenné
maľby zo života svätého Jána Krstiteľa. Ide
o jeho narodenie, kázanie, pokrstenie Ježiša
Krista v rieke Jordán a jeho výčitky pred
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Presvätej Bohorodičky - Ochrankyne. V roku
1846 bol za biskupa Jozefa Gaganca postave
ný ikonostas a oltár bol prispôsobený podľa
miestnej tradície, vychádzajúcej z praktík
východného obradu. Ikonostas vyrobila dvojí-

ca umelcov - sochár Juraj Román a maliar
Albert Fíkas z Viedne. Obrazy namaľovali
domáci umelci - Jozef Miklossy a Michal
Mankovics.

Jána Szylassyho. V roku 2000 bola socha Čier
nej madony znovu slávnostne korunovaná.
Známe je jej zázračné pôsobenie počas druhej
svetovej vojny, keď sa mnoho veriacich k nej
utiekalo a ich prosby boli vypočuté.

a biskupov Jozefa Gaganca (je pochovaný na
prešovskom cintoríne) a Dr. Štefana Nováka
(jeho hrob sa nachádza v Maďarsku). Krypta
je počas Pamiatky zosnulých hojne veriacimi
navštevovaná.

Obnova chrámu_______________________

Relikvie_______________________________

Pôsobenie Jána Hirku v úrade prešovského
ordinára a neskôr eparchiálneho biskupa
prinieslo po rokoch útlaku obnovu celej cirkvi.
Tá sa prejavila aj v oprave hlavného chrámu
eparchie. V rokoch 1977-1980 bol obnovený
interiér katedrálneho chrámu, na ktorý pris
peli veriaci zo všetkých farností eparchie. V ro
ku 1994 sa vykonala generálna rekonštrukcia

Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa
neoplýva len umeleckými dielami, ale aj
duchovnými skvostami. Medzí najznámejšie
patrí relikvia svätého kríža uložená v jednodu
chom relikviárí spolu s relikviami ďalších sied
mich svätcov a svätíc. Táto relikvia sa done
dávna nachádzala nad sedesom v svätyni
chrámu. Dnes je vystavená k úcte veriacim

V roku 1881 bol úplne zrenovovaný oltár
aikonostas. Nasledujúci rok pribudli na
stenách lode nad vstupmi do bočných
kaplniek maľby od Ignáca Roškoviča, ktoré
sú dodnes nedokončené. V apside svätyne sa
od toho istého autora nachádza dokončený
nástenný obraz svätých Cyrila a Metoda. Dňa
6. januára 1882 bol eparchíálnym biskupom
Dr. Mikulášom Tóthom takto vynovený chrám
konsekrovaný. V roku 1891 bola chrámová
veža pokrytá plechom. Zároveň bola zreštau
rovaná aj strecha chrámu.
Významný gréckokatolícky maliar Mikuláš
Jordán namaľoval olejomaľbu na kazateľnici,
ktorá predstavuje Krista - Rozsievača a ďalšiu
nad biskupským sedesom, kde je znázornený
Kristus - Dobrý pastier. Okrem týchto dvoch
olejomalieb je jeho dielom aj nástenný obraz exteriéru katedrály. V tom istom období bola
Stretnutie starca Símeona s Božím Synom, aj strecha chrámu pokrytá medeným plechom
ktorý sa nachádza medzi kazateľnicou a íko- a kríže nad oboma bočnými kaplnkami a svä
nostasom.
tyňou boli pozlátené.
V tom istom období pribudli vo svätyni aj
štyri obrazy od akademického maliara Miku
láša Klimčáka s cyrilo-metodskou tradíciou.
Ide o obrazy: Michal 111. prijíma posolstvo
Veľkej Moravy, Rastislavvíta byzantskú misiu,
Pápež Hadrián 11. ustanovuje sv. Metoda za
prvého arcibiskupa Veľkej Moravy a Sv. Metod
vysviaca pn/ých kňazov. Od toho istého autora
pochádzajú aj oltárne obrazy, ktoré sa nad
hlavným oltárom menia podľa cirkevných
sviatkov.

v hlavnej chrámovej lodi nad prvou vernou
kópiou Turínskeho plátna.
V
bočných kaplnkách sa nachádzajú
v presklených rakvách relíkviáre v tvare tela.
V nich sú uložené ostatky oboch našich blaže
ných híeromučeníkov Pavla Petra Gojdíča,
OSBM (v kaplnke Povýšenia svätého kríža)
a ThDr. Vasiľa Hopku (v kaplnke svätých
Vrcholných apoštolov svätých Petra a Pavla).

Chrámové zvony a krypta____________
V chrámovej veži boli pôvodne tri zvony.
V roku 1851 k nim pribudol štvrtý. V roku
1891 na náklady samotného prešovského
biskupa Dr. Jána Vályího, ctihodnej kapituly
a kňazov boli zaopatrené ďalšie dva zvony.
Jeden z nich váži až jeden a pol tony. Z týchto
šiestich zvonov bol počas prvej svetovej vojny
jeden vzatý na vojenské účely. Najťažší
katedrálny zvon váži okolo 2,2 tony.
V tzv. farskej Kaplnke Ochrany (Pokrova)
Pod chrámom sa nachádza rozsiahla
Presvätej Bohorodičky sa nachádza drevená krypta, ktorej vchod je pod bočnou kaplnkou
socha Čiernej madony z 18. storočia a obraz Povýšenia svätého Kríža. V krypte, okrem
svätej Terézie Ježiškovej od majstra Mikuláša iných osobností, sú uložené aj ostatky prešov
Jordána. Emailové ozdoby korún na hlavách ských biskupov, s výnimkou blažených híeroMadony a Božieho Syna sú dielom zlatníka mučeníkov (tie tam boli uložené donedávna)

Tie sú dielom akademických sochárov Ivana
Novotného z Košíc a Michala Zdraveckého
z Bratislavy. Všetky tieto relikvie prispievajú
k duchovnej obrode veriacich a sú svedec
tvom neustálej prítomnosti svätých medzí
nami. Toto ich posolstvo dnes privádza do
katedrálneho chrámu množstvo pútnikov, kto
rí tu nachádzajú silu k pravdivému žitiu Ježiša
Krista,
Juraj Gradoš
Snímky: autor
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SUPER PONUKA KNÍH
22 Sk
12 x nad Desatorom, F. Takáč:
Anjel narkomanov, V. Nagy:
33 Sk
30 Sk
Dialóg a ohlasovanie, kard. Tomko:
Dokumenty prvých dvoch
ekumenických snemov, M. Gajdoš:
30 Sk
Duchovné piesne:
50 Sk
Epikléza v ekum. dialógu, M. Dancák;: 50 Sk
Krátky liturgický slovník, V. Boháč:
23 Sk
Listy U - Hexaémeron, Bažil:
103 Sk
0 kresťanskej náuke, Augustín:
130 Sk
Postavy z dejín ruského katolicizmu: 87 Sk
Povzbudenie mladým L, Bažil:
82 Sk
Rozprávky pre moje deti, J. Perecár: 82 Sk
Ruská ortodoxná morálka, H. Hrehová: 87 Sk
Rusko a univerzálna cirkev, Solovjov: 129 Sk
59 Sk
Slová z vrchu Athos:
Synaxár - životy svätých, A. Čížek:
66 Sk
Úvod do dejín byzantskej hudby,
Marínčák:
47 Sk
Skriptá
Liturgika 11., V. Boháč:
Liturgika 111., V. Boháč:
Patrológia, J. Špirko:

Zachraňuvav bludný dušy
a ľudsky vzťahy s Bohom byli užšy.
Želám mu, aby žil v duševnom pokoji,
so Svjatym Duchom vyzbrojí.

141 Sk

66 Sk
85 Sk

MC, CD, VHS:
2xVHS z blahorečenia a prenesenia relikvií
bl. Pavla Gojdíča:
450 Sk
Anastasis - MC:
54 Sk
Kristus medzi nami - MC:
84 Sk
Príručka pre kantorov - MC:
50 Sk
Stačí tak málo - CD:
158 Sk
Stačí tak málo - MC:
88 Sk
K cene účtujeme poštovné a balné. Knihy si
môžete objednať (051-7652 668) alebo aj
priamo zakúpiť v redakcii časopisu SLOVO na
Hlavnej 3 v Prešove. Ponuka platí do vyčer
pania zásob.
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Našoho brata v Christu Tomaša Porhinčaka,
Hospod do cerki ho odnašat.
Žeby jak roľník pšenicu do brázdy sijav.
Isus do služby si ho vzjav.

57 Sk
23 Sk
36 Sk
27 Sk
33 Sk
19 Sk
27 sk
30 Sk
50 Sk
30 Sk
22 Sk
43 Sk
50 Sk
19 Sk
23 Sk
25 Sk
54 Sk
26 Sk

Modlitebné knihy - staroslovienske
Spasí dušu svoju (mäkká väzba):
Spasi dušu svoju (tvrdá väzba):

M. Dančo
Slova zo serdca pre

Jak rybár žeby byv lovcom ľudí,
naj spjačich zo sna budyť.
Jak svajščeník - byv vírnym sluhom Bohu,
aby zberav vo vínycí bohatú urodu.

Modlitebná kniha - slovenská
Hore srdcia (tvrdá väzba):

Blahoželania__________________________
Dňa 30. júla 2004 duchovný otec Mgr. Pavol Litavec, správca farností Pichné, oslávi 10. výročie
kňazskej služby. Pevné zdravie, hojnosť Božích
milostí, darov Svätého Ducha a ochranu Boho
rodičky a ešte mnoho rokov v dušpastíerskej
službe vám vyprosujú vďační veriaci z bývalej
farnosti.
Na mnohaja i blahaja líta!

30 Sk
30 Sk
55 Sk

Tituly od Františka Oancáka
Aby všetci jedno boli /Hopko/:
Kristove podobenstvá:
Mária:
Milostivý čas L:
Milostivý čas 11.:
Minútka L:
Minútka 11.:
Minútka 111.:
Na každý deň jeden:
Najsvätejšie srdce Ježišovo:
Otče náš:
Pod tvoju ochranu:
Raduj sa bl. Pavol /Gojdič/,
Reč na vrchu:
Slúžiť a pomáhať:
Tak Boh miloval svet:
Verím v príkladoch:
Vo večnej pamiatke:

Jubileá kňazov_______________________
o. Mgr. Alfonz Bocko, farár farnosti Beloveža,
24.8.1964 -40 rokov ordinácie: o. Ján Belejkaníč,
2.8.1964 - 40 ordinácie: o. Ján Smolnický, na
odpočinku, 9.8.1959 -45 rokov ordinácie
Mnohaja líta, blahaja líta!

Touto básňou vyprosujeme nášmu novokňazoví
o. Tomášovi Porhínčákovi veľa Božej milosti
v jeho pastoračnej práci. Členovia zboru
Kyrillomethodeon a všetci veriaci bratislavskej
farnosti.
Spomíname___________________________
Dňa 1.7.2004 dotíklo vo
veku nedožitých 77 rokov
milujúce a milované srdce
drahého manžela, otca
a dedka Juraja Ondríka
z Baškovíec pri Sobran
ciach.
Za prejavenú sústrasť
s prejavom Pán Boh zaplať
dákuje manželka a dcéry
s rodinami.
Kondolencia__________________________
Vrelé Pán Boh zaplaťza prejavenú účasťvšetkým
príbuzným a prítomným zúčastneným na
poslednej rozlúčke s mojou mamou a sestrou
otca biskupa J. Ex. Mons. J. Eugena Kočiša
nebohou Helenou Litavcovou, rod. Kočišovou, s
ktorou posledná rozlúčka bola 21. júla 2004
v gréckokatolíckom chráme v Bardejove.
Zvlášť chcem poďakovať otcovi vikárovi P. P.
Haľkovi, OSBM, za vykonané obrady predsta
veným rehole bazilíánov, prítomným kňazom,
bohoslovcom a rehoľným sestrám.
Po pohrebných obradoch boli telesné ostatky
uložené na cintoríne sv. Michala v Bardejove.
Za dušu našej nebohej príbuznej prosím
o modlitby. Víčnaja jej pamjať!
o. Mgr. Pavol Litavec, syn nebohej

Inzercia______________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, íkonostasov, ikon, sôch
a zlátenie. Oprava a ladenie organov. Pokrývanie
kostolných striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/659 31 39, 0905 - 389 162
www.reart.szm.sk
Na SLOVO daroval____________________
Mgr. Stanislav Matulay, PhD., Spišská Nová
Ves - 500 Sk. Úprimné Pán Boh zaplať.
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Stichár - dlhá, po členky siahajúca košeľa.
Šije sa z bieleho alebo ťarebného plátna
alebo inej látky. Je to pevný odev, ktorý si
biskup a kňaz pri obliekaní do plného
kňazského rúcha obliekajú. V páse sa pri
väzuje pásom. S oráromje charakteristickým
oblečením diakona.
Stíchyra (z gr. sloha) - pieseň, ktorá osla
vuje cnosti svätého, ústrednú myšlienku
sviatku alebo sláveného tajomstva, alebo aj
liturgického dňa. Zvyčajne sa vyskytuje na
večierni, utierní, lítií, na kráľovských (veľ
kých) hodinkách, ale môže byť aj na iných
obradoch. Podľa názvu poznáme stichyry na:
Pane ja volám - Hospodi vozzvach, veršové
(na stíchovnách), evanjeliové, lítíjné, na bozkanie evanjeliára, sv. kríža, slohy na chválach
na utíerni. Spievajú sa na nápevy ôsmich hla
sov alebo na ich modifikácie, tzv. podobeny.
Synaxis (zhromaždenie, zbor) -1. byzant
ský obrad po veľkých sviatkoch na druhý deň
spomína tie osoby, ktoré pri tajomstve sviatku
zohrali významnú úlohu (napr. po Narodení
Pána - Bohorodička 26.12.; po Bohozjavení
- sv. Ján Krstiteľ 7.1.; podobne Joachim a An
na 9.9.; Simeon a Anna 3.2.; Gabriel 26.3.).
2. spoločný sviatok anjelov 8. novembra.
Syndom - široký biely plátený odev, ktorý
si oblieka biskup na slávnostné rúcha pri
posviacke oltára, aby sí ich uchránil pred
prípadným umastením olejom. V tradícii
Prešovského biskupstva ani Košického
apoštolského exarchátu sa nepoužíva.
Synodíkon - kánon zostavený na pamiat
ku správneho rozhodnutia 11. nicejského sne
mu o úcte ikon. Spieva sa po sprievode na
prvú nedeľu Štyrídsiatnice.
Theotokos (g r. Božia rodička) - Božia
Matka; starocirkevné pomenovanie Ježišovej
matky. Za dogmu vyhlásené na koncile
v Efeze v r. 431 po Kr.
Tetrapod - štvornohý stolík, ktorý sa
používa pri niektorých obradoch (sobáš, lítia,
vyloženie svätého kríža). Kladú sa na neho
posvätné predmety potrebné k obradom.
Tiché modlitby - modlitby, ktoré sa modlí
kňaz pri bohoslužbách, počas nejakej dlhšej
piesne veriacich. Kňaz ich zakončuje zvola
ním (vozhlasom).
Titul chrámu, patrón chrámu - deň tej
spásnej udalosti alebo svätého, na počesť
ktorého vysvätili chrám. Každoročne sa
pripomína dôstojnou oslavou, ku ktorej patrí
aj sprievod s evanjeliárom okolo cerkví (proti
smeru hodinových ručičiek).
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč

0tT5KÉ M / s - ^

Každý má mamu.
Boh to zariadil tak. že na tento svet sa nedá prísť bez mamy. Dokonca aj On
sám prišiel k nám po tejto ceste. Vybral si najlepšiu mamu - Máriu. Teraz je
spolu s ním v nebi. No tak. ako sa o nás starajú naše pozemské mamy, aj ona
bdie nad našimi cestami. A tak, ako nás pozemské mamy darovali naším
otcom, aj ona nás, svoje deti, prináša Otcovi otcov.

„Hľa, tvoja matka” (Jn 19, 28a)
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V tejto hre môžeš symbolicky putovať spolu s Máriou do cieľa putovania všetkých
kresťanov - do Božieho kráľovstva. Cesta má tolko políčok, koľko je zrniečok na
ruženci. Zrniečka sú trojaké. Biele nám pripomínajú obyčajné dní. Preškrtnuté sú
dňami rozličných trápení a pokušení, ktoré sa nás níeked ' snažia zdržať na našej
ceste. Polička s písmenkami symbolicky vyjadrujú čas, keď pri nás stojí naša
k Otcovi.
nebeská mama ai pomáha nám dostať sa čo najskôr domov
dom

5

Pravidlá hry: Hru môžu hrať 2-4 hráči. Každý má jednu ťigúrku, ktorú si na začiatku postaví na
štart. Hru začína najmladší z hráčov. Ak hráč postúpi na políčko označené písmenom, postupuje
dopredu na ďalšie písmenkové políčko. Ak hráč dosiahne preškrtnuté políčko, vracía sa späť na
najbližšie políčko označené podobne, alebo na štart. Hru vyhráva hráč, ktorý najskôr dorazí do
cieľa - k Márii do nebeského kráľovstva.
Úloha: Poznáte názvy najznámejších mariánskych pútnických miest gréckokatolíkov? V hre sa
nachádzajú ich začiatočné písmená.
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Premenil si sa na hore, Kriste
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1 . časť
tajničky

Žltočierny
vták

/dokončenie v tajničke/
Anglický
šľachtic
Poloopica

P om ôcky:
IJ, YR, AEE
VPA, Soe,
sail, lar

Soľné
jazero

2. časť
tajničky

Vylaďujú
Otrok

XI

O
<

Legenda: ABRAHÁM, ALBA, AMEN, AR1MATEA, ARCHA, ABEL,
ÁRON, BETEL, BRAT, EDEN, EFEZ, ENOCH, EZECH1EL, FILMY,
HLAD, HOREB, HOSŤ, HROB, CHARITA, CHLIEB, CHORÁL,
CHRÁM, 1NR1, IZÁK, JOEL, KAIN, KLAS, KRST, LIEK, LITÁNIE,
LONO, MAMONA, MANNA, NA1M, NAZARET, NÁTAN, NEBO,
NINIVE, OBETA, OLIVA, OMŠA, PARA, PATENA, PEKLO, POLENO,
PÔST, PROSO, SADUCEJ1, SAMARITÁN, SÁBA, SIDON, S1LOE,
S1NAJ, S10N, SODOMA, STAN, SUTANA, TELO, T1ARA, VNEM,
VTIP
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Riešenie z čísla 13: Pane, daj nám vieru, že
pravda je mocná.
Riešenie krížovky z čísla z 13: Všetko, čo dýcha, nech
chváli Pána.
HOROSKOP

Chlp

Vysoká
škola, skr.
Dom.
ženské
meno
Náš kraj
Tenisový
úder

Dom.
ženské
meno

V roku,
nemecká
skratka

Jem né
perie

Nestrie
ľame

EC Starej
Ľubovne

Postoj
v joge

Biblický
pokrm
Tlač. agent.
Burkini

1006
v Ríme

2x zn ížen ý
tón

Š PZ Prahy

Loď po
angl.
Štvorček

Označenie
lietadiel
Rumunska

Príde do
styku

Čo vás čaká a neminie?
Polčas vo futbale je pries
torom, keď sa zhodnocuje
prvá polovica a pripravuje
sa stratégia tej druhej. My
máme práve polčas leta a
zároveň prázdnin. Skúste si
minulý čas zhodnotiť. Ak vsadíte na zlú stra
tégiu, stane sa, že sa vám počas nasledujú
cich dní ukáže žlté alebo červená karta a vy
strávite zvyšok slnečných dní v posteli.
So Slnkom, milé rodinky, je
to ako so svokrou. Ak si zo
beriete slabý ochranný fak
tor, jeho žiara vás uškvarí.
Ak si zoberiete príliš silný,
hodiny strávené na piesku
či lúke budú len chvíľami oddychu. Treba
vedieť, ako na neho, aby mi čo najmenej
ublížilo a čo najviac osožilo.

Výživné

Indonézske
mesto

Francúzsky
šľachtic

ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005
kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:4520:00 -slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky
Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba,
život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich;
Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia);
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M
(relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské
spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio
Vatikán

10 TVOJICH ONÍ

Rádio LUMEN -16.00 - Po -Staré ale dobré; Ut - Folkparáda;
PREŠOV 92,9
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
O
niekoľko týždňovSt
sa-zač
Oldieparáda; Št - Gospelparáda; Pi - Top 15; So BRAfISLAVA 97,2
PRIEVIDZA 98,1
SITNO 93,3
KOŠICE 94,4
nú najväčšie odpusty a do
Piesne na želanie; Ne -Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne TATRY 102,9
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
LUČENEC 106,3
TRENČÍN 97,8
oboch našich dedín sa na
Svätá omša - Emauzy. 19.00 -So - Ruženec pre Slovensko.
MICHALOVCE 103,3
Ž3LINA 89,8
ČADCA 105,8
NÁMESTOVO 105,8
hrnú zástupy pútnikov.
20.30 -Po - Študentské šapitó; Ut - Duchovný obzor; St Nezabudnite, milí veriaci,
Lupa; Š t- História a my; P i-ÚV hovor. 20.30-So - Od
po čo ste tam prišli. Budú
ucha k duchu
tam rôzne lákadlá - stánky, kolotoče čí iba
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné dní aj o 9:00,10:00,11:00,
„slovenské more". A toho všetkého bude
13:00, 15:00 hod. Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.; Čo vy na to: v pondelok až
naozaj more. Vy však buďte pevní vo viere.
sobotu o 14:00 h.
Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.
(jége)

26

• 16-17/2004 - slovo

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R 2. - 29. A U G U S T 2004
Pondelok 2. 8. - Prenesenie ostatkov svä
téhoprvomučeníka a archídiakona Štefana.
Menlivé časti z pondelka. Začiatok pôstu pred
sviatkomZosnutia Presvätej Bohorodičky. 1 Kor
15,12-19, zač. 159; Mt 21,18-22, zač. 84.
Utorok 3. 8. - Naši prepodobní otcovia
Izák, Dalmat a Faust. Menlivé častí z utorka.
1Kor 15,29-38, zač. 161; Mt 21,23-27, zač. 85.
Streda 4.8. -Siedmi svätí mladici z Efezu.
Svätá prepodobná mučenica Eudokía.
Menlivé časti zo stredy. 1 Kor 16,4-12, zač. 165;
Mt 21,28-32, zač. 86.
Štvrtok 5. 8. - Predprazdenstvo Preme
nenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mu
čeník Eusignios. Menlivé časti z Predprazdenstva. 2Kor 1,1-7, zač. 167; Mt 21,43-46, zač.
88 .

Piatok 6. 8. - Sväté premenenie nášho
Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Všetky
menlivé časti zo sviatku Premenenia Pána.
Myrovanie. 2 Pt 1,10-19, zač. 65; Mt 17,1-9, zač.
70.

áš. Prenesenie úctyhodných ostatkov nášho
prepodobného otca Teodóza, pečerského
ígumena. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z predprazdenstva a o prepodobnom Teodózovi.
Sláva: kondák o prepodobnom, 1teraz: kondák
z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
najprv z predprazdenstva a potom o prepodob
nom. Čítania: Radové: 1 Kor 1,3-9, zač. 123; Mt
19,3-12, zač. 78. Prepodobnému: Hebr 13,7-16,
zač. 334; Mt 11,27-30; zač. 43.
Nedeľa 15.8. -Jedenásta nedeľa po Päťde
siatnici. Zosnutíe našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny. Radový hlas
je druhý, evanjelium na utierni je zo sviatku
Zosnutia: Lk l,39-49;56, zač. 4. Predobrazujúce
antifóny. Vchod nedeľný. Tropár z druhého hlasu
a zo Zosnutia, Sláva: kondák z druhého hlasu,
1teraz: kondák zo Zosnutia. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv z druhého hlasu a potom zo
sviatku Zosnutia Bohorodičky. Namiesto „Dôstoj
néje" sa spieva „Anjeli užasli" a IX. irmos z utier

Poznámka: Na liturgiách do 13.8. sa spievajú
predobmzujúce antifóny a blaženstvá. Vchod:
„Poďte... premenil si sa na hore, tebe spievame:
Aleluja." Tropár, Sláva i teraz: kondákzo sviatku,
podobne aj prokimen, aleluja a pričasten.
Namiesto„Dôstojnéje" sa spieva „Zvelebuj" a IX.
irmosz utierne sviatku. Čítania sú radové.

Pondelok 9. 8. - Svätý apoštol Matej. Pre
dobrazujúce antifóny. Vchod: „Poďte... premenil
si sa na hore." Tropár z Premenenia a o apoš
tolovi. Sláva: kondák o apoštolovi. 1teraz:
z Premenenia. Prokimen, aleluja a pričasten
z Premenenia a o apoštolovi. Namiesto „Dôstojné
je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos. Čítania:
Radové: 2 Kor 2,3c-15, zač. 171; Mt 23,13-22,
zač. 94, Apoštolovi: Sk 1,12-17.21-26, zač. 2; Lk
9,1-6, zač. 40.
Utorok 10. 8, - Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. 2 Kor 2,14-3,3, zač. 172; Mt
23,23-28, zač. 95.
Streda U . 8, - Svätý mučeník Euplos. 2
Kor 3,4-11, zač. 173; Mt 23,29-39, zač. 96.
Štvrtok 12.8. -Svätí mučeníci Fótios a Aníkét. 2Kor 4,1-6, zač. 175; Mt 24,13-28, zač. 99.
Piatok 13. 8. - V tento deň sa zakončuje
sviatok Premenenia. Náš prepodobný otec
Maxim Vyznávač. 2 Kor 4,13-18, zač. 177; Mt
24,27-33.42-51, zač. 100.
Sobota 14.8. -Predprazdenstvo Zosnutia
presvätej Bohorodičky. Svätý prorok IHiche-

Streda 18. 8 - Svätí mučeníci Flórus
a Laurus. 2 Kor 6,11-16, zač. 182; Mk 1,23-28,
zač. 4.
Štvrtok 19. 8 - Svätý mučeník Andrej
Stratopedarcha a spoločníci. 2 Kor 7,l-10a,
zač. 183; Mk 1,29-35, zač. 5.
Piatok 20. 8. - Svätý prorok Samuel. 2 Kor
7,10-16, zač. 184; Mk 2,18-22, zač. 9.
Sobota 21.8 -Svätý apoštol Tadeáš. Svätá
mučenica Bassa. 1 Kor 1,26-29, zač. 125b; Mt
20,29-34, zač. 82.
Nedeľa 22. 8 - Dvanásta nedeľa po Päť
desiatnici. Svätý mučeník Agatonik a spoloč
níci. Radový hlas je tretí, radové evanjelium na
utierni je prvé. Predobrazujúce antifóny a bla
ženstvá. Vchod nedeľný. Tropár tretieho hlasu
a zo sviatku Zosnutia. Sláva: kondák tretieho
hlasu, 1teraz: kondák zo sviatku Zosnutia. Prokímen, aleluja a pričasten najprvz tretieho hlasu
a potom zo sviatku Zosnutia. Namiesto „Dôstojné
je" sa spieva „Anjeli užasli" a IX. irmos zo
sviatku utierne Zosnutia. 1 Kor 15,1-11, zač. 158;
Mt 19,16-26, zač. 79.
Pondelok 23. 8 - Zakončuje sa sviatok
Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý muče
ník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyon
ský biskup. Všetky menlivé časti, okrem čítaní
sú zo sviatku Zosnutia. 2 Kor 8,7-15, zač. 186;
Mk 3,6-12, zač. 11.

Sobota 7.8, -Svätý prepodobný mučeník
Domécius. Rim 15,30-33, zač. 119; Mt 17,2418,4, zač. 73.
Nedeľa 8. 8. - Desiata nedeľa po Päťde
siatnici. Svätý Emilián Vyznávač, kyzícký
biskup. Radový hlas je prvý, radové evanjelium
na utierni je desiate. Predobrazujúce antifóny.
Vchod: „Poďte... premenil si sa na hore." Tropár
z prvého hlasu a zo sviatku Premenenia Pána.
Sláva: kondák z prvého hlasu, 1teraz: kondák
z Premenenia. Prokimen, aleluja a pričasten
najprv z hlasu a potom zo sviatku Premenenia
Pána. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zve
lebuj" a IX. irmos z utierne sviatku Premenenia
Pána. 1Kor 4,9-16, zač. 131; Mt 17,14-23a, zač.
72.

Kor 5,15-21, zač. 180; Mk 1,16-22, zač. 3.

Utorok 24. 8. - Svätý hieromučeník Eutychés. Menlivé časti z utorka. 2 Kor 8,16-9,5, zač.
187; Mk 3,13-19, zač. 12.
Streda 25. 8. - Blažený hieromučeník Me
tod Dominik, protoihumen michalovskej
provincie redemptorístov. Vrátenie ostatkov
svätého apoštola Bartolom eja. Antifóny
predobrazujúce. Menlivé časti o hieromučeníkoví
Metodovi Dominikovi. Hebr 13,7-16, zač. 334;
Mt 16,24-28, zač. 69.
Štvrtok 26. 8 - Svätí mučeníci Adrián
a Natália. Menlivé časti zo štvrtka. 2 Kor 10,718, zač. 190; Mk 3,28-35, zač. 14.
ne sviatku. Myrovanie. Radové: 1 Kor 9,2b-12,
zač. 141; Mt 18,23-35, zač. 77. Sviatku: Flp 2,511, zač. 240; Lk 10,38-42 a 11,27-28, zač. 54.
Pondelok 16. 8. - Prenesenie rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasi
teľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna,
z Edessy do Konštantinopola. Svätý mučeník
Díomédes. Predobrazujúce antifóny a blažen
stvá. Tropár o Obraze a zo Zosnutia. Sláva: kon
dák o Obraze, 1teraz: kondákzo Zosnutia. Prokimen, aleluja a pričasten o Obraze. Namiesto
„Dôstojné je" sa spieva „Anjeli užasli" a IX. irmos
z utierne sviatku Zosnutia. Čítania: Obrazu: Kol
1,12-18, zač. 250 alebo 2 Kor 3,4-11, zač. 173;
Lk 9,51-56; 10,22-24, zač. 48b. Radové: 2 Kor
5,10-15, zač. 179; Mk 1,9-15, zač. 2.
Poznámka: Na liturgiách do zakončenia
sviatku Zosnutia 23. 5. sa spievajú predobra
zujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva
i teraz: kondák zo Zosnutia, prokimen, aleluja
a pričasten zo sviatku Zosnutia. Namiesto „Dô
stojné je " sa spieva „Anjeli užasli" a IX. irmos
z utierne sviatku Zosnutia. Čítania sú radové.

Piatok 27. 8. - Náš prepodobný otec Pimen. Menlivé častí z piatku. 2 Kor ll,5-21a, zač.
192; Mk 4,1-9, zač. 15.
Sobota 28.8. -Náš prepodobný otec Mojžiš
Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hiponský
biskup. Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 2,6-9, zač.
126; Mt 22,15-22, zač. 90.
Nedeľa 29. 8. -Trinásta nedeľa po Päťdes
iatnici. Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného
a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa
Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Radový hlas je
štvrtý, radové evnajlíum na utierni je druhé.
Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
štvrtého hlasu a zo sviatku Sťatia. Kondák
štvrtého hlasu, Sláva: kondák zo sviatku Sťatia,
1 teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv zo štvrtého hlasu a potom
zo sviatku Sťatia. Čítania: Radové: 1 Kor 16,1324, zač. 166; Mt 21,33-42, zač. 87. Zo sviatku:
Sk 13,25-33a, zač. 33; Mk 6,14-30, zač. 24.
Vojtech Boháč
Ilustračná snímka: archív redakcie
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ĽUTINA

28. a 29. august 2004
Eparchiálna odpustová slávnosť Uspenia presvätej Bohorodičky

Sobota 28.8.2004
Hora

Bazilika
17.00 Svätý ruženec

15.00 Svätenie vody

18.00 Veľká večiereň

17.00 Svätá liturgia

19.00 Katechéza

18.30 Mládežnícky program

20.00 Svätá liturgia cirkevnoslovanská

21.00 Krížová cesta

22.00 Akadémia k blahoslavenému

24.00 Svätá liturgia slovenská

biskupovi - mučeníkovi V. Hopkovi
23.00 Veľké povečerie

Nedeľa 29.8.2004
■ Bazilika

Hora

3.00

Parastas

2.00

Premietanie filmu Ježiš

4.00

Svätá liturgia slovenská

4.00

Euchristická pobožnosť

6.00

Svätá litur.gia cirkevnoslovanská

5.00

Utiereň

8.00

Moleben k presvätej Bohorodičke

6.00

Akatist k presvätej

9.00

Sprievod na mariánsku horu

Bohorodičke
7.30

Svätá liturgia slovenská

9.00

Svätý ruženec

10.00 Slávnostná archijerejská
svätá liturgia - cirkevnoslo
vanská m yrovanie

Sviatosť zmierenia: Sobota 17.00-24.00; Nedeľa od 5.00
Bližšie informácie: Gréckokatolícky farský úrad Lutina (051/459 62 31)

