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Jednota kresťanov je
podstatnou záležitosťou
pre tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Kris
ta. Ježišova reč pri poslednej večerí bola pria-
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ma a jasná. Apoštolom,
a|e aj n£m sa z^ovai
so svojfm testamentom,
A t0 je prec|sa vážna

vec. Povedal: „Otče, na
dišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil
teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom,
aby všetko, čo si dal tyjemu, im darovalo večný
život... Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som
dielo, ktoré si mi dal vykonať... Zjavil som tvoje
meno ľuďom, ktorých si mi dal... Teraz poznali,
že všetko, čo si mi dal, je od teba... a uverili, že
si ma ty poslal... Za nich prosím... Oní sú ešte
vo svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj
ich vo svojom mene, ktoré si dal mne, aby boli
jedno ako my... No neprosím len za nich, ale aj
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,21aby
všetci bolijedno, ako ty, Otče, vo mne aja v tebe,
aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty
poslal" (Jn 17,1-22).
Jednota kresťanov je podstatnou záležitos
ťou pre gréckokatolíkov, nakoľko práve grécko
katolíci majú byť mostom vedúcim k jednote.
Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu v dekréte
Oríentalíum Ecclesiarum prehlásili: „Východné
cirkvi, ktoré nažívajú v spoločenstve s Apoštol
skou stolicou, majú osobitnú úlohu napomáhať
jednote všetkých, zvlášť však východných kres
ťanov, podľa smerníc tohto svätého cirkevného
snemu o ekumenizme, predovšetkým modlit
bami, príkladom života, verným pridržiavaním
sa dávnych východných tradícií, lepším vzájom
ným poznaním, spoluprácou a bratskou úctou
voči ustanovizniam i osobám. “
Jednota kresťanov je podstatnou záležitos
ťou, ale nie preto, aby sme zosilneli proti iným
ľuďom, ale preto, aby sme boli skutočnými
hlásateľmi radostnej blahozvesti, aby sme boli
kvasom lásky, pravdy a priateľstva medzi ľuď
mi. Kresťanská viera nevzchádza z atomizova
ného jednotlivca, ale z poznania, že neexistuje
len jedinec, že človek je sám sebou len vtedy,
ak je zapojený do celku: do ľudstva, do dejín,
do kozmu. Súčasťou jeho podstaty je byť spolu
s inými a vytvárať láskou prežiarené spoločen
stvo. Veriť znamená byť presvedčený o pravde
Zjavenia a byť schopný viesť dialóg. Z jednej
strany viera je slobodnou odpoveďou na inicia
tívu Boha, ale z druhej strany, zdôrazňuje Ján
Pavol 11., „ide tu nielen o skúšku z právd viery...,
ale zároveň o skúšku z lásky k človeku, k ľuďom
iných presvedčení na základe viery".
Prežívajme spolu radosť svojej viery a svojej
nádeje. No nadovšetko by sme mali prežívať
požehnanú radosť svojej vzájomnej lásky. Práve
láska nám však robí najviac starostí. Po dlhé
veky bolo kresťanstvo rozdelené a kresťania žili
ako rozvadení bratia jednej rodiny. Božej rodiny.
A to na škodu Božej veci. Svet nás mal poznať
ako Kristových učeníkov podľa toho, že sa
navzájom milujeme. Nemilovali sme sa a boli
sme na pohoršenie.
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Môžeme povedať, že gréckokatolíci určitým
spôsobom vlastnia kľúč k vzájomnému porozu
meniu medzí teológmi východnej a západnej
teologickej tradície, lebo svojím učením a
tradíciou stoja kdesi uprostred medzi sester
skými cirkvami Východu a Západu. V našej cirkvi
žije túžba po zjednotení. Angažovať sa máme
všetci. S ekumenízmom má začať každý od seba,
a to si vyžaduje vnútorné obrátenie a úctu
k bratom.
Cirkví nie je potrebné to, aby sa viazala len
na jeden obrad. Ona užíva bohatstvo obradov
podľa potreby národov, obdobia a pre všetkých
ľudí. Má to svoje dôležité dôsledky vo vzťahu
ku Gréckokatolíckej cirkvi. Vidieť jej odlišnosť
„nie preto, že je inej viery, ale preto, že má iný
obrad. Má tú istú vieru, akú majú všetci katolíci
na celom svete, ale má grécky obrad v slovan
skom jazyku."
Až v druhej polovici 20. storočia, storočia
ekumenických snáh, sa nanovo medzí sebou
začali rozprávať dve sesterské cirkvi, ktoré pred
vekmi boli rozdelené, žijúce v stave schizmy,
konfliktov a vzájomného vyobcovania. Zvláštnu
pozornosť si zaslúžilo práve toto obdobie, lebo
prinieslo veľké postavy ekumenického dialógu,
akými boli: Ján XXlll., Pavol VI., Ján Pavol 11.,
kardinál Bea, patriarcha Athenagoras, angli
kánsky arcibiskup Ramsey. Radosť z oživenia
ekumenického dialógu v liste Orientale Lumen
vyjadril aj Svätý Otec Ján Pavol 11. nasledovne:
„Môžeme dosvedčiťhlbokú radosť, ktorú vo mne
vyvolalo bratské stretnutie s mnohými hlavami
a zástupcami cirkví a cirkevných spoločenstiev
počas týchto rokov. Spolu sme zdieľali obavy a
očakávania, spolu sme vyprosovali zjednotenie
medzi našimi cirkvami a pokoj pre svet. Spolu
sme sa viac cítili zodpovednými za spoločné
dobro nielen ako jednotlivci, ale aj v mene
kresťanov, ktorým nás Pán určil za pastierov."
Slovensko sa nachádza v srdci Európy.
Skutočnosť, že v ňom žijú katolíci dvoch obra
dov, grécki a rímski, ako aj kresťania pravoslávni
a protestantské kresťanské cirkvi, nás všetkých
zaväzuje. Zdá sa, že sme zvlášť povolaní k usku
točňovaniu ekumenického dialógu. „Hriech
nášho rozdelenia je veľmi ťažký. Cítime, že je
nutné pokročiť ďalej, nežje dodnes dosiahnutý
stupeň jednoty." Dva katolícke obrady hovoria
o možnostiach bratského spolunažívania pre
východných i západných kresťanov. Všetci kres
ťania -katolíci, pravoslávni a protestanti žijú zo
spoločného duchovného dedičstva, ktoré nám
priniesli solúnskí bratia sv. Cyril a Metod. Oni
vo svojej dobe boli mostom medzi Východom a
Západom, Carihradom a Rímom.
Svätý Otec však zdôrazňuje: „ Dnes už vieme,
žejednota sa môže uskutočniťBožou láskou iba
vtedy, ak to cirkvi budú chcieť dosiahnuťspolu,
v plnej úcte kjednotlivým tradíciám a nevyhnut
nej autonómii. Vieme, že toto sa môže splniť iba
na základe lásky cirkví, ktoré sa budú cítiť po
zvané k tomu, aby čoraz silnejšie predstavovali
jedinú Kristovu Cirkev, zrodenú z jedného krstu
a zjednej Eucharistie, a ktoré si budú chcieťbyť
navzájom sestrami."
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MYŠLIENKY NA SEPTEMBER

Pri chorých musíme byť radosťou. Nesmie
me bedákať ako tí, čo nemajú nijakú nádej.
/ Sv. Terézia z Lisieux
Pamätajte vždy na to, že Ježišovo utrpenie
končí radosťou jeho vzkriesenia. Keď teda
cítite vo svojom srdci Kristovo utrpenie,
pamätajte na to, že musí prísť vzkriesenie,
že musí zasvietiť radosť Veľkej noci, a preto
nedopusťte, aby vás čokoľvek naplnilo
smútkom, ktorý by vám dal zabudnúť na
radosť zmŕtvychvstalého Krista. / Matka
Terézia

IKONA - k a ž d á in á
a p re d sa r o v n a h á /.
Prinášame vám rozhovor s otcom ThLíc. Milanom Gáborom, pod
predsedom Spolku ikonopíscov Slovenska.

I

Kedy a ako sa u teba prejavil
záujem o ikony?
Prvotný kontakt spoznávania
tajomstva ikon vo mne prebudil
v druhom ročníku počas bohoslo
veckého štúdia (1992 -1997) Doc.
Jozef Pavlovič, vtedajší farár v Bra
tislave, pod vedením ktorého sme
spoločne s niekoľkými ďalšími
nadšencami, ako napr. Pavlom
Bardzákom či Jozefom Gačom, boli
vovádzaní teoreticky aj prakticky
do tajomného jazyka ikon. A tak
nečudo, že aj moja magisterská
práca sa týkala tématíky ikon pod
názvom Teológia ikony - výklad
ikon dvanástich sviatkov cirkev
ného roka. Prvotná zvedavosť
a záujem o nepoznané prerástol
v lásku, ktorá pretrháva dodnes,
a tak aj moja nedávno obhájená
licenciátna práca s názvom Región
severovýchodnéhoSlovenska a tu
najšia ikonografia ikonostasu, je
vlastne pokračovaním môjho bá
dania a záujmu o ikony.
Čo je to vlastne ikona?
Pojem ikona ako charakteris
tický prejav východného kultu by
zantskej tradície z filologického
hľadiska pochádza z gréckeho
slova he ikón, prevzaté do staro
slovenčiny ako ikona. Tento gréc
ky pojem označoval pôvodne ob
raz či zobrazenie akéhokoľvek druhu (mo
zaika, kresba, knižná maľba), nezávisle od
spôsobu prevedenia či umiestnenia. Časom sa
však používanie tohto pojmu zúžilo na pome
novanie prenosného náboženského kultového
obrazu Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky,
sviatkov a svätých.

Vtelenia a jeho narodenie z Panny nám umož
ňujú zobrazovať viditeľnú stránku Boha a ná
sledne tým aj ostatné ikony. Preto sa Božie
slovo v bohoslužbe Cirkvi ohlasuje nielen slo
vom prirodzeného jazyka, ale aj v reči obrazo
vého jazyka.

formu, kedysi nebol zobrazený žiadnym spô
sobom, keďsa zjavil v tele, nech sa zobrazuje
viditeľná stránka Boha, tak slovami, ako aj
farbami, na doskách i v knihách". A preto sa
vo vzťahu k ikone dospelo k termínu „písanie
ikon"a maliar ikonyje„ikonopiscom", pretože
ikona obsahuje posolstvo, ktoré nie je vyjad
rené perom a atramentom, ale štetcom
a ťarbami. Je to, ako hovorí Pavol Evdokimov
„Jeológia vyjadrená farbami".
Ako sa tvorí (píše) ikona?
Najstaršie známe ikony zacho
vané v kláštore sv. Kataríny na Sinají, pochádzajúce zo VI. sťor., sú
písané enkaustikou, t.j. maľbou, pri
ktorej sa farby riedili v roztavenom
vosku, lkoňy vyhotovené pôvodnou
metódou sa píšu na drevenú dosku
a nie na plátno, pričom ako farby
sa používajú, resp. mali by sa
používať, prírodné minerálne pig
menty miešané vaječným ž(tkom,
ktoré si ikonopisec pripravuje sám.
Priamo na dosku sa glejom nalepí
ľanové plátno alebo gáza. Po
dôkladnom zaschnutí celej dosky
sa nanáša tzv. šeps, ktorý pozostá
va z plavenej kriedy, kostného
gleja, prírodného ľanového oleja,
zinkovej beloby a gáforu. Tieto
zložky budúceho šepsu sa za
stáleho miešania a zohrievania pri
teplote 50 - 60 stupňov spoločne
varia. Hotový šeps sa za tepla
nanáša na dosku v 8 -10 náteroch,
vždy striedavo zvisle a priečne, po
zaschnutí predchádzajúceho náte
ru. Aby nanesený šeps bol hladký
a odstránili sa nerovnosti, jemne sa
prebrúsí brúsnym papierom. Po
takto pripravenej doske sa pristúpi
k predbežnému nákresu, t.j. okopírovaniu podlinníka (nákres a mo
del ikony, ktorá sa bude písať) na
dosku. Ďalšou dôležitou etapou je zlátenie
pozadia ikony a ostatných častí kompozície
plátkovým zlatom. Až po týchto spomínaných
úkonoch sa pristupuje k samotnej práci
s farbami.

A ako sa postupuje pri samotnom pí
Ako sa k ikone stavia Cirkev?
saní ikony?
Skúži ikona iba na ozdobu chrámu?
Otcovia Cirkví na Vil. všeobecnom sneme
Pri nanášaní farebných vrstiev sa začína
Ikona nie je iba výzdobou chrámu čí v Nícei v roku 787, ktorý ustanovil úctu k iko- najprv pozadím, potom horami, budovami,
ilustráciou Svätého písma, ale je predmetom nám, vyhlásili: Co oznamuje slovo skrze odevom a nakoniec odhalenými časťami tela
organicky včleneným do
sluch, to maľba ukazuje (tvár, ruky a nohy), pričom sa to môže robiť
bohoslužobného života Cir
Milan Gábor, nar. 31.03.1973 v Ko
mlčky skrze obraz". V po dvoma spôsobmi -buď sa nanáša jedna fareb
kvi, nerozlučne spojená so šiciach. Od r. 1992 -1997 štúdium
dobnom duchu o zhode ná vrstva k druhej vedľa seba (grécky spôsob),
v kňazskom seminári v Prešove. 14.
zvesťou evanjelia a evanje
Svätého písma s obrazom alebo nanášaním mnohých jemných [azúro
liová zvesť s vyobrazením. júna 1997 p rijal z rúk vladyku
sa vyjadril aj veľký zás vých vrstiev na seba (ruský spôsob). Ale
Preto sa ikona kladie na Milana Chautura kňazské svätenie.
tanca úcty k ikonám sv. v oboch prípadoch sa postupuje od najtmavšej
Od 1. júla 1997 pôsobíako farár vo Ján Damascénsky, keď farby po najsvetlejšiu, postupným zosvetľojednu rovinu soSvätým pís
farnosti Poráč. Od r. 2002 pôsobíako v jednej zo svojich zna vaním. Celá maľba sa na záver potrie ľanovým
mom. Z oboch týchto „nosi
vicekancelár pre duchovný život menitých rečí na obranu alebo olivovým olejom, ktorý zosilňuje hĺbku
čov" pôsobením Svätého
v Spolku ikonopíscov sv. Cyrila
Ducha zaznieva Božie slo
sv. ikon napísal: „Ako sa a jas farieb a zároveň chráni samotné farby
a Metoda. Vjanuári tohto roka
vo, tak pre počúvajúceho,
dá zobraziť neviditeľné, pred poškodením.
úspešne absolvoval záverečnú
ako aj nazerajúceho, čím sa
nehmotné, nem ajúce
(pokračovanie nabudúce)
licenciátnu skúšku na Palackého
obraz aj slovo vzájomne
žiadnu formu a farbu? Ale
Za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
univerzite v Olomouci v odbore
osvetľujú. Udalosť Božieho
beztelesný Boh, nemajúci
Snímka: archív M. Gábora
Štúdium kresťanského Východu.
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VATIKÁN: V nedeľu 15.8. t. r. si Vatikánsky
rozhlas pripomenul 50 rokov od prvého roz
hlasového vysielania nedeľnej modlitby Anjel
Pána v priamom prenose. Bol to pápež Pius
XII., ktorý začal toto pravidelné nedeľné
stretnutie 15. 8.1954 pri príležitostí sviatku
Nanebovzatia Panny Márie. Pius Xll. nepred
niesol žiaden príhovor, akoje to dnes. Zjednej
zo sál v letnom sídle pápežov v Castel Gandolfo sa iba pomodlil mariánsku modlitbu.
Spoločne s pápežom bolí pri tejto historickej
udalostí prítomní jeho najbližší spolupracov
níci a niekoľkí jezuiti z Vatikánskeho rozhlasu
s jeho riaditeľom pátrom Antoniom Stefanizzím. V súčasnosti sa nedeľná modlitba Anjel
Pána -recitovaná pápežom - stala celosveto
vou udalosťou. V priamom prenoseju prenáša
108 rozhlasových a televíznych spoločností.
K nim sa pridávajú ďalšie rozhlasové stanice,
ktoré retransmítujú Anjel Pána neskôr.
V Európe ich je 313, v Afrike 11, v Severnej
Amerike 68, v Južnej Amerike 365 a v Ázii 3.
Ďalších 50 rozhlasových staníc preberá mod
litbu Anjel Pána prostredníctvom internetu
(Vatikánsky rozhlas).
RUSKO: Najvyšší pastier Arcidiecézy Božej
Matky v Moskve arcibiskup Tadeusz Kondrusíewicz sa zúčastnil na konferencii o katechéze, ktorú zorganizovala vatikánska Kongre
gácia pre klérus. Vyjadril tu svoju myšlienku,
že rozhodujúcim faktorom pri novom zrode
Katolíckej cirkvi v Rusku je katechéza. Túto
myšlienku potom ďalej rozvinul:
„V časoch prenasledovania sa v Soviet
skom zväze praktizovala individuálna kate
chéza najmä v rámci rodiny, čo sme označo
vali ako „domácu cirkev". Katechézu udeľo
vali starí rodičia alebo rodičia a opierala sa
o modlitebné knižky a katechizmy s otázkami
a odpoveďami, písanými rukou alebo na stroji
s kópiami. Poznám jednu ženu, ktorá vysta
vila nebezpečenstvu svoj život, aby naklepala
na strojí 70 000 kópií katechizmu. Kto jednu
z nich dostal, mal šťastie, a to už nehovorím
o exemplári Biblie, ktorú nebolo možné vôbec
získať.
Arcibiskup Kondrusiewicz potom pred
stavil niektoré iniciatívy posledných rokov,
ktoré podporujú katechézu v Rusku, ako
napríklad Teologické kolégium sv. Tomáša
Akvínského. Od roku 1999 máme aj projekt
Katechizmus - školy, ktorého úlohou je vý
chova učiteľov náboženstva (ZE/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Svätý Otec Ján Pavol U. prijal
pozvanie opäť navštíviť Írsko. Na túto
návštevu pozvala Svätého Otca Biskupská
konferencia írska pri príležitosti 25. výročia
jeho návštevy v roku 1979. O dátume
návštevy sa ešte rozhodne (TKKBS).
MOSKVA - Patriarcha ruskej pravoslávnej
cirkvi Alexíj II. prevzal 28.8. t. r. z rúk vati
kánskeho vyslanca jeden z najuctievanejších
obrazov - ikonu Kazanskej Madony. Obraz
priviezol do Ruska kardinál Walter Kasper,
ktorému ju symbolicky odovzdal pápež Ján
Pavol U. Patriarcha Alexej vyjadril vďaku
pápežovi za vrátenie ikony. Uviedol, že vzťa
hy s Vatikánom sa zlepšia a až nebudeme na
ruskej pôde konkurentmi. (TKKBS/čtk).
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PÁPEŽ JÁN PAVOL II. NA PÚTI
V LURDOCH
Pápež Ján Pavol 11. vykonal v čase od 14.8.
do 15.8.2004 svoju 104. zahraničnú cestu do
Lúrd. Je to jeho druhá návšteva tejto marián
skej svätyne a siedma návšteva Francúzska.
Ján Pavol 11. prišiel teraz do Lúrd pri príležitosti
150. výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrne
nom počatí Panny Márie. Svojou apoštolskou
púťou začal oslavy výročia dogmy na mieste,
kde sama Panna Mária povedala Bernadete
Soubirousovej, že je Nepoškvrnené počatie.

priestranstvo vedľa baziliky, na ktorom pred
sedal slávnostnej bohoslužbe. Auto so Svätým
Otcom prechádzalo pomedzi veriacich, kto
rých prišlo do Lúrd na túto slávnosť viac ako
300 tisíc. Bohoslužba sa začala o 10. hodine
a spoločne s Jánom Pavlom II. koncelebrovali
prítomní domáci i zahraniční biskupi, medzi
nimi aj Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha.
Po čítaniach a evanjeliu sa pútnikom priho
voril Ján Pavol II., ktorý vo svojej
homílii povedal: „Veľmi som túžil
uskutočniť púť do Lúrd, aby som
pripomenul túto udalosť, ktorá
oslavuje Najsvätejšiu a nerozde
liteľnú Trojicu. Nepoškvrnené po
čatie Panny Márie je znamením
nezištnej lásky Boha Otca, je
dokonalým výrazom vykúpenia,
ktoré uskutočnil Boh Syn a za
čiatkom plného života pod vede
ním Ducha Svätého...
... Drahí bratia a sestry! Z tejto
Masabíelskej jaskyne hovorí

Svätý Otec pristál na
ku Tarbes o 11. hodine, kde
po krátkom osobnom stretnutí
s prezidentom Chĺracom Ján
Pavol II. opustil letisko a
v papamobíle sa presunul do
Lúrd.
Po príchode do Lúrd prišiel
pred Masabielsku jaskyňu
zjavení. Tak ako všetci pútnici
sa napil vody z prameňa.
Potom sa spoločne so zhro
maždenými veriacim i po
modlil Anjel Pána.
Miestnemu biskupovi
Mons. Jacquesoví Perrieroví Ján Pavol 11. Panna Mária aj k nám, kresťanom tretieho
odovzdal Zlatú ružu. V minulosti tento symbol tisícročia. Počúvajme ju! Počúvajte ju
darovávali pápeži katolíckym kráľovnám. predovšetkým vy, mladí, ktorí hľadáte
Rokmi sa tento zvyk zmenil, a tak pápež odpoveď, ktorá by dala zmysel vášmu životu.
daruje Zlatú ružu Panne Márii, Kráľovnej Tuju môžete nájsť. Je náročná, aleje to jediná
neba. Ján Pavol 11. to už vykonal niekoľkokrát odpoveď, ktorá je plne uspokojivá, lebo
počas svojich ciest do rozličných mariánskych obsahuje tajomstvo pravdy, radostí a pokoja.
Z tejto jaskyne sa osobitne obraciam
svätýň.
Popoludní, po odpočinku, sa Ján Pavol II. k ženám. Keď sa Panna Mária zjavila na tomto
o 17.30 hod. presunul papamobilom z pút mieste, zverila svoje posolstvo mladému diev
nického domu opäť pred Massabíellsku jasky čaťu, akoby tým chcela zdôrazniť zvláštne
ňu. Tu sa zúčastnil modlitby svätého ruženca. poslanie žien v našich časoch zvádzaných
V
úvode sa prítomným prihovoril týmitomaterializmom a sekularízmom -poslanie byť
slovami: „Moji drahí bratia a sestry! Keď v dnešnej spoločnosti svedkami tých základ
kľačím tu pred Masabielskou jaskyňou, hlboko ných hodnôt, ktoré sú viditeľné jedine očami
v srdci cítim, že som dosiahol cieľ svojej púte. srdca. Vám, ženám pripadá úloha byť strážTáto jaskyňa, kde sa zjavila Mária, je srdcom kyňami neviditeľného! Naliehavo vyzývam
Lúrd. Pripomína nám jaskyňu na vrchu Horeb, všetkých vás, drahí bratia a sestry, aby ste
kde Eliáš stretol Pána, ktorý k nemu hovoril v urobili všetko, čo je vo vašich silách pre to,
aby sa každý život rešpektoval od počatia až
„tichom, lahodnom šum e"... (1 Kr 19,12).
Nasledovala modlitba tajomstiev ruženca po prirodzenú smrť. Život je posvätným darom
a nik si nemôže namýšľať, že je jeho pánom".
svetla, ktorá sa konala formou procesie.
(TKKBS/-zh-)
Na druhý deň, 15.8. t. r., sa Svätý Otec
Ilustračné snímky: archív redakcie
presunul v papamobíle na obrovské trávnaté

Výlet do Litmanovej
Odpustová slávnosťje dôležitou udalosťou
v každej farnosti. Naša farnosťv Tichom Poto
ku má tú najsvätejšiu patrónku - Presvätú
Bohorodičku, Usnutiu ktorej je zasvätený náš
chrám. Patrilo sa, aby sme sa dobre pripravili
na tohtoročnú chrámovú slávnosť, preto sme
sa s naším duchovným otcom Miroslavom
Hricíkom vybrali v krásny slnečný deň -10.
augusta t. r. -na nové odpustové miesto do
Litmanovej, aby sme spojili príjemné s užitoč
ným.
Kýmsme vyšli na horu Zvír, pomodlili sme
sa ruženec svetla a rozjímali sme nad jednotli
vými tajomstvami. Takto mariánsky naladení
smezačali svätú liturgiu, ktorá sa niesla v zna
mení sviatku Premenenia Pána. Po dokonalom
nasýtení duše Najsvätejšou Eucharístiou,
prišiel na rad telesný pokrm, a to pri ohníku.

Keď sme si dostatočne „oddýchli" po opekačke, nezabudli sme sa molebenom poďakovať
našej nebeskej Matke za krásny výlet.
Nikomu sa nechcelo schádzať z hory, lebo
ako Petrovi na hore Tábor, aj nám tam bolo
veľmi dobre. V autobuse bola nadpolovičná
väčšina detí a mládeže, preto riadiac sa
heslom „v zdravom tele zdravý duch" sme si
zmerali ťutbalové sily s chlapcami z Lítmanovej na miestnom ihrisku.
Aký by to bol výlet bez zmrzliny? Aj tú sme
si dopriali v Starej Ľubovni. Keď sme sa večer
vrátili domov, boleli nás hlasivky od spevu
a hneď sme sa pýtali nášho duchovného otca:
„Kedy bude ďalší výlet?" Ďakujeme Pánu
Bohu a jeho poslušnej Služobníčke za krásny
deň prežitý v ich prítomnosti. Kiežby sme sa
od nich nikdy nevzdialili.
mládež z Tichého Potoka

Stanovačka v Samudovciach
Už druhé leto nám o. Martin z farností
Šamudovce spríjemnil tým, že mládež a deti
pozval na trojdňovú stanovačku vo ťarskej
záhrade. Toto pozvanie nadchlo nejedno dieťa.
Každý si postavil svoj stan a potom sme
šli poprosiťPannu Máriu a Ježiša za príjemné
a bezpečné prežitie tejto stanovačky. Prišlo
nás okolo 16 detí a tešil sa každý, ale najviac
asi tí, ktorí stanovali po prvý raz.
019. hodine bola večera no a dovtedy sme
si zahrali futbal - dievčatá proti chlapcom.
Pani Renátka nám varila výborné jedlá: lángoše, šišky, špagety... samé dobroty. Nebolo
toho komu by nechutilo.
Na Boha sme taktiež nezabúdali. Vždy
predjedlom a pojedle sme sa modlili ďakovnú
modlitbu a prečítali sme si jeden príbeh z kni
hy Detský paterik. Ráno a večer sme sa mod
lievali desiatok svätého ruženca, no a na obed
Anjel Pána.
Program sme mali vždy pestrý. Hrali sme
loptové hry - futbal, volejbal... Pozerali sme
Biblické príbehy o Jozefovi a Mojžišovi. O.

Martín a katechétka Vladka pre nás pripravili
aj biblickú súťaž, ktorá bola veľmi poučná
a zaujímavá.

Večer bola opekačka pri ktorej si každý
dobre zaspieval. Celé naše stanovanie sme za
končili super diskotékou s rôznymi súťažami.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať
duchovnému otcovi, jeho manželke a kate
chétke za nádherne prežité chvíle.
Zuzana Vargová

Sabinovská mládež na výlete v Tichom Potoku
Pomaly tradíciou sa stáva výlet sabinovskej Eťezania a Solúnčania, ktorí medzí sebou
gréckokatolíckej mládeže počas letných súťažili. Vo štvrtok po dobrých raňajkách
prázdnin. Tak to bolo aj tohto roku. Od 11. do a modlitbe sme sa vybrali do Blažova. Tu sme
13. augusta 2004 sme sa my mladí spolu s na slávili božskú liturgiu a po obede v tráve nás
šimi otcami duchovnými o. Petrom Šturákom čakalo športové popoludnie. Večer po návrate
a o. Miroslavom Pružinským vybrali tentoraz a dobrej večeri bol ruženec svetla a nočná hra.
do Tichého Potoka. Presne 41 mladých, V piatok, po vedomostnom kvíze, sme sa
vyzbrojených dobrou náladou, nastúpilo do vrátili domov.
autobusu -linka Sabinov - Tichý Potok. Aby
Chceme sa poďakovať dobrotivému Bohu
sme nezomreli od hladu, cestovala s nami za to, že sme sa mohli opäť stretnúť, a tak
pani Šturáková a pani Dujčáková.
vytvoriť a utužiť naše spoločenstvo mladých
V stredu po ubytovaní sme sa vybrali dov Sabinove. Miništranti, členovia zboru, malí
Božieho chrámu, kde sme mali prednášku i veľkí, spolu s našimi otcami duchovnými,
o ikonostase. Potom sme slávili liturgiu vytvorili jednu veľkú rodinu. Nech Pán žehná
s veriacimi z Tichého Potoka. Večer nás čakala všetkým dobrodincom, cez ktorých sa uskutoč
opekačka a rozdelenie do skupín podľa listov nil tento výlet. A o rok pôjdeme opäť.
sv. apoštola Pavla. A tak vznikli skupinky
s vedúcimi - Filipania, Rimania, Korinťania,
Michal Jančišin

SPRÁVY Z DOMOVA
GABOLTOV: V Gaboltove sa v nedeľu 22.8.
2004 na 11. celoslovenskej púti mužov, ktorú
zorganizovali bratia redemptoristi, zišlo
takmer 1 000 mužov z celého Slovenska.
Do Gaboltova prišli celé autobusy z Bra
tislavy, Trenčína, Brezna čí Vranova nad
Topľou. Z Trnavy prišli pútnici dokonca na
bicykloch. Počasie pútnikom veľmi neprialo,
ale ako povedal výpomocný duchovný v Ga
boltove páter František Boldy. Pán Boh skúša
odvahu chlapov, lebo každý jeden z nich túži
po dobrodružstve.
Z USA prišli s prednáškami dvaja redemptorísti: poradca Svätého Otca v otázkach
novej evanjelizácie Tom Forrest, ktorý tu bol
celý týždeň. Od 15. do 19. 8. 2004 viedol
duchovné cvičenia pre mužov. Druhým hos
ťom bol Tom Edwards. Je otcom dvoch detí,
žije na Floride a chodí po celom svete ako
laický misionár. Svedectvá mužov doplnil aj
Jack Krasula, úspešný podnikateľ slovenské
ho pôvodu. Prítomný bol aj Rudolf Bauer,
predseda Košického samosprávneho kraja.
„Zvláštnosťou tejto púte je to, že to nie je
klasická púť typu bohoslužba, modlitba,
prípadne nejaká iná pobožnosť. Snažíme sa
tu v novom duchu priniesť posolstvo. Púť sa
začala modlitbou krížovej cesty, po nej sa
uskutočnila prednáška, nasledoval blok
svedectiev", dodal páter Boldy.
Podobné púte mužov sa robia v susednom
Poľsku už viac rokov a zúčastňuje sa na nich
niekoľko tisíc mužov. V USA podobným stret
nutiam hovoria mítingy a chlapi tam zapĺ
ňajú celé štadióny (Matúš Magyar, MSKA/zh).
BRATISLAVA: Pred osemdesiatimi rokmi,
24.8.1924, sa v Bratislave konal L slovenský
eucharistický kongres. Slávnostná bohosluž
ba sa začala o 9. hodine na Námestí slobody.
Hlavným celebrantom bol pápežský nuncius
Mons. Francesco Marmaggi. Bolo to v čase,
keď Katolícka cirkev musela čeliť oveľa
väčším útokom ako dnes. Situáciu Cirkví v 1.
ČSR a priebeh tejto ojedinelej slávnosti
popisuje organizátor a priamy účastník
kongresu Dr. Eugen Filkorn vo svojom, až
v tomto roku vydanom, autobiografickom
diele „Verný svojmu svedomiu". „Vrcholom
slávností bol mohutný eucharistický sprievod
z Námestia slobody na Rybárske námestie.
Stotisíc veriacich so zbožnou pokorou,
šťastím, povedomím a odhodlaním v srdciach
dôstojne kráčalo za sviatostným Spasiteľom
ulicami hlavného mesta, ozdobenými zásta
vami a vencami. Za Sviatosťou Oltárnou krá
čal zástupca Svätého Otca, nuncius pražský.
Najdojemnejšia chvíľa nastala, keďcelebrant
so Sviatostným Spasiteľom udeľoval požeh
nanie stotisícovému pokorne kľačiacemu
zástupu, celej Bratislave, celému milému Slo
vensku. Tým bola nezabudnuteľná slávnosť
skončená" (Krístian Bezák/zh-).
ŠAŠOVA: Počas uplynulého víkendu 21. a
22. augusta 2004 sa v obci šašová v Barde
jovskom protopresbyteráte uskutočnila
tradičná eparchiálna odpustové slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Duchovný
program vyvrcholil v nedeľu o 10.30 hod.
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slávnostnou svätou liturgiou, ktorej predsedal
protosynkel Prešovskej eparchie o. Mgr. Vla
dimír Skyba. Spolu s ním svätú liturgiu slávili
protopresbyter o. lCLic. Jozef Zorvan z Barde
jova, domáci správca farnosti o. Mgr. Emil
Lechman a ostatní kňazi Bardejovského
protopresbyterátu, V homílií o, Vladimír
Skyba poukázal na Pannu Máriu ako poní
ženú pred Bohom. Zdôraznil, že poníženosť
pred Bohom znamená závislosť od Boha.
„Zaujať tento postoj Márie je veľmi dôležité
aj pre náš život. Mať závislosť od Boha a jeden
od druhého. Iba z tohto postoja sme schopní
povedať Bohu: Buď vôľa tvoja a milovať
blížneho ako svojho brata."
šašová je veľmi starobylým pútnickým
miestom, o čom svedčí aj vzácny dokument
- list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, ktorým
udelil na dobu 7 rokov možnosťzískaťv chrá
me v šašovej plnomocné odpustky a spomína
sa v ňom milostivý - zázračný obraz. Je to
mariánska ikona, ktorá na toto miesto stále
priťahuje pútnikov. V blízkosti chrámu sa
nachádza prameň, ktorému sa pripisujú
liečivé účinky na očné choroby (ÍSPB/Lubomír
Petrík).
BRATISLAVA: Európa za rodinu - Európe
for Family (E4F) - najväčšia cyklistická akcia
v Európe prechádzala 21. - 23. 8 2004 cez
Slovensko. Pri príležitosti 10. výročia Medzi
národného roku rodiny vyhláseného OSN
niesli mladí z celej Európy na bicykloch do
Bruselu Chartu ovýzname rodiny. 22.8.2004
popoludní privítali Slováci pelotón v Brati
slave na Primaciálnom námestí.
Trasy prechádzali 14 krajinami Európy.
Jedna z nich - Dunajská trasa - viedla cez
Slovensko 21. až 23. 8. 2004. Potom cyklisti
pokračovali do Viedne. 9. - 11. 9. 2004 sa
bude v Bruseli konať záverečné stretnutie
účastníkov zo všetkých štátov, ktorí odpre
zentujú Chartu najvyšším predstaviteľom
Európskej únie. Nasledovať bude hudobný a
umelecký festival a výstava národných
symbolov prinesených účastníkmi.
Organizátorom E4F je Svetová aliancia
mládeže (New York) so svojou európskou
pobočkou - Európskou alianciou mládeže
(Brusel) a s dälšími slovenskými mimovlád
nymi organizáciami (Fórum života, Únia
materských centier, Spoločenstvo života, eRko, DOMKA, Slovenská spoločnosť pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo, Klub mnohodet
ných rodín, ZKSM a Úsmev ako dar).
Záštitu nad slovenským úsekom E4F pre
vzali Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy
a Anna Záborská, poslankyňa Európskeho
parlamentu.
, Akcia E4F má aj jednu vysokú ambíciu dosiahnuť zápis do Guinessovej knihy
rekordov. Európe for Family totiž spojí
približne 2 000 mladých ľudí z celej Európy,
ktorí spolu najazdia okolo 9 000 km pri
príležitosti oslavy rodiny.
Podujatie Europe4Family oslavuje hodnotu
rodiny, zvyšuje povedomie o jej dôležitosti a
umožňuje rozvinúť diskusiu o tom, ako možno
posilniť rodinu v danom kultúrnom a spolo
čenskom prostredí (TKKBS/-zh-).
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Najvýznamnejšia odpustová slávnosť
Prešovskej eparchie v Ľutine
V
dňoch 28. a 29. augusta 2004 sa v Lutíne100 kňazov z eparchie a exarchátu, medzí
v Sabinovskom protopresbyteráte uskutočnila ktorými nechýbali protosynkel Prešovskej
najvýznamnejšia eparchiálna odpustová eparchie o. Vladimír Skyba a protosynkel
slávnosť Prešovskej eparchie. Na Lutínskej Košického exarchátu o. Vladimír Tomko, synkel
hore sa v priebehu dvoch dní zišlo k oslave Prešovskej eparchie pre Rusínov o. Peter Pavol
tajomstva Zosnutia Presvätej Bohorodičky Haľko, OSBM, a ďalší.
Homíľíu predniesol vladyka Ján Babjak.
niekoľko tisíc veriacich, medzi ktorými bolo
Začal slovami: „Olympijské hry v Aténach
vidieť množstvo mladých ľudí.
priniesli už viacero olympijských rekordov, ví
ťazstiev. Aj naši športovci sa pričinili o niekoľko
víťazstiev. Uvedomili sme si, bratia a sestry,
niekedy, že aj my všetci do jedného sme po
volaní zápasiť, že musíme bojovať o víťazstvo
a to nie na olympiáde, ale v každodennom
živote? Naše víťazstvá nebudú vo forme
medailí, ale vo forme najdôvernejšej jednoty
s našim Nebeským Otcom, vo forme priateľ
stva s Bohom, ktoré nám zaručí konečné
víťazstvo v Nebeskom kráľovstve. Nejde o me
Dvojdňový duchovný program sa začal daily, ide o oveľa viac, ide o nebo. Sme stvore
v sobotu popoludní o 15. hod. svätením vody ní pre večný život s Bohom." Pokračoval: „Keď
v kaplnke na hore. Potom nasledovali sväté filozof Heer dal jednej svojej knihe nadpis
liturgie na hore a v bazilike v obcí, veľká ve- Večnosť začína dnes, mohli by sme spokojne
číereň, katechéza, akadémia k blahosla
venému biskupovi mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi, krížová cesta, parastas, moleben k Pre
svätej Bohorodičke, svätý ruženec, mládež
nícky program, premietanie filmu Ježíš,
Eucharistická pobožnosť a utiereň.
Vyvrcholením púte bola slávnostná archijerejská svätá liturgia v nedeľu o 10. hod., ktorej
predsedal košický apoštolský exarcha Mons.
Milan Chautur, CSsR. Spolu s ním svätú
liturgiu slávili prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, emerítný prešovský biskup Mons. pridať, že večnosť začína aj tu. Aj na tejto hore.
Ján Hirka a o. biskup Mons. Eugen Kočiš Ba viac, nielen začína, ale tu sa formuje.
z Pražského exarchátu. Koncelebrovalo vyše Počiatok nášho života je v Božej láske. Z lásky

Vyhlásenie k údajným zjaveniam
Panny Márie pri Brale (Sečovce)
V poslednom čase sa na duchovnej scéne
rôznymi spôsobmi objavuje propagácia
údajného zjavenia Panny Márie ct. sr. Agáte
B., OSBM, pri Brale neďaleko Sečoviec. Ako
hierarcha Gréckokatolíckeho apoštolského
exarchátu, na území ktorého sa údajné
zjavenia odohrávajú, dávam k tejto kauze
nasledovné vyhlásenie:
V Katolíckej cirkvi veríme, že osobné
(súkromné) zjavenia Presvätej Bohorodič
ky sú možné a Cirkev po dlhom skúmaní
niektoré z nich oficiálne potvrdzuje za
pravdivé. Súčasne platí, že takéto ma
riánske zjavenie nemôže priniesť niečo
nové, lebo poklad Božieho zjavenia bol
ukončený v Ježišovi Kristovi.
Z doterajšieho skúm ania okolností
údajných zjavení pri Sečovciach, obsahu
ich posolstiev, ako aj duchovného ovocia

pre pútnikov, nič nenasvedčuje na nad
prirodzený pôvod zjavení. Naopak, vyjad
rujem vážnu obavu, čí v tomto prípade
nejde o vedomú manipuláciu niekoho s
úprimným náboženským cítením po mi
moriadnych zážitkoch túžiacich veriacich.
Doporučujem katolíkom Slovenska, a
najmä mládeži, aby sa namiesto organi
zovania púti k Bralu venovali dozrievaniu
vo viere čítaním Svätého písma, účasťou
na sv. liturgiách a rozvíjaním osvedčenej
mariánskej úcty. To je istá a správna cesta
pre duchovný život a m ravný pokrok
každého z nás.
Týmto vyhlásením chcem predísť kaž
dému možnému nedorozumeniu a diš
tancujem sa od akejkoľvek inej interpre
tácie danej kauzy.
Košice 16.08.2004
+ Milan Chautur, CSsR, košický exarcha
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sme bolí stvorení, v láske máme prežívať celý
pozemský život a v Božej láske, v definítívnom cieli, máme prežívať aj celú večnosť."
Mnohí ľudia dnes blúdia vo voľnomyšlienkárstve, v nemravnostiach, alebo sa topia
v mamone. Svoje šťastie híadajú tam, kde ho
nikdy nenájdu. V protíprírodzených zväzkoch,
v násilnostiach, v nevážení si života... Život
Bohorodičky Panny Márie je nám však
návodom na krásny život, ktorý nám ponúka
Boh.
V ďalšej časti homílie vladyka Ján zdôraz
nil, že Božie slovo bolo to, čím Panna Mária
sýtila svoj život každý deň. Cez Božie slovo
túžila poznať Božiu vôľu a stotožňovať s ňou
svoju vôľu. „Skôr sú blahoslavení tí, čo počú
vajú Božieslovo a zachovávajú ho. "Toto slovo
aplikoval vladyka Ján na rodinu. V dnešnej
dobe je útok na rodinu. Božie slovo má posil
ňovať život v našich kresťanských rodinách,
aby sme bolí schopní odolávať tomuto útoku.
V závere slávnosti prešovský eparcha
zhromaždeným pútnikom krátko pripomenul
svoje stretnutie so Svätým Otcom Jánom Pav
lom U. priamo na sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičkyv Lurdoch, kde bol ako zástupca
KBS. Povedal, že Svätý Otec prišiel ako pútnik,
aby sa modlil. Aj spoločenstvo veriacich v
Lutineje zhromaždením pútnikovv modlitbe.
Nezabúdajme na modlitbu, povedal vladyka.
Na tohtoročnom odpuste v Lutine si veriaci
pripomenuli 60. výročie Mariánskeho roku,
ktorý na odpuste v Lutine v roku 1944 vyhlásil
blahoslavený prešovský biskup mučeník Pavol
Peter Gojdíč, OSBM, so začiatkom 15. októbra
1944. Zakončený bol na Minskom odpuste
v roku 1945.

Záver nádhernej dvojdňovej slávností, kto
rú umocnilo aj krásne počasie, patril tradič
nému myrovaniu. História hovorí, že 19. au-
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22 Z 14.10. 2001
v súvislosti s bar
barským činom
teroristov 11. 9.
2001 sa zamýš
ľate nad otázkou: „Prečo?" Predpokladáte, že
také niečo nemôže vzniknúť v hlave veriaceho
človeka. Zároveň uvádzate riešenie, ktoré dáva
Ježiš Kristus: aby sme žili Boží život, lásku í pokoj
naplno. Ak jeho hlas počúvame, Boh zavládne
v našich srdciach, zvíťazí na celej zemi, a potom
nebude žiadny terorizmus.
Veľmi krásny í poučný článok. Kiežby si ho
osvojili aspoň veriaci!
Napadá mi myšlienka: Prezident Bush je zrej
me katolík, t napriek výzvam Svätého Otca

gusta 1851 sa Zuzane Fekete, ktorá na sviatok
Premenenia Pána (podľa juliánskeho kalendá
ra) v čase slávenia svätej liturgie so svojimi
troma deťmi zbierala na íutinskej hore huby,

zjavil svätec v rúchu biskupa, svätý Mikuláš
a prehovoril k nej. Upozornil ju, že je veľký
sviatok. Zjavenie sa v ten deň a v nasle
dujúcom čase zopakovalo ešte niekoľkokrát.
Žene nikto neveril. Potom načas onemela.
Svätý Mikuláš jej neskôr oznámil, aby na
mieste ich stretnutia bola postavená kaplnka
zasvätená Usnutiu Presvätej Bohorodičky. Na
dôkaz ich stretnutia daroval sv. Mikuláš Zu

zane mariánsku ikonu. Tá ju zniesla duchov
nému otcovi. Ten zavolal kurátorov, richtára,
svedkov a spoločne dali ikonu do pokladnice,
ktorú zamkli. Na druhý deň sv. Mikuláš
Zuzane opäť dal takú istú ikonu. Keď otvorili
pokladňu, ikona v nej nebola. Bola to teda tá
istá ikona. Táto udalosť im pomohla uveriť.
Nasledovalo dôkladné vyšetrovanie biskup
ským úradom a krajským lekárskym kolé
giom. Výsledky vyšetrovania bolí zaslané do
Ríma na príslušnú kongregáciu, ktorá ich
schválila. 24. mája 1855 poslal Svätý Otec
Píus IX. Apoštolské breve, kde sú vypísané
všetky odpustky, ktoré možno na Ľutínskej
hore získať.
Ľubomír Petrík
Snímky: M. Žarnayová
SLOVE č. 21v záujme židovsko-anglosaského
kapitálu spôso
bil smrť a utrpenie mnohým nevinným v bývalej
Juhoslávií, Iraku a Afganistane. Neuplatnil ani
svoj rozhodujúci vplyv na Izrael, aby sa skončilo
vraždenie mnohých nevinných a aby sa zriadil
arabský štát.
Hrozba Iránu a Kórey má tiež napomôcť vý
nosným ziskom zo zbrojenia najbohatším sveta,
pričom milióny ľudí trpí a umiera hladom.
Želám si, aby zmysel vášho článku sa dostal
do sŕdc í praxe všetkých mocných sveta, ako aj
členov nášho parlamentu a vlády, ako aj samo
správy.
Nech spravodlivosť a láska zavládne medzi
všetkými ľuďmi sveta, teda v duchu vášho
spomenutého článku.
Pavel Daňo, Senica

SPRÁVY Z DOMOVA
BRATISLAVA: Súkromnú strednú odbornú
školu Johannes Senio Service, prvú svojho
druhu na Slovensku a v krajinách V4, otvoril
27.8.2004 gospelovým spevom dánsky zbor
His4Tune. Škola je zameraná na starostlivosť
a opatrovateľské služby pre starých ľudí.
„V poslednom čase akoby sme starých ľudí
obchádzali. Spoločnosť sa venuje najmä
novej generácii, hoci počet starých ľudí na
Slovensku stále rastie", povedala nám evan
jelická farárka Mária Gasperová, ktorá patrí
k hlavným iniciátorom a realizátorom projek
tu. Od prvotnej myšlienky po naplánovanie
projektu uplynulí približne tri roky.
„V minulosti sme skúmali kvalitu starostli
vosti o starých ľudí a zistili sme, že nemáme
kvalifikovaný personál na opatrovanie senio
rov. Máme iba zdravotníkov, ktorí sa o starého
človeka starajú ako o chorého", dodala Gasperová.
Trojročné štúdium sa zaoberá problema
tikou starých ľudí a pripravuje žiakov na
prácu so seniormi. Vyučovacie predmety, ako
napríklad hodiny gerontológie, opatrqvateľstva, etiky, ale aj manažérstva, budú vyučo
vať najmä externí špecialisti. Zaujímavosťou
je, že v rámci vyučovania bude aj nábožen
stvo, evanjelické čí rímskokatolícke. Starí
ľudia sa totiž veľmi často obracajú k Bohu, aj
keď počas svojho života neboli veriacimi.
Po skončení školy sa budú môcť žiaci
uplatniťv zariadeniach sociálnej starostlivos
ti, teda v stacionároch, domovoch dôchodcov,
domovoch opatrovateľskej starostlivosti a
dennej opatrovateľskej starostlivosti.
V budúcnosti sa na Johannes Senio Service,
ktoré sídli v priestoroch Základnej školy na
Ulici M. C. Sklodowskej, pripravuje aj externé
štúdium. Jeho študentmi budú ľudia, ktorí už
pracujú v zariadeniach sociálnych služieb,
teda zdravotné sestry alebo personál, ktorý
nemá nijakú odbornosť.
Kapacita školy je šesťdesiat žiakov, zatiaľ
je prihlásených 29 mladých ľudí. Záujemco
via sa preto môžu prihlásiť ešte do začiatku
septembra (ŠAŠA OBUCHOVÁ).
VYSOKÁ NAD UHOM: Vo Vysokej nad Uhom
sa 19. augusta 2004 konala ďalšia Púť radosti
k hrobu Anky Kolesárovej. Zúčastnilo sa na
nej asi 500 mladých ľudí. Dva dni pred Púťou
radosti vo Vysokej nad Uhom sa začalo
stretnutie animátorov.
V sobotu slúžil bohoslužbu Mons. Bernard
Bober, košický pomocný biskup. Po nej bol
rozhovor s mladými. Nedeľnú bohoslužbu
slúžil arcibiskup - metropolita Mons. Alojz
Tkáč kvôli nepriaznivému počasiu v kultúr
nom dome. Počas bohoslužby slávnostne pre
čítal odporúčanie z Ríma, týkajúce sa začatia
procesu beatífíkácíe Anny Kolesárovej, čo
podľa očitých svedkov najviac prekvapilo
domácich veriacich. Súčasťou stretnutia sú
už tradične prednášky, svedectvá, adorácia,
workshopy. Najmladšími účastníkmí stretnu
tia bolí dvojičky jednej z animátoriek, a tak
sa účasť na Pútiach radostí možno bude dediť
(TKKBS/MSKA/-zh-).
Prosíme Vás, aby ste pri zasielaní správ
uvádzali spätnú adresu kvôli overeniu
údajov. Ďakujeme.
slovo - 19/2004 • 7

Tradícia liturgického slávenia prvého septembra ako Dňa stvorenia
a obdobie po ňom až do štvrtého októbra, keď celá Cirkev v obi
dvoch obradoch aj u nás na Slovensku slávi spomienku svätého
Františka Assiského ako Čas stvorenia, nám poskytuje príležitosť
povzbudiť Boží ľud k poznaniu pravých kresťanských postojov
k stvorenstvu ako k daru Božej lásky a pokojnému spolužitiu s ním,
čo Svätý Otec Ján Pavol 11. krásne rozobral vo svojom posolstve
k Svetovému dňu mieru 1.1.1990 - „Pokoj s Bohom Stvoriteľom pokoj s celým stvorenstvom".
vyšujúca sa frekvencia prírodných katas
trof rôzneho druhu, akých sme svedkami
v posledných rokoch aj my, keď niektoré
oblastí zeme sú postihované obrovskými
povodňami a ich tragickými následkami
a niektoré zasa rozsiahlymi požiarmi z dlho
dobého sucha a horúčav nás núti prehodno
covať doterajší životný štýl a začať robiťvážne
rozhodnutia predovšetkým v morálnej a etic
kej oblasti. A práve na tomto poli musí Cirkev
odviesť kus veľkej práce a prevziať i veľký
podiel zodpovedností za tieto nevyhnutné
zmeny v zmýšľaní človeka, aby mohol nako
niec aj inak konať.
Všetko, čo Boh stvoril, je dobré (por. Gn 1,131), všetkému určil svoje miesto, svoj čas, svoj
význam, všetko sa riadi zákonmi, ktorých
autorom je absolútna múdrosť Boha. Ich plat
nosť je všeobecná a nemeniteľná. Nerešpek
tovanie týchto zákonov, ktorými sa zabezpe
čuje poriadok v stvorenstve, pozitívny vývoj
a smerovanie k zmysluplnému zavŕšeniu,
prináša so sebou rozvrat ekologických systé
mov a ako „bumerang" sa táto ignorácia Bo
žích zákonov vracía v podobe katastrofálnych
dôsledkov na človeka. Človek sa totiž začal
veľmi radikálne a bezohľadne stavať do
pozícíe pána, začína ako „blázon" odmietať
Boha (por. Ž 14,1) a myslí si, že vedeckotechnícký pokrok mu dokonca umožní vyhlásiť
seba za boha. Svätý Otec Ján Pavol 11. v ne
deľu 4. júla 2002 povedal: „Svet bez Boha sa
obracia proti človeku". A preto odvrátenie sa
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ňuje veľkosť človeka, ktorý má za stvorenstvo
niesť svoju zodpovednosť, keď „ho ustanovil
za vládcu nad dielami tvojich rúk" (por. Ž 8,7).
Lenže byť vládcom neznamená byť tyranom,
despotom s absolútnou mocou nad všetkým,
ale predovšetkým múdrym správcom.
Okrem biblického základu pre múdre
správcovstvo zverených Božích darov prírody
má Katolícka cirkev aj ďalšie dokumenty, ktoré
nás pobádajú a zaväzujú k zodpovednému
správaniu sa k stvorenstvu. Sú to predo
všetkým dokumenty Druhého vatikánskeho
koncilu, a to v konštitúciách Lumen gentíum
a Gaudíum et spes. Viaceré encyklíky pápeža
Jána Pavla 11. sa buď priamo, alebo nepriamo
dotýkajú otázok ľudskej zodpovednosti za
prírodu a životné prostredie. V podobnom
duchu sa nesú aj niektoré posolstvá k Dňu
mieru (l.január) a apoštolské listy, kde Svätý
Otec vyzýva k múdremu spravovaniu sveta,
a hlavne k úcte k životu vo všetkých jeho for
mách a fázach vývinu ako k daru, ktorý môže
dať iba Boh.
Jedným z jeho významných dokumentov,
ktoré podpísal, bolo ekumenické vyhlásenie
spolu s carihradským patriarchom Bartolo
mejom L o zachovaní stvorenstva v Benátkach
v máji roku 2002, kde sa konalo štvrté stret
nutie delegátov biskupských konferencií Euró
py. Pápež a patriarcha v ňom apelujú na kato
líkov a pravoslávnych, aby si vo vzťahu
k životnému prostrediu osvojili nové etické
princípy, keď píšu: „Ide o to, aby sme znova
nadobudli postoj pokory a prijali hranice
ľudských vedomostí a schopností, aby sme sa
nevzďaľovalí od Božieho plánu stvorenstva."
Na záver vyhlásenia obaja prosia Boha, aby
osvietil ľudí, aby sa všade rešpektovalo
a zachovávalo stvorenstvo.
Ďalším závažným dokumentom pre nás
katolíkov je Katechizmus Katolíckej cirkví,
ktorý v bodoch 339 - 354 a v bodoch 2415 2418 definuje základné pravidlá a postoje
kresťana katolíka k stvorenstvu ako Božiemu
daru, ktorý patrí všetkým ľuďom rovnako.

od Božieho plánu stvorenstva znamená privo
lávať jeho rozvrat a katastrofu.
Kresťania majú k dispozícii základ pre
uchovanie tohto poriadku predovšetkým v zja
venej pravde Božieho slova, podľa ktorého
človek vo svojom výsadnom postavení Bo
žieho spolupracovníka obdareného rozumom
a slobodnou vôľou vystupuje len ako správca,
a nie ako pán nad stvorenstvom. Vo Svätom
písme nachádzame viaceré miesta, kde celé
stvorenstvo svojím
prirodzeným dob
rom, svojou krásou
a zmysluplnosťou
diakonát 17.09.2004
pre úžitok všetkých
a kňazská vysviacka 19.09.2004 v Prešove
oslavuje svojho
Stvoriteľa: „Velebte
Pána, všetky rastli
ny na zemí, velebte
Pána,
veľryby
a všetko, čo sa hýbe
vo vodách, velebte
Pána, všetky nebes
ké vtáky, velebte
Pána, všetka zver
a dobytok, velebte
Pána, synovia člo
veka..." (por. Dan
3,57-88). Podobný
oslavný tón na Bo
Mgr. Vladimír Sekera,
Mgr. Pavol Székely,
ha - Stvoriteľa sa
nar. 7.3.1978 v Svidníku,
nar. 9.3.1980 v Trebíšove,
nesie v celom 104.
primície: 26.9.2004
primície: 2.10.2004
žalme a v ôsmom
vo Svidníku
v Prešove
žalme ešte zdôraz

\ovokňíizi Prešovskej eparchie

Keď teda stoja pred nami toľké výzvy
kzmene našich osobných postojov k prírode
a celémustvorenstvu, k životnému prostrediu,
celkom prirodzene hľadáme inšpiráciu,
vhodné modely, ktorých krásu a príťažlivosť
preverili užcelé stáročia. Nepochybne takým
tokrásnymmodelom aj pre kresťanov tretieho
tisícročia je svätý František Assiský, ktorého
Svätý Otec Ján Pavol 11. apoštolským listom
Inter Sanctos v r. 1979 vyhlásil za patróna
ekológova ochrancov prírody. Umelci nám ho
neraz zobrazujú spolu s vtákmi a inými zvie
ratami, ktorých tento svätec volal svojimi brat
mi a sestrami a považoval ich za svojich
spolupútnikov na zemi, po ktorej sa kráča do
večnosti. Podľa neho človek má so stvorenstvom nažívať v duchu vzájomnej solidarity

13. SEPTEMBĹ

Pamiatka založenia chrámu svätého
vzkriesenia Krista a nášho Boha

roku 66 po Kristovi vypuklo
známe židovské povstanie
proti rímskej nadvláde. Cisár Nero
(54 - 68) poslal na jeho potlačenie
vojsko pod vedením veliteľa Vespaziána. Keďže sily protivníkov neboli
rovnocenné, už v prvej bitke zahy
nulo približne štyridsaťtisíc Židov a
Rimania veľmi rýchlo dobyli Galíleu. Keď sa novým cisárom stal uve
dený Vespazián (69 - 79), ďalším
vedením boja bol poverený jeho syn
Títus. On Jeruzalem s vojskom ob
kľúčil a napokon v roku 70 po Kris
tovi porazil, pričom zahynul približ
ne jeden milión Židov. Jeruzalem
ský chrám bol vypálený a mesto
bolo zničené, takže po ňom nezostal
ani kameň na kameni, ako to kedysi
predpovedal náš Pán Ježiš Kristus
(Lk 19, 44). S výnimkou jediného
dňa v roku, aj to výlučne za popla
tok, bol Židom pod trestom smrtí
zakázaný dokonca vstup doň.
Po ďalšom neúspešnom židov
skom povstaní v rokoch 132 - 135 pod vede
ním domnelého mesiáša Bar Kochbu dal rím
a úcty a spolu so stvorenstvom oslavovať Pá sky cisár Hadrián (117 -138) postaviť na rui
na,jediného Stvoriteľa, čo nám krásne vyspie nách Jeruzalema celkom nové mesto s náz
val vo svojom slnečnom speve: „Buď chvále vom Aelia Capitolina. Zároveň dal zneuctiť
ný, môj Pane, všetkými svojimi tvormi, najmä prakticky všetky posvätné miesta kresťanov.
pánom bratom slnkom..., buď chválený, môj Kristov hrob prikázal zasypať a umiestniť nad
Pane, našou sestrou matkou zemou, čo živí neho sochu hlavného pohanského boha Dia.
nás a rodí premnohé byliny, pestré kvety Na vrchu Golgota, kde bol Ježíš svojho času
a rozmanité plody..." Z tohto Františkovho ukrižovaný, dal postaviť pohanský chrám
spevu sa zračí aj skutočnosť, ktorú naznačil zasvätený bohyni rozkoše Venuší. Dokonca aj
aj jeho súdobý autor, keď píše, že: „Sila lásky v neďalekom Betleheme dal na mieste, kde
ho urobila bratom všetkých tvorov, preto sa sa Ježiš Kristus narodil, postaviť pohanský
nemožno čudovať, že ho ešte viac urobila chrám zasvätený starogréckemu bohovi Adobratom tých, do ktorých vtlačil Stvoriteľ svoj nisoví, ktorý zosobňoval Slnko. Na najposvätobraz."
nejších kresťanských miestach sa teda prelie
A tu nachádzame odpoveď aj na viaceré vala krv obetných zvierat na počesť pohan
nesprávne postoje človeka k stvorenstvám, ských božstiev.
keď ich mnohí zbožšťujú, fetišizujú, čo sú už
Po známom Milánskom edikte svätého ci
vo svojej podstate prejavy pohanské, pochá sára Konštantína Veľkého (306 - 337; liturgic
dzajúce z iných filozofických systémov. Fran ká pamiatka 21. mája spolu s matkou Hele
tišeknezbožšt'oval stvorenstvo, ale spolu s ním nou) z roku 313, ktorým kresťania dostali vytú
ako s bratmi a sestrami velebil a oslavoval ženú náboženskú slobodu, sa veci začali me
jediného Boha -Stvoriteľa.
niť. Konštantín napísal list jeruzalemskému
Prijmime aj my tento príťažlivý kresťanský patriarchovi Makariovi (313-333), aby veno
model svätého Františka z Assisi a nechajme val svoju pozornosť výstavbe nového chrámu
sa ním inšpirovať pri každom našom konaní na mieste Kristovho hrobu a zároveň tam vy
vovzťahu k prírode a k životnému prostrediu, slal svoju matku Helenu s veľkým množstvom
lebo tak môžeme prispieť k zmene dnešnej finančných prostriedkov, aby osobne dohlia
hrozivej situácie sveta, v ktorej stvorenie dala na všetky stavebné práce. Pod jej dohľa
„oodrobené márnosti vzdychá a trpí násilie dom boli zbúrané pohanské svätyne, bol náj
a očakáva zjavenie sa Božích synov" (por. Rím dený a slávnostne povýšený svätý Kríž (litur
8,19-20).
gická pamiatka 14. septembra) a bolo očiste
Staňme sa aj my jedni z nich.
né aj miesto Kristovho hrobu. Vyrástol tam
celkom nový chrám, a to taký veľký, že pod
Jozef Voskár jeho strechou sa nachádzala dokonca aj ne
ďaleká Golgota. Pôvodne sa volal ňartyrion,
Ilustračné snímky: čo v preklade z gréčtiny znamená svedectvo,
M. Poľak: L. Komanická

V

neskôr bol premenovaný na Anastasis, teda
zmŕtvychvstanie, a napokon sa zaužívalo jeho
súčasné pomenovanie: Chrám Božieho hrobu.
Isteže, v dôsledku predchádzajúcich í týchto
stavebných prác sa dané miesta zmenili prak
ticky na nepoznanie.
Pod dohľadom svätej Heleny sa vybudovali
aj mnohé dálšíe kresťanské svätyne, napríklad
na Olivovom vrchu, v Getsemanskej záhrade
a v Betleheme. Predsa však kresťanský chrám
postavený na mieste Kristovho hrobu a
zmŕtvychvstania bol zo všetkých najkrajší a
najväčší. Žiaľ, práce na ňom trvali tak dlho,
že svätá Helena ho svojimi pozemskými očami
už nevidela. Zomrela v roku 327, niekoľko
rokov pred jeho dokončením.
Keď bol kresťanský chrám na mieste Kris
tovho hrobu a zmŕtvychvstania hotový, svätý
Konštantín zvolal do Jeruzalema klérus i ve
riacich zo všetkých končín kresťanského sveta.
Dostavili sa nielen biskupi z Bitýnie, Trácie,
Cilície, Kapadócie, Sýrie, Fenícíe, Arábíe a
Palestíny, ale napríklad aj z Mezopotámie,
Perzie a Egypta. Zhromaždilo sa tiež takmer
nespočítateľné množstvo veriacich. Uvedená
slávnostná posviacka tohto kresťanského chrá
mu, zaiste najvýznamnejšieho pre všetkých
kresťanov celého sveta až dodnes, sa uskutoč
nila v desiatom roku vlády cisára Konštantína,
konkrétne 13. septembra 335 po Kristovi.
Pri jeho prípadnej návšteve, ale aj počas
sviatku jeho posvätenia, pamätajme na sku
točnosť, že najdôležitejšou kresťanskou svä
tyňou, v ktorej má prebývať a pôsobiť Svätý
Duch, je naše vlastné telo a naša vlastná duša.
Marcel Gajdoš
Snímka chráipu Anastasis: archív redakcie
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ANKETA
Na našu dnešnú otázku: “ Ako by ste charak
terizovali gréckokatolíkov?" sme sa opýtali
samotných gréckokatolíkov. Prinášame ich odpo
vede.
Andrej, teológ
My gréckokatolíci sme kres
ťania východnej, presnejšie
byzantskej, tradície. Sme čas
ťou Katolíckej cirkví - jednou
z miestnych cirkví spolutvoriacich Katolícku cirkev.
Náš byzantsko-slovanský ob
rad je darom, ktorý nám dal
Boh skrze našich vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda. Mnohí si
mylne myslia, že sme len
nejaký derivát (odvodenina)
rímskokatolíkov, je to však
omyl. Obrad nie je len iná
podoba slávenia liturgie, ale aj
iná duchovnosť, právo, kultúra
a iná teológia. Tento dar je od
Boha a je pre nás zároveň aj
určitým záväzkom. Nie je to len
nejaký doplnok, ale konštitu
tívna záležitosť. Žiaľ, my gréc
kokatolíci máme vetmi slabé
povedomie a často tento krás
ny dar zanedbávame. A chýba
nám aj zdravé hrdosť, hoci
skutočne máme byť na čo hrdí.
Ďakujem Bohu, že som grécko
katolík, som šťastný. Byzant
ský obrad je to, čo ma pribli
žuje k Bohu a čo ma vedie po
správnej ceste. V dnešnej dobe
je množstvo všelijakých siekt,
hnutí, duchovných prúdení.
Práve byzantský obrad a jeho
hlboká liturgická spiritualita sú
zárukou, že človek neskfzne do
nejakého duchovného čudáctva.
Marek, bohoslovec
Gréckokatolícka cirkev je Cir
kev katolícka východného ob
radu, ktorá má svoj vlastný
obrad - byzantský. Tento ob
rad je veľmi pekný a je bohatý
na spev, spiritualitu, liturgické
úkony... Som veľmi rád, že som
gréckokatolík a nikdy by som
tento obrad nemenil.
s. Benjamína, SSNPM
Gréckokatolíci majú prekrásnu
liturgiu. Všetko je krásne pes
tré. Liturgické obrady sú nád
herné a bohaté. Obsahujú
symboliku, do ktorej keď člo
vek nahliadne, tak ho osloví
a všetko dostáva zmysel. Vďa
ka východnej liturgii môže
človek krajšie prežívať du
chovný život.
S. Bamburák
A.Porhinčáková
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M edzi Východom
a Západom
Každý pravidelný čitateľ Slova vie o existencii kresťanských spolo
čenstiev nazývaných východné katolícke cirkvi. Veriaci týchto cirkví
väčšinou žijú na území, kde sa stretávajú dve veľké tradície Cirkvi,
na historicky hraničnom území medzí západným rímskym patriar
chátom a niektorým východným patriarchátom. Všade tam existujú
cirkevné spoločenstvá, ktoré sa snažia žiť jednotu medzi východom
a západom aj napriek nešťastnému rozdeleniu v roku 1054.

jave gréckokatolíckych cirkvi v ríte, ale i v teo
lógií a mentalite kňazov a veriacich.
Tento proces sa nazýva latinizácia. Podľa
profesora líturgíky Pápežského východného
inštitútu Róberta Tafta je to spôsobené aj ne
Čudáctvo pre východ i západ.__________ jasnou predstavou Svätého Stolca o východ
Všetko, čo je odlišné, prirodzene prijímame ných spoločenstvách, ktoré prejavili túžbu po
ako niečo čudné a často aj nesprávne. Preto jednote. V tom čase boli definované vyhláse
sa i gréckokatolícke cirkví stretávajú s taký nia o nadradeností latinského obradu, čo po
mito postojmi zo strany ortodoxných odlúče únii spôsobovalo jeho imitáciu.
V
období únie bola východná cirkev v stag
ných bratov, ale bohužiaľ i od rímskokatolíkov.
Historicky to mnohokrát pocítili v obdobiach, nácií, najmä v disciplíne a vzdelaností kléru
keď museli dokazovať svoju katolícítu a túžbu í v katechéze veriacich. V gréckokatolíckych
žíťjednotu podľa evanjelia. Za to sa dostávalo církvách sa potom začal proces obnovy a pre
naším predkom často iba nepochopenie vzalo sa mnoho dobrých vecí. Zlepšuje sa
vzdelanosť a výchova kíéru, oživuje sa rehoľný
a prenasledovanie až po mučeníctvo.
Z oboch strán stiesnení dvoma veľkými život i misionársky zápal, kladie sa väčší dôraz
spoločenstvami sa stali praktickým príkladom na vnútornú zbožnosť, obnovuje sa katechéza
toho, ako ťažko je pochopiť, že jednota ne veriacich, homílíe a do Cirkví ľahšie prenikajú
znamená uniformitu, rovnakosť, aíe schopnosť moderné technické výdobytky.
Tieto pozitíva však nebolí podávané v rám
prijať a milovať toho druhého, aj keď je iný.
Na všetkých úrovniach medziľudských vzťa ci východnej tradície a Spirituality, lebo formá
hov - medzí manželmi, priateľmi čí spoločen cia kléru bola vo všeobecností západná. Preto
stvami vidieť, že chceme pretvárať toho druhé prichádza často k slepým imitáciám latinské
ho na svoj obraz, hoci Boh ho stvoril na svoj ho obradu, ktorý bol považovaný za najlepší.
a robíme to často násilím. Je iba samozrejmé, Imitujú sa sviatky, pobožnosti, vonkajší výzor
že v tomto boji víťazí silnejší a väčší. O tom kňazov... Dochádza aj k necitlivým zásahom
sa presviedčali aj gréckokatolíci.
do liturgie, obradu í architektúry. To, čo bolo
pre západnú tradíciu neznáme, sa stalo „ne
Zvláštny liturgický vývoj
katolíckym" a bolo odsudzované ako prekáž
- latinizácia.______________________ ka jednoty.
Až keď sa po 11. vatikánskom koncile zme
Chcem spomenúť vplyv západnej cirkví,
ktorý sa viditeľne odrazil vo vonkajšom pre nila eklezíológía a vďaka silnému ekumeníca hranici medzí byzantskou a rímskou
tradíciou sa tieto spoločenstvá žijúce
v cirkevnej jednote nazývajú GRÉCKOKA
TOLÍCI.

N

*

kému hnutiu aj pohľad
na odlúčených východných kresťanov a celú
východnú tradíciu, mô
žeme povedať, že je latinizácía na ústupe. Zá
padná cirkev sa nedefi
nujeako nadradená vo
či ostatným, ale hovorí
sa o spoločenstve ses
terských cirkví, ktoré sú
povolané vytvárať jed
notu.

Krista, ktorý nás vyzý
va ohlasovať evanje
lium všetkým náro
dom. Ide tiež o našu
vlastnú budúcnosť,
lebo ak sa neohlasuje,
niet viery a keď niet
viery, niet ani veria
cich. Ostane len zopár
nadšencov a tradicio
nalistov, ktorí sa budú
vyžívať v kráse by
zantského obradu,
spevu, architektúry čí
ikonografie. Preto
spolu s liturgickou ob
novou musí ruka v ru
ke kráčať duchovná
obnova. Bolo by krás
ne, keby čerpala prá
ve z našej vlastnej du
chovnosti, z ktorej
dnes čerpajú í mnohé
evanjelizačné iniciatí
vy pochádzajúce zo
západnej cirkvi.

Komplex
menejcennosti.
Pod vplyvom latinizačných snáh a vyhlá
sení sav mnohých kňa
zocha následne i veria
cichvytvoril určitý kom
plexvoči západnej cir
kvi. Môžeme hovoriť
o latinizácii srdca a hla
vy, keď sa za jedinú
pravú katolícku tradíciu
považuje západná.
Malé spoločenstvá gréckokatolíkov, často
zdecimované prenasledovaniami, boli vložené
do obrovského celku latinskej cirkvi a akoby
užneboli vo vlastnom dome, ale v cudzej kra
jine. Výchova a vzdelanie kňazov v západ
ných seminároch malí za následok, že mnohí
nepoznali a nechápali vlastnú východnú tra
díciu. Pretoju nemohli v plnosti prijať a zami
lovať si ju a už vôbec nie ju odovzdať svojim
veriacim. Preto sa na svoj vlastný východný
obrad pozerali nechápavo a obdivovali to, čo
im bolo jasné a zrozumiteľné, teda západný
obrad sjeho prejavmi a duchovnosťou. Z toho
vzniká spomínaný komplex menejcennosti,
ktorýje dodnes badať u mnohých gréckokato
líckych kňazov aj veriacich.
Pre tých, ktorí poznajú bohatstvo východ
nej tradície, je tento komplex nepochopiteľný.
Veďaj západná cirkev sa dnes obracia k tomu
tožriedlu duchovnosti a teológie. Dnes, v čase
liberálnych tlakov, sa môžeme popýšiť teoló
giou sv. otcov, ktorej rýdzosť je podopretá
svätosťou ich života. V čase, keď ani moderné
sakrálne umelecké diela nedokážeme pocho
piťbez dlhého vysvetľovania autora, môžeme
ponúknuť ikonu, ktorá oslovuje svojou du
chovnosťouvzdelaných í jednoduchých a zre
teľne a čitateľne znázorňuje duchovné pravdy.
V našich každodenných modlitbách máme
priamovloženú teológiu svätých mníchov, ich
hlboké rozjímania nad pravdami viery a uda
losťami našej spásy. Ešte by sa dalo vyme
novaťmnoho jedinečných bohatstiev, ktoré sú
k dispozícii Cirkvi práve vďaka východnej
tradícii.
liturgická obnova_____________________
Najskôr je však potrebná komplexná litur
gická obnova Gréckokatolíckej cirkví, aby sme
spoznali vlastnú tradíciu. Je stále čo robiť, aj
kednavonok sa zdá, že sme už „super východ
niari". Nestačí sláviť liturgiu a obrady podľa
predpisov (po činu), ani to, že kňazi si oblečú

riasu, dajú si náprsný kríž a prestanú sa holiť.
To sú hlboké vonkajšie znaky východnej
Spirituality, ktoré je treba chápať, nie imitovať.
Treba začať serióznu formáciu vo východ
nej teológii už u bohoslovcov a katechétov,
a to je výzva pre vedenie seminára a našej
gréckokatolíckej fakulty. Je nutné nezanedbať
ďalšie formovanie pastoračných kňazov v tejto
oblasti, aby sa spolu z vonkajšímí znakmi
dostávala k veriacim aj ich teológia.
Dýchať oboma stranam i pľúc__________
Pre každého gréckokatolíka je potrebné
poznávať a pochopiť vlastnú tradíciu, aby sa
zbavil pocitu menejcenností, aby sa rád modlil
na bohoslužbách a naplno prežíval liturgiu.
Je to dôležité pre pochopenie vlastnej identity
i pre budúcnosť našej cirkví, lebo ovplyvňo
vanie zo strany západu sa neskončilo, veď
žijeme na spoločnom území.
To, že Cirkev proti latinizácii, neznamená,
že je proti dobrému vzájomnému ovplyvňo
vaniu, ale musí byť zdravé, adaptabilné
a obohacujúce, bez slepej imitácie. Preto často
iba preberáme cudzie, lebo nepoznáme
vlastné bohatstvo.
Ten, kto dobre pozná a rozumie vlastnej
tradícii, môže načrieť i do bohatstiev tej dru
hej. Ako sa dnes hovorí v niektorých doku
mentoch Svätého Otca, môže „dýchať oboma
stranami pľúc“ a duchovne rásť cez bohatstvo
východu aj západu. V dnešnej dobe globalizácíe je nemožné, aby sme sa vzájomne
neovplyvňovali. Ba dokonca prirodzenývývoj
je znakom životaschopností Cirkvi, ktorá sa
snaží evanjelium zvestovať formou prístupnou
a oslovujúcou ľudí svojej doby.
Nová evanjelízácia____________________
Hnacím motorom pre Cirkev dnes je výzva
11. vatikánskeho koncilu na novú evanjelizáciu. To nesmieme stratiť zo zreteľa ani my
gréckokatolíci. Veď ide o naplnenie slov Ježiša

Byť mostom medzi
Východom a Západom______________
Dôležitými znakmi pre svet, ktoré oslovova
li a budú oslovovať pohanov, sú láska a jed
nota. Tieto sa z Cirkvi často vytrácajú, a preto
ich obnova je nutnosťou, ak chceme ohlasovať
evanjelium. Práve my gréckokatolíci sa môže
me stať prototypom obnovy cirkevnej jednoty.
Na to je potrebné urobiť niekoľko krokov.
1. Očistiť si pamäť od minulých krívd a od
pustiť.
2. Pokračovať v liturgickej obnove, aby vý
chodní odlúčení bratia videli našu úctu k vý
chodnej tradícii.
3. Prehlbovať biblickú formáciu a život
s Božím Slovom, aby protestanti videli, že
Sväté písmo je dôležitým pilierom našich bo
hoslužieb.
4. Pracovať na duchovnej obnove našich
farností vytváraním živých spoločenstiev ve
riacich kresťanov, ktorí milujú Krista i seba na
vzájom.
Ak sa nám podarí uskutočňovať tieto kroky,
staneme sa príkladom pre zjednotenie, a to
nie teóriou, ale praxou. Lebo tak, ako o prvých
kresťanoch, povedia i o nás s obdivom „hľa,
ako sa milujú“ . A toto svedectvo lásky a jed
noty bude priťahovať k sebe ostatných kres
ťanov. Nejde o to, aby sa všetci stali gréckoka
tolíkmi, ale aby sme ukázali, že je možné žiť
jednotu, ak je Kristus medzí nami.
Možno po prečítaní týchto riadkov poviete,
že je to pekná utópia, ale ja si myslím, že
ťažkostí, ktoré za tým vidíme, nemôžu byť
ospravedlnením pre našu nečinnosť. Nie je
potrebné, aby sme všetko dotiahli do konca,
ale aby sme priložili ruku k dielu. Jeden roz
sieva a iný žne. Orieme brázdu, ktorú začali
iní, lebo dnes je náš čas. Nepremárnime túto
príležitosť, ktorú nám Boh dal.
Dávid Zorvan
Snímky interiéru chrámov v Krivom
a v Michalovciach: D. Dugas
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Rôzne form y sexuálnych úchyliek v
kyberpriestore H.___________________
Ďalšfm problémom z hľadiska etiky je šírenie
pornografie na internete. Aj keď je definícia
pornografie v rôznych krajinách rozličná,
skutočnosť, že pornografické obrázky sú
voľne prístupné na internete, ohrozuje mrav
ný vývoj detí a mládeže. Je vedecky dokáza
né, že 15% užívateľov internetu navštevuje
pornografiou naplnené www stránky. Azda
najvyhľadávanejším slovom je slovo erotic
(sex). Užívatelia navštevujúci takéto stránky
tvrdia, že je to pre nich zábava, relax, a že to
na nich nemá žiadne negatívne vplyvy.
Odborníci, na druhej strane, tvrdia, že dlhé
hodiny strávené na internete so sexuálne
orientovanými stránkami spôsobujú u užíva
teľov vznik stresov a podstatné zmeny sprá
vania.
Za všetko hovorí výskum Alaina Coopera,
ktorý dotazníkovým spôsobom položil 13 529
respondentom 59 otázok. Z tohto výskumu
vyhodnotil 9177 dotazníkov, u ktorých zistil
nasledovné:
■najväčším konzumentom sexuálnych strá
nok sú muži - 86%, ženy -14%
•chatovacie miestností so sexuálnou temati
kou - muži -23%, ženy -49%
■stránky s vizuálnou erotikou - muži - 50%,
ženy -23%
• miesto, odkiaľ respondenti navštevovali
stránky so sexuálnou orientáciou - z domu 78,8%, z práce - 5,8%, oba spôsoby -12,7%
•podľa stavu - slobodní -36%, žijúci v zväzku
-64%, majúci vlastnú rodinu -47%, dlhotrva
júci vzťah -17%.
Preto by bolo potrebné stránky s podobnou
tematikou ochraňovať pred mladistvými urči
tou formou kódovania.
V slobodnom svete sa zatiaľ najvýraznejšie
kroky k obmedzeniu slobody prejavu na
internete udiali nie na strane dodávateľov
informácií, ale na strane ich prijímateľov.
V Spojených štátoch amerických budú musieť
verejné knižnice a školy, ktoré dostávajú
podporu z federálnych telekomunikačných
fondov, podľa zákona inštalovať filtrujúci
softvér, ktorý zabráni prístupu dospelých
k obscénnemu vizuálnemu materiálu. Ešte
väčšie obmedzenia budú platiť pre sedem
násťročných a mladších používateľov. Knižni
ce začali mať problémy vtedy, keď sa zistilo,
že občas všetky terminály, ktoré čitateľom
umožňujú prístup k internetu, bývajú celo
denne obsadené čitateľmi pornoprehlíadačmi. Celkový problém pornografie na internete
a vo všeobecností je to, že o ňu majú ľudia
záujem a tým ju stále nanovo oživujú a dá
vajú jej priestor na rast.
Nielen stránky so sexuálnou tematikou
a obrázkami, ale aj stránky propagujúce
násilie ohrozujú vývoj detí a mládeže. U detí,
ktoré si prezerajú takéto stránky, sa časom
môžu vyskytnúť rôzne poruchy správania
a sklony k násiliu. Akékoľvek stránky propa
gujúce násilie a zlo sú nebezpečné a je po
trebné ich umiestňovanie na internete urči
tým spôsobom regulovať.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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T olerovať é l odpúšťať?
Mnohí si dnes zamieňajú tieto dva pojmy. Ako je to vlastne? Má človek
tolerovať druhého človeka alebo vedieť navzájom si odpúšťať?

D

nešná spoločnosť všetkých, najmä nás
mladých, ak sa za takého napriek svojej
nedávnej tridsiatke ešte môžem považovať,
presviedča o potrebe, ba priam nutností
tolerancie. Chápe ju ako základný predpoklad
ľudského súžitia. A do určitej miery má aj
pravdu. Ak by naša ideálna spoločnosť, ku
ktorej chceme dospieť, bola spoločnosťou
založenou na hodnotách demokracie, trhovej
ekonomiky a sociálneho cítenia, tak sa
musíme naučiť byť tolerantní.

o skutok, ktorý na prvý pohľad je vecou iba
dvoch ľudí či uzavretej spoločnosti, nemáme
to tolerovať, lebo každý čin človeka ovplyvňuje
ostatných, a to priamo čí nepriamo. Navyše,
ak vo vedení spoločností nebudú ľudia morál
ne bezúhonní, tak spoločenské zákony, ale
najmä ich výklad budú zvrátené a prekrúca
né. Každý si totiž podľa stupňa svojej mocí
snaží upraviť prostredie okolo seba tak, aby
ho on mohol ovplyvňovať a naopak, aby ono
nemohlo ovplyvňovať jeho.

Absolútna tolerancia______________

Hranice tolerancie________________

Tak kde sú hranice tolerancie? Odpoved’je
Lenže táto tolerancia v danej spoločnosti
má svoje výnimky. Nie je možné byť absolútne jednoduchá: tam, kde ich položil človek. A ten
tolerantný. A tuje problém: Kto určuje hranice sa m ýli, podlieha chvíľkovému ošiaľu,
tolerancie? Kto má na to právo? V tolerancií náladám, je ovplyvniteľný. Ak sí všimnete celú
sa nedá aplikovať známa definícia slobody: históriu tolerancie, tak vlastne vychádzala
„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína z jednoduchej praxe: akceptovať určitú
výnimku v spoločností. Tak sa akceptovala
sloboda druhého človeka“.
Ak by sí niekto myslel, že existuje absolút homosexualita, rozvod, potraty... Všetky tieto
na tolerancia, musí sa mýliť. Ani Boh, ktorý je výnimky sa vymykajú zo spoločenského
absolútny vo všetkých svojich vlastnostiach, správania sa človeka, z jeho prirodzenosti. Ale
nie je absolútne tolerantný, ba nie je vôbec tí, ktorí majú moc, si zaumienili uskutočniť
tolerantný. Nemôže byť, lebo by poprel sám zmenu v spoločenskom kódexe.
V
stredoveku bola moc v rukách šľachty. To,
seba. Absolútna tolerancia znamená nechať
druhého konať, čo chce, bez toho, aby som čo urobil šľachtic, hoci sa to aj priečilo
nad ním vynášal akýkoľvek súd. lednoduchšíe základným zásadám správania sa, nebolo
povedané -nechať druhého žiť sám seba, jeho nesprávne a tí, čo malí dbať na morálku, to
túžby a pocity. Na prvý pohľad sa to zdá byť „tolerovali". Anglický kráľ Henrich, keď mu
dobré, ba priam identické s láskou. Ale nie Rím odmietol dať povolenie k opätovnému
sobášu, čo bolo proti zásadám platným
jePredstavte si jednoduchú situáciu: Akokoľ v Cirkvi, sa rozhodol založiť novú cirkev, kde
vek zvrátený človek by mohol robiť, čo sa mu on bude určovať pravidlá. A keďže bol kráľ,
zachce. A vy by ste mu to tolerovali. Tolerovali všetci jeho poddaní museli patriť dojeho cirkvi
by ste znásilnenie? Vraždu? Vandalizmus...? a poslúchať jeho nariadenia nielen v oblasti
To asi nie. Všetko toto sú veci, ktoré nevieme politickej, ale aj náboženskej a mravnej.
a nesmieme nikdy tolerovať, lebo ináč by sa
(pokračovanie nabudúce)
naša spoločnosť zrútila do chaosu.
Juraj Gradoš
Absolútna tolerancia naozaj neexistuje, ba
Ilustračná snímka: archív redakcie
skôr aj jej idea je šialenstvom, je zvrátenosťou,
lebo ide proti samému človeku. Aj keby išlo
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Abrahám

(

Abrahámovo srdce je už pripravené na tú najväčšiu skúšku svojho
života. Už nepatrí sebe samému, ale Bohu. Rovnako Ježiš Kristus,
„hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti" (Hebr
5, 8 ).

T

u načiahol Abrahám
svoju ruku, schytil nôž,
aby zabil svojho syna" (Gn
22,10), Protikladom Abraháma
je Eva, ktorá taktiež načiahla
ruku, ale nie preto, aby splnila
Božiuvôľu, ale aby jedla zo za
kázaného ovocia. Koniec - kon
cov, Eva koná podľa toho, čo sa
jej zdá rozumné. Abrahám ukri
žuje svoj rozum, aby poslúchol
Boha, a ako maximálne naplne
nie tejto udalosti Ježíš Kristus
si nechá preraziť hlavu, sídlo ro
zumu, v dokonalom akte po
slušnosti Otcovej vôli,
V tomtovrcholnom momente
dejín, a naozaj hovoríme o vr
cholnom momente, pretože po
prvýkrát sa objaví viera na
zemi, je počuťhlas z neba, ktorý
hovorí: „Abrahám, Abrahám!
Nevzťahuj svoju ruku proti
chlapcovi a neurob mu nič
zlého! Teraz som totiž poznal,
že sa bojíš Boha a neušetril si
svojho jediného syna kvôli
mne" (Gn 22,11-12). To je
naozajstné zjavenie sa Boha.
V Abrahámovi sa dokonale vy
plnia slová žalmu 73,1: „Aký
dobrý je Boh voči statočným,
Boh voči tým, čo majú srdce
čisté." A preto hovoríme, že Abrahámjeviera; nie preto, že mu
otomrozprávali, ale že on videl.
A čo uvidel Abrahám? Milosrdenstvo Božie,
ktorézosmrti vytiahne život. Taktiež Jób bude

môcť povedať na konci svojho života: „Len
z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje

FEJTÓN
edsomvčera sedel a pozeral v televízií
záverečný ceremoniál Letných olym
pijských hier v Aténach, uvedomil som si dve
skutočností. Prvou bolo množstvo ľudí, ktoré
prišlo na toto divadlo. A druhou bol zmysel
tohto divadla - bola prezentácia Grécka
a eucharístíon - neustále ďakovanie. Ďako
vali všetkým - organizátorom, športovcom,
divákom, politikom, dobrovoľníkom, umel
com... Ďakovalo sa na všetky strany. Len na
Boha akosi zabudli. A možno aj dobre, že
ho tam nespomínali, lebo to neboli hry na
Božiu, ale na ľudskú slávu.
Nevdojak mi práve tento ceremoniál
pripomenul našu byzantskú liturgiu. Aj tá
je o prezentácií a o eucharístion. Je to
ohlasovanie radostnej zvesti spevom, ba aj

K

tancom, ak ním nazveme to, čo sa deje pri
oltári. Radostná prezentácia a ďakovanie
Bohu - Eucharistia - Vďakyvzdávanie. Len
kiež by aj radosť na tých našich radostných
vďakyvzdávaníach bola taká, aká bola
v Aténach. Kiež by sme sa dokázali radovať
a tešiť z toho najväčšieho víťazstva v deji
nách človeka a sveta - z víťazstva nad smr
ťou. A nakoniec tak, ako v Aténach, aby sme
aj my nosili toho víťaza nie na rukách, ale
v srdciach do celého sveta. A oheň, ktorý
v nás bude horieť, nebude len blikajúcim
svetielkom, ale pravým olympijským ohňom,
pravým ohňom víťazstva, ohňom Svätého
Ducha.
Prešovčan

oko teraz už uzrelo teba" (Jób 42,5). „Zodvih
nite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk
21,28). Aj Abrahám „zdvihol svoje očí a, hľa,
uzrel v pozadí barana, ktorý bol rohami zachy
tený v kriakoch“ (Gn 22,13).
V
Písme tŕnie znamená slabosť človeka,
lebo je to najbezvýznamnejší ker na zemí.
Stačí jedna iskra, aby zhorel počas niekoľkých
sekúnd. Na druhej strane rohy znamenajú
moc. Takže tieto slová nám pred
stavujú obraz, ktorý bude typic
ký v celom Písme a ktorý nám
zjavuje prirodzenosť Boha - Bo
ha zamilovaného, zamotaného,
zachyteného ako v pasci slabos
ťou človeka. Tento baran (bará
nok), predobraz Ježiša Krista, je
ten Baránok Boží, ktorý sníma
hriechy sveta (porov. Jn 1,29).
Tento obraz nám pripomína
Mojžišov horiaci ker, kde oheň
Božej lásky nezhára, ale stáva
sa viditeľným patriarchovi a po
siela ho vyslobodiť svoj ľud.
Tento istý obraz je ukrižovaný
Ježíš Kristus, kde zažiari Božia
sláva na kríži, na symbole pre
kliatia pre všetky národy a kul
túry celého sveta. Ostáva (rozu
mie sa na tomto kríži) požeh
naný a posvätený, lebo láska
Boha si urobila svoj príbytok
v ňom. Tak, ako mal baran svoj
príbytok v Abrahámovom kríku,
tak ako si oheň urobil svoj
príbytok v Mojžišovom kríku, a
tak ako tento ker ani tento kríž
nebolí zničené prítomnosťou Bo
ha, takisto Božia láska nezničí
slabosť človeka, ale dá jej zmy
sel.
A preto apoštol Pavol položí
za základ svojej apoštolskej služ
by svoju slabosť a hovorí v 2.
liste Korinťanom 4,7-11: „No
tento poklad máme v hlinených
nádobách, aby mal Boh zvrcho
vanú moc, a nie my. Zo všetkých strán nás
sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní,
ale nepoddávame sa: prenasledujú nás, ale
nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynie
me. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie,
aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.”
Abrahám vzal barana a obetoval ho namiesto
svojho syna ako celostnú žertvu.
Ježiš Kristus, hovorí farizejom: „Váš otec
Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a
zaradoval sa“ (Jn 8,56). Abrahám skutočne
videl Ježišov deň, t.j. jeho vzkriesenie, vtedy,
keď na oltári obety nahradil Izáka baranom
(baránkom). Nuž teda, po tejto skúsenosti
Abrahám mohol povedať: „Boh sa postará."
Aj Ježíš Kristus mal vo chvíli smrtí hlbokú
vnútornú istotu, že jeho Otec sa postará.
1GLESIA SIN FRONTERAS
R Antonio Pavía, Quito - Ecuador
Preložila E. llečková
Snímka z fresky z Via Latina v Ríme
(IV. ston): archív redakcie
slovo - 19/2004 • 13
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Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým
svojím srdcom..., svojho blížneho ako seba
samého! (Mt 22, 37; 39).
Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, prirovnal
ľudskú dušu k vtákovi, ktorý má dve krídla.
Jedným je akoby prikázanie lásky k Bohu,
druhým je prikázanie lásky k blížnemu. Aby
sme mohli lietať, potrebujeme oboje krídiel.
Podvojné prikázanie lásky znamená dvoja
ký spôsob lásky k Bohu. Neexistujú dve priká
zania, ale len jedno prikázanie lásky dvoja
kým spôsobom, totiž priamo a nepriamo. Obe
formy nemožno od seba odlúčiť ani ich
postaviť do protikladu. Každá polovica by
bola neúplná. Boh chce byť milovaný
dvojakou cestou lásky. Nepriamo skrz ľudí
a priamo oddanou láskou viery. A „na týchto
dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon
i Proroci" (Mt 22,40). Láskou splníme všetky
prikázania. To je najkrajšie učenie nášho
Pána.
My máme zákon a podľa zákona musí
umrieť... (Jn 19, 7).
Koľkokrát v dejinách bolí tieto slová púhou
zámienkou na presadenie nenávistného
úmyslu! Zákony a štátom ovládaná justícia
bola často v diktátorských režimoch nástro
jom politických vrážd alebo procesov proti
nepohodlným osobám, ktoré boli vopred
odsúdené na politických sekretariátoch. Tak
boli súdení a odsúdení naši biskupi, kňazi
a veriaci v päťdesiatych rokoch minulého
storočia, keď sa roky väzenia udeľovali nie
za vinu, ale za niečo iné. „Vskutočnosti tu
išlo o zámer vytrhnúťzo sŕdc ľudí Boha, zdis
kreditovať Katolícku cirkev a nás gréckoka
tolíkov ešte aj zastrašiť potom, keď nás
násilím odlúčili od Svätého Otca..." (M. Potaš:
Dar lásky).
Útechou týmto nevinným obetiam vždy
bolo a bude, že zdieľali osud nášho Pána a že
existuje Boží odvolací súd, ktorý zjaví pravdu
a všetko uvedie do poriadku.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil
a začal s nimi účtovať... (Mt 25,19).
Sv. Felix, pápež (t492), napísal cisárovi
Zenonoví svojho času tieto slová: „Pamätaj,
že za skutky nášho života sa budeme zodpo
vedať a že sa raz všetci musíme postaviť pred
Boží súd."
Sluhovia, ktorým „istý človek" zveril
majetok, predstavujú ľudskú spoločnosť,
ktorej Boh stvorením rozdal najrozličnejšie
schopnosti. A až príde z neba na konci sveta,
odplatí každému podľa jeho skutkov (Zjv 2,
23) a potrestá tých, ktorí sa neverou a nezod
povednosťou postavili proti nemu (Mt 25,30).
Veľmi silný dôraz vidíme na slovách
o odďaľovaní súdneho dňa: „Po dlhom čase
sa pán... vrátil“ (M 25,19). Zdanlivo vzdia
lená smrť predstavuje nebezpečie, že sa
človek uspokojuje s falošnou istotou a za
búda, že každým dňom sme bližšie k súdu,
ktorý každého čaká a nikoho neminie.
Myslíme na to?
-fd-
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Čo j e ticho?
Už štrnásť rokov sa modlím...
sí pred dvadsiatimi rokmi, krátko po
mojom vysvätení za kňaza, ma pred
Vianocami poslali do domova dôchodcov. Žila
tam istá staršia pani, ktorá neskôr zomrela vo
veku 102 rokov. Prišla za mnou po mojej prvej
bohoslužbe a povedala:
„Otče, potrebovala by som od vás radu
týkajúcu sa modlitby.“
Kývol sem: „Nech sa páči. Na čo sa chcete
opýtať?"
Vysvetlila mi: „Už veľa rokov sa pýtam ľudí,
o ktorých sa hovorí, že vedia veľa o modlitbe,
ale nikto z nich mi nebol schopný odpovedať.
A tak si myslím, že aj keď vy o tom zrejme
neviete nič, možno mi náhodou dáte správnou
odpoveď."
To bolo veľmi povzbudivé! Spýtal som sa:
„Aký máte problém?"
„Už štrnásť rokov sa skoro bez prestania
modlím Ježišovu modlitbu, ale nikdy som
nepocítila Božiu prítomnosť."
Povedal som jej, čo som si myslel: „Rozprá
vate len vy, takže nedávate Bohu žiadnu
možnosť, aby prehovoril aj on k vám."
"Čo mám robiť?"
Povedal som jej: „Po raňajkách choďte do
svojej izby, upracte ju, dajte svoje kreslo do
takej pozície, aby za vami boli všetky tmavé
kúty, ktoré vždycky sú v izbách starších žien,
a v ktorých sa nachádzajú vecí, ktoré nemáte
vidieť.
Rozsvieťte lampičku pred ikonou, a potom
sa rozhliadníte po izbe. Iba seďte, pozerajte
sa okolo a snažte sa skutočne uvidieť miesto,
kde žijete, pretože som si istý, že pokiaľ ste sa
posledných štrnásť rokov stále iba modlili, tak
ste si svoju izbu už dlho pozorne nepozreli.
Potom si vezmite pletenie a 15 minút pleťte
pred tvárou Božou, ale zakazujem vám vyslo
viť čo í len jedno slovíčko modlitby. Jednodu
cho pleťte a snažte sa užívať si pokoj svojej
izby."
Starenka si myslela, že to nie je práve veľmi
zbožná rada, ale prijala ju. Po nejakej dobe
za mnou zase prišla a oznámila mi: „Skutočne
to funguje!"
Spýtal som sa, čo sa stalo, pretože som bol
veľmi zvedavý, či mala moja rada nejaký
účinok.
A ona mi vysvetlila: „Urobila som presne
to, čo ste mi povedali. Ráno som vstala, umyla
som sa, upratala svoju izbu, naraňajkovala
som sa, presvedčila sa, že ma nič nebude rušiť,
a potom som si sadla do kresla a pomyslela
si: Aké je to pekné, mám štvrť hodiny, počas
ktorej nemusím nič robiť a necítím sa za to
previnilo. Rozhliadla som sa okolo seba
a prvýkrát po rokoch mi napadlo: ,V akej
krásnej izbe bývam - okno do záhrady, izba
má pekný tvar a je v nej dosť miesta pre mňa
í pre všetky veci, ktoré som roky zhromaž
ďovala.

A

A pokračovala: ,Cítila som taký kľud,
pretože v izbe bolo ticho. Hodiny síce tykali,
ale to nerušilo ticho. Ich tykanie iba utvrdzo
valo skutočnosť, že všetko je také tiché. Po
chvíli som si spomenula, že musím pliesť pred
Božou tvárou, a tak som začala. Postupne som
si stále viac a viac uvedomovala ticho.
Ihlice ťukali o operadlo kresla, hodiny kľudne tykali. Nemusela som si s ničím robiť sta
rostí. Nemusela som sa níčím znepokojovať.
Potom som začala vnímať, že toto ticho nie je
iba neprítomnosťou hluku, ale že je hmata
teľné.
Nebola to neprítomnosť niečoho, ale prí
tomnosť niekoho. Okolité ticho vstúpilo do
mňa a stretlo sa s tichom vo mne.
Napokon povedala niečo veľmi krásne: „A
naraz som pocítila, že to ticho je prítomnosť.
V srdci toho ticha bol Boh, ktorý sám je kľud,
mier a pokoj.“
Starenka žila potom ešte asi desať rokov a
tvrdila, že po celú dobu bola schopná kedy
koľvek zažiť ticho, keď sa sama stíšila a ukľudnila. To neznamená, že sa prestala modliť, to
znamená, že keď sa to rozjímavé ticho
vytratilo a myšlienky sa jej začali túlať, vrátila
sa k ústnej modlitbe, kým sa jej myseľ znova
neutíšila a neukľudnila. Potom znovu vymeni
la slova za ticho ako predtým.
Môžeme to tiež dokázať, keď si namiesto
snahy stále niečo robiť jednoducho povieme:
„Teraz sme v Božej prítomností, radujme sa a
buďme pokojní."
Traduje sa jeden príbeh zo života francúz
skeho katolíckeho kňaza Jána Mária Víanneya. Je o starom sedlákovi, ktorý trávil hodi
ny a hodiny v kaplnke, nepohnute tam sedel
a nič nehovoril. Kňaz sa ho pýtal: „Čo tam
stále robíš celé tie hodiny?" Starý sedlák mu
vysvetlil: „Pozerám sa na Boha, on sa pozerá
na mňa a sme obaja šťastní."
Toto môžeme dosiahnuť len vtedy, keď sa
naučíme byť aspoň trochu tichšie. Začnite si
najprv cvičiť kľud tela, pocitov, mysle a kľud
srdca. Urobili by sme chybu, keby sme chceli
začať na konci, v kľude srdca a mysle. Musíme
začať tým, že sa budeme snažiť umlčať svoje
ústa a potom svoje telo tak, aby sme dokázali
vydržať v tichu, nechať napätie odísť. Ale ne
smieme pritom upadať do denného dríemania
a ochablosti. Musíme byť podľa istého ruského
svätého ako husľová struna napnutá tak, aby
mohla vydávať správny tón. Nesmie to byťani
príliš, aby sa nepretrhla, ani málo, aby iba
nebzučala.
Musíme sa naučiť počúvať tichu, byť po
kojní a možno zistíme, že oveľa častejšie, než
sme si mysleli, platia slová z knihy Zjavenia:
„Stojím pri dverách a klopem" (Zj 3,20).
Preložené z knihy
Antonyj Surožskij: V jame levovej

Pánovi z v e r s v o je
cesty a je m u d ô v e r u j
Volám sa Viera. Mám 24 rokov a rozpoviem vám príbeh, ktorý je
svedectvom môjho obrátenia a poznávania nekonečnej Božej lásky
a Božieho milosrdenstva.
dalosti, ktoré predchádzali môjmu ob
ráteniu, sú temné a bolestné, a preto
vám nebudem opisovať všetko dopodrobna.
Len vám načrtnem hlavné body.
Keďsomsa minulý rok zamilovala, netušila
som aké následky mi slepá láska spôsobí.
Napriek tomu somvedela, že nekonám správ
ne, ale nemala som silu, alebo možno som
ani nechcela mať silu, s tým všetkým zlom
skončiť. A slepo som išla ďalej. V nádejí, že
sa moje konanie aspoň na chvíľu ututlá, som
sa stále nezastavovala. Presne v duchu „veď
nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič
utajené, čoby sa neprezvedelo" (Lk 12,2) moje
konanie raz vyšlo najavo, a to do posledného
detailu. Ani to ma však neodradilo a topila
somsa v priepastí slepej lásky ďalej. Stratila
somdôveru mojich najbližších a trápila som
rodičov. Zachovala som sa ako bezohľadný
sebec a ako vrchol všetkého som plánovala
ukončiť štúdium na VŠ, odbor archeológia,
ktorý ma veľmi zaujíma.
Vjeden večer všetko vyvrcholilo a mne sa
začal vracať rozum. Dňom a nocou som volala
k Bohu. Prosila som, modlila som
sa, v pokore pred ním som
klesala na kolená a prosila
somo odpustenie. S bo
lesťouv srdci, so slza
mi v očiach, s vý
čitkami svedo
mia za svoje
jednanie som
neprestávala
prosiť: „Bo
že, pomôž
mi, prosím
tá, ja už ne
viemako ďa
lej! Odpusť
mi. Neopúš
ťaj ma." Den
ne som čítala
Sväté písmo a ro
bim tak dodnes
v každej voľnej chvíľke.
Dá sa povedať, že zách
ranného lana som sa chytila
o minútu dvanásť.
V tých dňoch mi Boh dal
v sne znamenie: Videla som stmie
vajúce sa nebo a na ňom bieleho
jazdca, ako stúpa hore k výšinám.
Jedna moja noha, ktorá visela nad prie
pasťou, sa opäť pevne vzpriamila a po
stavila na zem. Ja som začala napra
vovať svoje chybné činy

U

a, ako sa ukázalo, ešte nebolo neskoro.
Nasledujúce dni boli pre mňa veľmi ťažké.
Pripravovala som sa na prvú štátnicu. Verte
mi, bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie.
Uvedomovala som si všetko, čo som spôsobila
svojim rodičom a ľuďom okolo mňa, ktorí ma
malí radí. Dnes už sú naše rany skoro zaho
jené a ja pokračujem vďaka Pánovi ďalej
v štúdiu.
Určite sí dávate otázku, ako vyzeralo moje
obrátenie. No, nestalo sa to zo dňa na deň.
Dlho som volala k Pánovi, najmä vo chvíľach
skutočného zúfalstva, keď už som nevedela
ako ďalej. Prosila som za blízkych, ktorým som
ublížila, a modlila som sa za tých, ktorí mí
pomáhali.
Ďakujem rodičom za ich nekonečnú trpezli
vosť a lásku. Ďakujem svojim priateľom, ktorí
na mňa nezabudli ani v najťažších chvíľach
bolestí. A ďakujem a neprestanem ďakovať
Bohu, lebo len vďaka nemu som opäť šťastná.
Priatelia, vy, ktorí veríte, ale doposiaľ ste
sa neobrátili, a vy, ktorí neveríte, verte Bohu!
Verte, že Boh, jeho Syn a Svätý Duch sú stále
s nami. Otvorte svoje srdcia pre
ich lásku, ako som to
urobila ja. Poz
návajte Božiu
vôľu. Veď

nikto nevidí do našich sŕdc lepšie ako Stvoriteľ.
Proste Boha, nech vám dá spoznávať vašu
životnú cestu. Veď pozná niekto z vás lepšie
než Boh, čo je pre vás najlepšie? Milujte Pána
Ježiša, ako on miluje vás. Proste ho a volajte
k nemu a on vás vypočuje. Veď skrze neho bu
de svet spasený. On sa za nás vydal, aby sme
my hriešni mohli žiť život večný. Nie je snáď
napísané: „Pánovi zver svoje cesty a jemu
dôveruj, on sa už postará" (Ž 37,5)? Netrápte
sa zbytočne.
Keď sa zamýšľam nad životom neveriaceho
dievčaťa, ktorý som až doteraz žila, prichá
dzam na toľko ďalších vecí, čo som činila proti
Božej vôli... Kráčala som slepými uličkami
lások a nelások a prechádzala kolobehom
sklamania.
Toľkokrát volala hluchá prázdnota môjho
srdca po naplnení, toľkokrát som sa ocitla
blízko Boha, a napriek tomu som úplné obrá
tenie prežila až oveľa neskôr.
Viera v Boha a v jeho Syna Ježiša Krista
dáva teraz môjmu životu nový zmysel a roz
mer.
Som naplnená vierou, láskou a nádejou,
a tie ma povedú.
To, čo som najprv uprednostňovala, pomi
nie, a to, čím som pohŕdala, sa dostane do
popredia. Príde čas a premením sa na skutoč
nú ženu, akou ma chce mať Pán. A už sa nebu
dem trápiť, lebo nájdem toho, koho v skrytostí
duše neprestávam hľadať: skutočného muža.
Pán mi pomáha, verím mu.
Láska miluje, nie však za každú cenu. Nie
za cenu utrpenia druhých. Ja som bola zlým
správcom svojej lásky. Teraz to viem, a to je
hlavné. Láska má zostať múdra, nie slepá.
Nemám problém chovať sa milo k ľuďom
a pomáhať im. Dávam do popredia túto svoju
vlastnosť, aby som potešila druhých. Lebo to
je láska, ktorá dáva a neočakáva nič naspäť.
Pán vidí, čo sa v nás odohráva. A ak to
nerobíme kvôli obdivu druhých, odmení nás.
A na záver, milí priatelia, vás vyzývam:
pozrite sa okolo seba. Vidíte, ako vtáci
spievajú na Božiu slávu? Zeleň trávy a lesov,
vône kvetín, čo lákajú k opeleniu, šum
potokov a bystrín, kone cválajúce krajinou
magickej krásy, draví vtáci trhajúci vzduch
svojimi krídlami... to všetko učinil Boh, ktorý
nám dáva z darov nebe a zeme. Či je to dážď
plačúci do korún stromov a na strechy do
mov a zmývajúci úsmevy z našich líc, alebo
žiariace slnko, čo pretrhne šedivé mrač
ná, pohladí našu tvár a pretká
nám vlasy žltou niťou svojho
jasu, Boh je stále s nami.
Na to nikdy nezabúdajte
a s týmto vedomím sa
denne
prebúdzajte
a vzdávajte mu chválu.
Nech sa deje čokoľvek,
Boh je s vami a nikdy vás
neopustí.
Viera
Ilustračná snímka:
archív redakcie
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Blahoželania
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

POZVÁNKA
Spolok sv. Cyrila a Metoda, mesto Humenné a Gréckokatolícka farnosťv Humennom vás
srdečne pozývajú na odhalenie pamätnej
tabule
Mons. Alexía Toronského na budove
mestského úradu na Námestí slobody 2, dňa
14. septembra 2004.
Program: 9.00 hod. - slávnostná božská
liturgia svätého Jána Zlatoústeho
- odhalenie pamätnej tabule
- otvorenie výstavy fotografií v múzeu
Pri príležitosti
odhalenia pa
mätnej tabule
bola v spolko
vom vydavateľ
stve Byzant Koši
ce s.r.o. vydaná
zaujímavá publi
kácia o Mons. ToBoris Vttroňdk
ronskom od Ing.
B.
Publikáciu si
možno zakúpiť
v spolkových predajňach a na Farskom úrade
v Humennom.

LITURGICKÝ SLOVNÍK

Triod (triodíon) - liturgická kniha, ktorá
obsahuje bohoslužobné texty od Nedele
o mýtnikovi a farizejovi do Veľkej soboty
(niekde len do piatka pred Lazarovou sobo
tou). Názov je odvodený od kánonov v tejto
knihe, z ktorých väčšina je zložená z troch ód
- triod. Nachádzajú sa v nej aj 2 ódy kánonov,
ktoré sa spievajú len počas Veľkého pôstu Štyridsiatníce.
Tropár - 1. hlavný spev sviatkov. Hovorí
o sviatku alebo o svätom, zvyčajne v prirov
naniach (tropas). Denný liturgický okruh
nemá taký obrad, v ktorom by sa nevysky
toval. Každý deň týždňa má svoj vlastný
tropár. Najčastejšie sa spieva spolu s piesňou
s názvom kondák. 2. Tropármi sa nazývajú
aj piesne po írmose v óde kánonu.
Tymian - voňavá živica zo stromu bozwelia scara. Na ohni vydáva príjemný hore
stúpajúci dym, ktorý symbolizuje modlitbu
stúpajúcu do neba, preto ho používali už aj
v Starom zákone. Kresťanstvo ho začalo
používať po ukončení prenasledovania. Aj
v súčasnosti sa okiadza pri bohoslužbách buď
celý chrám, alebo len jeho časť aj pri svätenínách sa často praktizuje okíadzanie.
Typiká - žalmy 102 a 145 (Blahoslovi,
duše moja, Hospoda a Chváli, duše moja,
Hospoda), ktoré sa spievajú na nedeľných
liturgiách ako tzv. izobraziteľné - predobrazujúce žalmy, vo väčšine prípadov liturgic
kého roka. Niekedy sa spievajú aj v iné dní.
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč
16 • 19/2004 - slovo

___________________

Sme vďační Pánu Bohu za
požehnaných 60 rokov,
ktorých sa 3.9.2004 dožila
naša mama, babka Anna
Knutová zo Svinnej. Za
všetku lásku, obetavosť,
starostlivosť, trpezlivosť
a dobré srdce jej veľa zdra
via, hojnosť Božieho po
žehnania a stálu ochranu
Presvätej Bohorodičky úprimne želajú manžel,
deti a súrodenci s rodinami. K blahoželaniu sa
pripája aj mama Katarína Ďorková, ktorá sa 11.
8. 2004 dožila požehnaných 90 rokov. Obom
mnoho rokov, šťastných rokov.
Dňa 9. 9.2004 sa dožíva 40 rokov života kurátor
pán Miroslav Chalachan z farnosti Humenné
pod Sokolejom.
Žehnaj, Bože, žehnaj zhora
nášho pána kurátora.
Daj mu všetko, čo mu treba
a po smrtí radosť z neba.
Prajeme mu veľa zdravia
a Božieho požehnania.
Nech Boh žehná jeho kroky,
na mnohé a blahé roky.
Za vašu prácu a službu vám däkuje správca
Voroňáka.
farností o. Anton
Uhrin a členovia farskej rady.
Na mnohaja í blahaja lita!

kladný kňazský život, lásku, úsmev a porozu
menie, ktoré vždy ako náš duchovný otec
rozdával. Nech vám to náš nebeský Otec odplatí
svojimi nepominuteľnými darmi a prajeme
Mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Zemplínskej Teplice

Liturgie v Prahe__________________
Milí gréckokatolíci v Prahe
Radí by sme vám oznámili, že už aj v Prahe
v Kostole Kozmu a Damiána na Vyšehradskej
ulici sa slúžia slovenské gréckokatolícke
liturgie každú stredu, nedeľu a vo sviatky,
vždy o 17. hod.
Ako nás nájdete: Z Karlovho námestia (aj
zastávka metra) smerom na Botanickú záhradu.
Je to na Vyšehradskej ulici č. 49 v areáli Benedíktínskeho kláštora v Emauzoch na Slovanoch
v Kostole Kozmu a Damiána.
Prípadne informácie na t. č. +420 222 312 817
alebo + 420 603 472 532
Srdečne vás očakávame.

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

25. výročie oázy na Slovensku______
Dňa 15. 9. 2004 sa dožíva
manžel, kurátor a kantor
Ján Sinčák zo Zbudze
požehnaných 70 rokov.
K tomuto vzácnemu život
nému jubileu mu z úprim
ného srdca prajeme veľa
zdravia, Božieho požehna
nia a milostí.
Dnes na chvíľu postoj, čas,
osloviť my chceme vás, ktorý v ten deň jediný
slávite sedemdesiatiny. Mnoho rokov, šťastných
rokov vyprosuje manželka a vďační veriaci zo
Zbudze.

Dňa 2.10. 2004 o 10. hod. sa v Rajeckej Lesnej
začne 8. celosvetový deň spoločenstva Hnutia
Svetlo - život spojený s ďakovnou púťou pri
príležitostí 25. výročia 1. oázy na Slovensku.
Všetci súčasní a bývalí oázístí, ako aj sympatízantí sú srdečne pozvaní.
Bližšie informácie: Jozef Heske.

Recenzia_________________________
ŠP1DLÍK, T. - RUPN1K, M., 1.: Viera vo svetle
ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava
2004, s. 176. Cena: 190,- Sk.

Autormi predmetnej publikácie sú celosvetovo
uznávaní odbornící na problematiku súvisiacu
Spomíname_______________________ s východnými cirkvami, ktorí už sami osebe pred
Dňa 18.9.2004 by sa dožil drahý manžel, otec stavujú záruku kvality tohto diela. Prvým je kar
a dedko Juraj Ondrík z Baškoviec pri Sobran dinál českého pôvodu Tomáš Špidlík, ktorý získal
ciach 77 rokov. Opustil nás 1.7.2004 po krátkej doktorát na Pápežskom inštitúte východných
a ťažkej chorobe. S láskou, úprimnou vďakou štúdií v Ríme so špecializáciou na duchovnosť
a bôľom v srdci na neho v modlitbách spomína kresťanského Východu a prednášal na Gregorián
skej univerzite í na mnohých ďalších univerzi
a nezabúda smútiaca rodina.
tách. Druhým je Marko Ivan Rupník, umelec slo
Dňa 9.8.2004 nás navždy vinského pôvodu žijúci Ríme, znalec kresťan
opustila manželka, matka, ského umenia.
babka a prababka Anna Uvedení autori sa nezaoberajú len ikonou ako
Mottová z Baškoviec. Prí takou, napríklad jej vzťahom k bežnému obrazu
buzným a známym ďaku alebo k dejinám spásy, ale svoju pozornosť ve
jeme za prejavenú sús nujú predovšetkým dvadsiatim deviatim kon
trasť. V modlitbách na ňu krétnym, azda najznámejším ikonám. Po foto
grafii ikony nasleduje nielen jej opis a vysvetle
spomíname.
Manžel a dcéry nie jednotlivých znakov, ale aj určitá aplikácia
na duchovný život súčasného kresťana. Kniha
je kvalitná nielen svojím obsahom, ale aj svojou
Dňa 26.9.2004 si o. títulárny dekan Jozef Orenič formálnou stránkou.
pripomína 50. výročie svojej kňazskej ordinácie. Pre človeka, ktorému je dostupná iba slovenská
Prajeme a vyprosujeme mu plnosť Božích milostí literatúra, no túži pochopiť ikony a aspoň trocha
a Božieho požehnania, zdravie, pokoj a hojnosť preniknúť do tejto oblastí, možno túto publikáciu
pozemských darov. Ďakujeme mu za roky, ktoré považovať za prakticky nenahraditeľnú.
Marcel Gajdoš
pôsobil vo farností Zemplínska Teplica, za prí

V
rozprávke Cisárov pekár a pekárov cisár sa spieva: 'Ten delá to a ten zas tohle a
všichni dohromady udéiáme moc."
Každého človeka Boh čímsi obdaril. Jeden vynikajúco varí, iný píše knihy, ďalší
maľuje nádherné obrazy. A nielen to. Každý z nás má inú povahu. Niekto veľmi prudko
a rýchlo koná. Iný je rozvážny. Sú medzí nami výreční ľudia, ale aj tichí a uzavretí. Nikto
nevie všetko a nikto z nás nie je dokonalý.
Prečo to Boh tak zariadil? Aby sme sa potrebovali. Ak svoje rozličné dary budeme
využívať a s láskou sa navzájom dopĺňať, pocítime akúsi vnútornú jednotu s ostatnými.
To bude predchuť neba.

^ £ .T 5 K ,E 1

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.” (Sk 4, 32a)

Každý z nás pat
rí do jedného spo
ločného rodu Homo sapiens -človek rozumný.
Sme si veľmi podobní.
Napriek tomu to Boh
vymyslel tak, že na sve
te nie sú dvaja úplne
rovnakí ľudia. Dokonca
ani súrodenci, ba ani
dvojčatá či trojčatá.
Cudzí ľudia ich nero
zoznajú.. No ich mama
sa nikdy nepomýli.

V n ašo m S lo v e sa narodili sedm orčatá. A n i tie v ša k
nie sú úplne rovnaké. Nájdeš, čím sa od seb a od lišujú ?

Možno aj vo vašej záhrade rastú rozličné kvety červené tulipány, žlté narcisy, ružové ruže, biele
konvalinky, a možno máte aj pestré astry. Aj
keď sú tieto kvety rozličné, tvoria spolu
nádhernú harmóniu - súlad. Je to preto, že
sú stvorené z lásky a slúžia Láske. Boh aj
cez ich pestrosť dokáže z nich vytvárať v zá
hrade podmanivú krásu. V našej záhradke
nájdeš 4 druhy kvetov. Spočítaj kvety každého
druhu a ich počet zapíš do vyhradeného rámčeka.
Kvety si potom môžeš vyfarbiť.
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OSEMSMEROVKA

1. časť
tajničky
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Reč života hovorí...

Ukrajinské
mesto

/ dokončenie v tajničke /
Oznámil
úradom

Jedna zo
sviatostí

Pom ôcky:
2. časť
tajničky

O so bn é
zám eno

Sa d z e po
česky
Plachty

Športový
klub, skr.

Druh jabĺk,
mn. číslo

Legenda: ADAM, AMEN, ARCHA, ÁBEL, ÁRON,
BETÁNiA, CELIBÁT, CISÁR, DIAKON, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ,
ELIZEUS, EZECHIEL, FARA, FARIZEJ, CHRÁM, IKONA,
IZRAEL, KAFARNAUM, KÁNA, KOSTOL, KRÁL, KRÍŽ,
KRST, LÁSKA, LITÁNIE, LONO, MANNA, MRAV, NA1M,
OBETA, OMŠA, PASCHA, PILÁT, POSOL, PÔST, PRAMENE,
PROROK, RANA, SABAT, SAMÁR1A, SÁBA, SÁRA, SENO,
SlON, SNEM, VINA, VINŠ, ZIMA, ZVON

Obec pri B
Štiavnici

Vyvaľovali
oči

s k y peniaz

Ázijské
pohorie

Kód
H olandska

Šp an ielsky
člen

Fra n cú zske
mesto

Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky, Riešenie z čísla 16-17: Slo
vo je kľúč, ale mlčanie je pakľúč.
HOROSKOP

Stará, po
nemecky

Log
po č e sky

Autor krížovky: Vlado Komanickýz Humenného. Riešenie tajničky z čísla 16-17:
... hriešnym svieti tvoje svetlo.

Čo vás čaká a neminie?
Deň otvorených dverí Rádia Lumen - Tvorcovia vysielania sa už niekoľko rokov
Prišiel k nám začiatok sep
stretávajú v priestoroch rádia s poslucháčmi. Aj tento rok veľmi radi uvítame
tembra a to znamená horli
všetkých percipíentov, ktorí majú záujem vidieť, ako sa pripravuje program,
vé prevetrávanie mozgo
rozprávať sa s redaktormi í moderátormi. Všetci návštevníci sú u nás srdečne
vých závitov a ich ladenie.
vítaníprvé
25. septembra 2004 v čase od 9. do 15. hod.!
O
pár dni tu budú
písomné previerky o stave
našej hlavy, či skôr o stave jej dierovatosti.
ROZHLAS
Odporúčam v horlivom myslení na krásne
prežité prázdniny a v predtuche tých ďalších
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, lntelsat 325,5 East (Atlantik);
začať poriadne zohrievať svoje m-bunky.
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky
Mnohým z vás priniesol
Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba,
" " - 'S ,
wmmmmmm
september, ba možno už aj
život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich;
koniec augusta sťa by bo
Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia);
cian dieťa, ktoré „prespalo"
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M
prázdniny u starých rodi
(relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské
čov niekde v meste, či dedi
spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio
ne. Odporúčam všetkým rodičom pouvažovať
Vatikán
nad poistením domácností, lebo dieťa v tomto
období sa ešte stále podobá na uragán.
Rádio LUMEN -16.00 - Po -Staré ale dobré; Ut - Folkparáda;
A máme za sebou najväčšie
odpustové slávnosti. V blíz
kej budúcnosti sa už črtajú
prvé príznaky októbrových
mariánskych pobožností.
Ak sa ich rozhodnete stráviť
vonku pri mariánskych kaplnkách, nezabud
nite sa teplo obliecť, aby ste koniec októbra
nepreležali v teple postele.
(jégé)

18 • 19/2004 - slovo

SVETLO TVOJICH DNÍ
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
BRATISLAVA 97,2
ČADCA 105,8
KOŠICE 94,4
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
LUČENEC 106,3
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105,8

NITRA 95,7
PREŠOV 92,9
PRIEVIDZA 98,1
SITNO 93,3
TATRY 102,9
TRENČÍN 97,8
ŽILINA 89,8

St - Oldieparáda; Št - Gospelparáda; Pi - Top 15; So -Piesne
na želanie; Ne -Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne - Svätá omša
- Emauzy. 19.00 -So - Ruženec pre Slovensko. 20.30 -Po Študentské šapitó; Ut - Duchovný obzor; St - Lupa; Št História a my; Pi - ÚV hovor. 20.30 -So - Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00;
v pracovné dni aj o 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.
Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.

CELOSLOVENSKÉ VEČERADLO MARIÁNSKEHO KŇAZSKÉHO HNUTIA
bude v dňoch 25.-27. septembra 2004 vo
farskomkostole Panny Márie Nanebovzatej na
námestí Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici.

program pre laikov_________________
Sobota 25.9. 2004

07.30hod. prezentácia (vo vchode kostola)
09.00hod. radostný ruženec
09.45 hod. 1. prednáška
10.45 hod. adorácía
12.00 hod. obed - voľno
14.30 hod. ruženec svetla
15.15 hod. 2. prednáška - meditácia
16.00hod. rozhovory v diecéznych skupinách
17.30hod. bolestný ruženec
18.30hod. bohoslužba
19.30hod.'svíečkový sprievod, požehnanie
21.00hod. odchod na nocľah

Pondelok 27.9. 2004

Pozvánka pre mládež na CV________

07.00 hod. ranné chvály
08.00 hod. raňajky - fraternita kňazov
09.45 hod. svätý ruženec
10.30 hod. koncelebrovaná bohoslužba
12.00 hod. obed, záver stretnutia.

Organizačné pokyny:_______________

Mladí účastníci celoslovenského večeradla môžu
prísť už v piatok večer do pastoračného centra
vľavo od vchodu do farského kostola na námestí
Štefana Moyzesa, alebo v sobotu ráno na miesto
konania. Ubytovaní budú turisticky. Účastníci
mládežníckeho programu si môžu (spôsobom
podľa organizačných pokynov) objednať obed
za 25, -Sk.
V sobotu predpoludním sa í mladí účastníci CV
zúčastnia spoločného programu v sobotu popo
ludní budú mať svoj osobitný program spolu
s domácou mládežou. Prídu až o 18.30 na boho
službu a sviečkový sprievod. V nedeľu predpo
ludním sa opäť zúčastnia spoločného programu.
Mladým účastníkom CV môže byť podľa potreby
čiastočne uhradené cestovné.

Zo železničnej stanice trolejbusom 1, 2, 6, 7,
vystúpiť na 4. zastávke s názvom OVS - na
Štefánikovom nábreží (pri podchode) odtiaľ na
námestie.
Neplatené parkovanie pre autá í autobusy pri
železničnej stanici Mesto (Malá stanica) oproti
Národnému domu a divadlu.
Nocľahy a obedy si treba vopred objednať naj
neskôr do 15.9.2004 na rube poukážky vzoru
Ca poslať zodpovedajúcu sumu na adresu: Jozef Treba si priniesť spacák, karímatku, teplé
Zachar, Slnečná 56, 974 04 Banská Bystrica. In oblečenie, jedlo a dobrú náladu.
formácie na tel. č. 048 / 413 98 00, 0903 - 40 93
60. Pri nocľahu uviesť či ide o manželov alebo
Z časopisu Máriina doba
deti. Rozpísať koľko nocľahov a obedov, a na ktoré
dni.

Nedeľa 26.9. 2004

07.00 hod. raňajky (vlastné)
08.00hod. ranné chvály
08.30 hod. diskusia - svedectvá
10.15 hod. slávnostný ruženec
11.00 hod. bohoslužba
12.00 hod. adorácia, záverečné požehnanie
12.30 hod. obed

L IT U R G IC K Ý K A L E N D Á R

16.00 hod. prezentácia kňazov (na fare)
17.00 hod. vešpery, slávnostný ruženec
18.30 hod. večera, fraterníta
19.30 hod. prednáška, pracovná diskusia
21.00 hod. kompletáríum, nočný odpočinok

Poplatok za obed 150, - Sk, nocľah 250, - Sk
(vybavuje sa zľava). Bude možnosť aj turistic
kého nocľahu zdarma v prinesenom spacáku
s podložkou. Bude aj ubytovanie v rodinách týmto bude nocľažné vrátené aj prípadná zľava
(môžete poznačiť, čo uprednostňujete). Vhodné
je priniesť si pútnickú stoličku a sviečku.
Svätú spoveď odporúčame zariadiť si doma.

program pre kňazov:_______________

13. - 26. S E P T E M B E R 2004

Pondelok 13.9. -Predprazdenstvo Povýšenia
úctyhodného a životodarného Kríža. Pa
miatka založenia chrámu svätého vzkriese
nia Krista a nášho Boha. Predobrazujúce antifóny. Tropár: Založenia chrámu a Predprazdenstva. Sláva: kondák Založenia. 1teraz: kondák
zPredprazdenstva. Prokimen, aleluja a Príčasten
zoZaloženia chrámu. Čítania radové: Gal 4,285,10, zač. 211; Mk 6,54-7,8, zač. 27. Zo Založenia
chrámu: Hebr 3,1-4, zač. 307; Mt 16,13-18, zač.
67.
Utorok 14.9. -Zdržanlivosť od mäsa. Pový
šenie úctyhodného a životodarného Kríža
nad celým svetom. Menlivé časti zo sviatku
Povýšenia sv. Kríža. Namiesto „Svätý Bože" sa
spieva „Tvojmu Krížu“. Myrovanie. 1 Kor 1,1824, zač. 125; Jn 19,6-11.13-20.25-28a.30b-35,
zač. 60.

Poznámka: Do 21. 9. sú menlivé častí takto:
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Vchod:
„Poďte... za nás ukrižovaný". Tropár, Sláva
i teraz: kondák z Povýšenia. Namiesto „Svätý
Bože" sa spieva „Tvojmu krížu". Prokimen,
aleluja, príčasten z Povýšenia. Čítania radové.
Namiesto „ Dôstojnéje " sa spieva „Zvelebuj" a IX.
írmos.
Piatok 17. 9 - Svätá mučenica Sofia a jej tri
dcéry Viera, Nádej a Láska. Ef 1,7-17, zač. 217;
Mk 8,1-10, zač. 32.
Sobota 18.9. -Sobota po Povýšení. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortyšský biskup. Menlivé časti ako v Poprazdenstve
Povýšenia (16.9.). 1 Kor 2,26-29, zač. 125b; Jn
8,21-30, zač. 30.

Nedeľa 19. 9. - Šestnásta nedeľa po Päťde
siatnici. Nedeľa po Povýšení. Svätí mučenici
Streda 15. 9. - Svätý velkomučeník Níkita. Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Radový hlas
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka, pat je siedmy, evanjelium na utierni je piate. Pred
rónka Slovenska. Predobrazujúce antifóny. obrazujúce antifóny. Blaženstvá. Vchod: „Poďte...
Vchod: „Podte... za nás ukrižovaný". Tropár o sv. za nás ukrižovaný". Tropár z hlasu a o kríži.
Kríži a o Spolutrpiteľke, Sláva: kondák o sv. Kríži, Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: kondák o kríži.
1teraz: kondáko Spolutrpiteľke. Namiesto „Svätý Prokimen, aleluja a príčasten z povýšenia.
Bože" sa spieva „Tvojmu Krížu“. Prokimen, Namiesto „Svätý Bože" sa spieva „Tvojmu krížu".
aleluja a príčasten najprv o Kríží a potom Namiesto „Dôstojnéje" sa spieva „Zvelebuj" a IX.
o Spolutrpiteľke. Čítanía radové: Gal 6,2-10, zač. irmos. Gal 2,16-20, zač. 203; Mk 8,34b-9,l, zač.
214; Mk 7,14-24a, zač. 29. Bohorodičke: Fil 2,5- 37.
11, zač. 240; Jn 19,25-27, zač. 61.
Pondelok 20. 9. - Svätý velkomučeník EusŠtvrtok 16.9. -Svätá všechválna vetkomuče- tatíos a spoločníci. Svätí mučeníci a vyzná
nica Eufémia. Ef l,l-9a, zač. 216; Mk 7,24-30, vači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teozač. 30.
dor, černigovskí divotvorcovia. Ef 1,22 2,3,
zač. 219; Mk 10,46-52, zač. 48.

Utorok 21. 9. - Svätý apoštol Kodrat z Mag
nézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úctyhod
ného Kríža. Po svätej liturgii sa odkladá sv. Kríž.
Ef 2,19-3,7, zač. 222; Mk 11,11-23, zač. 50.
Streda 22. 9 -Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. Menlivé časti zo stredy. Ef 3,821, zač. 223; Mk 11,22-26, zač. 51.
Štvrtok 23. 9. - Počatie úctyhodného a sláv
neho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Tropár,
Sláva: kondák o počatí Jána, 1teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a príčasten zo
štvrtku. Čítania radové: Ef 4,14-19, zač. 225; Mk
11,27-33, zač. 52. Predchodcovi: Gal 4,22-31,
zač. 210b; Lk 1,5-25, zač. 2.
Piatok 24. 9. - Svätá prvomučeníca a apoš
tolom rovná Tekla. Menlivé časti z piatku. Et
4,17-25, zač. 226; Mk 12,1-5, zač. 53.
Sobota 25. 9. - Naša prepodobná matka Eufrozína. Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 14,2025, zač. 156; Mt 25,1-13, zač. 104.
Nedeľa 26. 9. - Sedemnásta nedeľa po
Päťdesiatnici. Odchod do večnosti svätého
apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Radový
hlas je ôsmy, evanjelium na utierni je šieste.
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Tropár
z hlasu a o odchode Jána, kondák z hlasu, Sláva:
kondák o odchode Jána, 1teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a príčasten z hlasu a o odcho
de Jána. Čítanía radové: 2 Kor 6,16b-7,l, zač.
182b; Mt 15,21-28, zač. 62. Apoštolovi: 1Jn 4,1219, zač. 73b; Jn 19,25-27; 21,24-25, zač. 61.
Vojtech Boháč
slovo - 19/2004
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Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska
Vás srdečne pozývajú na púť

Staňte sa aj vy
redaktorom SLOVA

do Talianska
spojenú s otvorením výstavy ikon
Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska
v bazilike Sv. Klimenta v Ríme
za účasti prešovského eparchu
Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ

v dňoch 1.-6. októbra 2004
Program púte:
l.október ráno odchod zo Slovenska
2.október dopoludnia prehliadka Florencie, popoludní Asisi
3.október prehliadka námestia Sv. Petra, Rím, Vatikán
4.október rímske baziliky a pamiatky (otvorenie výstavy)
5. október prehliadka Padovy a Benátok
ó.október dopoludnia návrat na Slovensko

Cena púte:

3.800 Sk

Cena Nahŕňa: dopravu, 2 x ubytovanie v Ríme,
poistenie, sprievodca- kňaz

Prihlášky, informácie:

057 / 4431555, 0907 353 021

slovo

je čas na
r e p e r t é ie

Pozývame všetkých,
ktorí chcú zkvalítníť
náš časopis k spolupráci
na príprave ročníka 2005.
Vaše články, fotografie,
pripomienky a námety
zasielajte do konca septembra 2004
na známu adresu:
Redakcia SLOVO
Hlavná 1, P.O.Box 204
080 01 Prešov
Ak máte možnosť, môžete \
využiť aj fax: 051/7562 667
alebo mail:
sefredaktor@greckokat.sk.
Za vašu pomoc vám ďakujeme.

.

.

tradícia

m ládež
história

tttoVflé 5J
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východné s^lftotalite
Predplatná 2005: 350 S k / k s / polročné: 180 S k / k s
Hromadní preplatitelia: 300 Sk / ks / polročné: 160 Sk / ks
Platí len do 15.1 1 . 2004. Po tomto dátume predplatné 390 Sk
Každý, kto si predplatí SLOVO do určeného termínu dostane
zadarmo knihu z Vydavateľstva PETRA, Prešov.

