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ÚVODNÍK
V
Jozefovej
Starom
smrtizákone
sa sama stará o Ježiša, všade
v Knihe sudcov, sa opi ho nasleduje a prežíva s ním veľkonočné
suje udalosť, keď tajomstvo, kríž, smrť, zmŕtvychvstanie. Mária,
Amónčania chceli vy tak ako Jefteho dcéra, je vždy a vo všetkom
hnať Izraelitov, aby poslušná nebeskému Otcovi. Nikdy sa nebúri,
obsadili ich zem. Zvo ale všetko od Boha prijíma. No a čo my? Koľko
lili si spomedzi seba je v nás vzbury voči Bohu, koľko otázok -prečo
Mgr. Ján Pavlik
vodcu-muža
menom toľko ľudí trpí, prečo je hlad, prečo sú vojny,
správca farnosti
Jette.
On
spočiatku
prečo mám rakovinu, prečo nemám prácu,
Matiaška
vyjednával s kráľom prečo zomrel taký mladý človek, prečo mne,
Amónčanov, ale nedohodli sa a nastal boj. ktorá sa modlím, chodím do chrámu, sa nedarí
Jefte sa pred bojom modlil a dal Pánovi tento tak, ako tým, ktorí neveria v Boha - a stále je
sľub: „Keď mi dáš Amónčanov do ruky, potom v nás niečo, s čím nie sme spokojní, čo nás
ten, kto mi vyjde z dverí môjho domu v ústrety, trápi, pred čím máme strach. Máriin život je
keď sa vrátim v pokoji od Amónčanov, bude odpoveďou na tieto otázky, je receptom pre
patriť Pánovi a obetujem ho ako zápalnú dnešného človeka, ako žiťv istote bez strachu.
obetu“ (Sdc 11,30 -31). Jefte zvíťazil, a keď Preto Máriu právom nazývame našou Ochra
sa vracal domov, v ústrety mu vyšlo jeho nou.
jediné dieťa, jeho jediná dcéra. Otec jej
Verím, že každý z nás sa aspoň vo filmoch
povedal, aký sľub dal Pánovi a ona mu stretol s povolaním bodyquarda, ktorý má za
odvetila: „Otče môj, keď si urobil sľub Pánovi, úlohu ochrániť nejakého človeka pred nebeztak na mne splň, čo si sľúbil" (Sdc 11,36).
pečím. Nemôže to však splniť, ak ten, koho
Pri čítaní tejto udalosti ma zaráža spokoj ochraňuje, nepočúva jeho príkazy, ktoré ho
nosť Jefteho dcéry, ako sa nebráni, nebúri, je nemajú obmedzovať, ale viac chrániť. Tak je
poslušná svojmu otcovi vo všetkom. Má rada to aj s ochranou Božej Matky. 1ona potrebuje
svojho otca a nebojí sa ani toho, čoho sa bojí našu spoluprácu, našu poslušnosť voči Božím
väčšina ľudí - smrtí. Veľmi mi to pripomína prikázaniam, našu pokoru voči prijatiu Božej
Máriu. Aj ona bola jedináčik, v mladosti ju dali vôle. Iba tak nám môže poskytnúť úplnú
rodičia na výchovu do chrámu. Tiež mala svoje ochranu a zabezpečiť radostný život tu na
predstavy o živote, ale na Božie zjavenie zemi ale í v nebeskom kráľovstve.
odpovedá pokorne a poslušne: „Hľa, služobni
ca Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova"
(ik 1, 38).
Mária vo svojej poslušnosti a materinskej
starostlivosti uteká s Jozefom do Egypta, po
čase na Boží podnet sa vracía späť. Po

MATKA
Starobylé rozprávanie z prostredia And
hovorí o dvoch kmeňoch. Jeden žil vysoko
horách na nedostupnom mieste, ku ktorému
ník iný nepoznal cestu a o kmeni, ktorý žil viacmenej na rovine pri úpätí hôr. Tieto kmene žili
v nepriateľstve, pretože ľudia z hôr často zostu
povali dole, prepadli kmeň, ktorý žil na rovine
a olúpili ich o všetky veci, ktoré v horách neboli
schopní vypestovať alebo zabezpečiť.
Jedného dňa opäť napadli dedinu na úpätí
a okrem mnohých vecí vzali so sebou jedno
malé dieťa. Zármutok matky dieťaťa vyvolal
súcit všetkých. Skupina najsilnejších a najobratnejších mužov z dediny sa rozhodla vyškria
bať sa do hôr a priniesť dieťa naspäť jeho
matke. Mnoho dní márne hľadali cestičku, kto
rá by viedla do dediny v horách. Skúšali sa
škriabať po skalách, ale nemalí potrebné skúse
nosti a tak sa veľmi ďaleko nedostali.
Po niekoľkých dňoch márnej námahy sa
vzdali svojho zámeru. Začali sa pripravovať na
spiatočnú cestu, keď zrazu jeden z nich zbadal
vysoko na skale postavu, ktoré pomaly liezla
dole. Keď pribehli bližšie, zistili, že je to žena z
ich dediny, žena, ktorej uniesli dieťa. A keď sa
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dostala až k nim, zbadali, že v plachietke, ktorú
mala na svojom chrbte tíško mrnčí jej dieťa.
Celí prekvapení sa pýtali: „My sme sa celé dni
márne namáhali a všetko bolo márne. Nemohli
sme sa dostať hore hoci sme silní a obratní.
Ako je možné, že ty sí to dokázala?"
Ona iba pokrčila plecami a povedala: „Keby
to bolo vaše dieťa, určite by ste to dokázali..."
•k"k -k
Syn sa dopustil skutku, na ktorý otec reago
val tak, že syna nielen vyhodil z domu a vy
dedil, ale nechcel ho už v živote vidieť: „Nikdy
nesmieš prekročiť prah môjho domu!" A syn
hrdo reagoval: „Nikdy ťa o to nepoprosím!"
Matka ochorela. Rodinný priateľ, lekár, povedal
mužovi: „Žena ti zomrie, ak sa nevráti syn."
Muž ostal ako skala. Lekár sám zaslal telegram:
„Hneď príď, zomiera ti matka!" Tvár syna pri
čítaní telegramu zbledla. Keď stál pri dverách
domu, všetko sa mu živo premietlo pred očami.
Prekonal sa. Vstúpil do izby, kde ležala matka.
Tá s námahou chytila na jednej strane ruku
syna a na druhej ruku otca a nad svojou poste
ľou ich spojila. Spojili sa dve mužské dlane a
ruka matky padla pod nimi. Dokonala zmiere
nie otca so synom. Odpustili si.
www.homily-service.sk
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— ÚMYSLY APOSTOLATU MODLITBY —
Október___________________________
Aby kresťania, pevní vo svojej viere,
viedli živý rozhovor s príslušníkmi iných
náboženských tradícií.
Aby primerane rástla prítomnosť kato
líkov v národnom živote a v médiách La
tinskej Ameriky.
Za kresťanské rodiny. Aby sa v našich
kresťanských rodinách spoločne modlievali
posvätný ruženec.

IKONA - každá iná
a predsa rovnahá n.
Prinášame vám pokračovanie rozhovoru s otcom ThLíc. Milanom
Gáborom, podpredsedom Spolku ikonopíscov Slovenska.
sprostredkovateľa, ako
nástroj Božej milosti. To sa
veľmi zreteľne prejavuje
aj v terminológii písania
ikony, podľa ktorej íkonopísec ikonu nevytvára,
ale postupne odkrýva.
Napísaný obraz je v dos
ke ikony akoby odjakživa
prítomný, zatiaľ čo ikono
písec ho ťahmi štetca
a modlitbou na perách
postupne odkrýva.

Má tento postup aj nejaký tajomný výz
nam?
Samotná technológia písania ikon má svo
ju symboliku a stotožňuje sa so stvoriteľským
Božím dielom. Drevená doska predstavuje
pôvodnú chaotickú matériu, ktorú Boh zorga
nizoval počas svojho diela stvorenia, zlato
označuje Božiu milosť, ktorá posväcuje celý
svet a vedie k budúcej Božej sláve. Nákres
osobynám pripomína stvorenie človeka podľa
Božieho obrazu a jeho postupné vypĺňanie
farbami vdýchnutie života. Nanášanie farieb
od tmavej až po najsvetlejšiu je obrazom
postupného rastu človeka v pravom svetle.
Prečo sa na ikone sa nikdy nenachádza
podpis autora?
Dôležitým faktom je skutočnosť, že ikona
nieje písaná samotným ikonopíscom, ale ako
by skrze neho, jeho prostredníctvom. Hlavným
autorom, tak ako v prípade Svätého písma,
je Svätý Duch, ktorému ikonopísec prepožičia
va svoje technické schopnosti, preto sa íkonopisec na ikonu nepodpisuje, na rozdiel od
iných umelcov. Ikonopísec, podobne ako kňaz
pri slávení božskej liturgie, vystupuje v úlohe

Môže sa tvorba iko
ny meniť?
Podľa môjho názoru
nie, pretože východná
Cirkev neustále v ikono
grafií v jej vývoji sledo
vala a sleduje ten cieľ,
aby v zobrazeniach bol
stanovený jeden určitý
typ, nie preto, aby sa
snažila potláčať slobodu
a tvorbu umelcov, ale aby
nebola menená vžitá vie
ra kresťanských národov
a aby každá ikona zod
povedala Svätému pís
mu, tradícií Cirkví a histo
rickej pravde. Aby sa za
choval nezmenený výraz
ikon Krista, Presvätej
Bohorodičky, svätých a udalostí z ich života,
bol vypracovaný ikonopisný kánon, ktorý
ohraničuje, no na druhej strane nezväzuje
slobodu tvorenia, t.j. presné kópie nie sú
pravidlom, ba, naopak, zriedkavým javom.
Je ikona iba umeleckým dielom?
Bolo by nesprávne vnímať ikony len ako
predmety určitej historickej hodnoty či, ako
som už spomínal vnímať ich ako výzdobu
chrámu či ilustrácie Svätého písma. Ikony,
podobne ako Sväté písmo, majú svätú pova
hu, sú posvätné, pretože vznikli v bohoslužbe
v Cirkvi, vo svedectve duchovnej skúsenosti,
v živote modlitby, ktorá spája číoveka s Bo
hom a pozdvihuje jeho dušu k nemu. Sú
preniknuté a posvätené modlitbou Cirkví,
ktorá bola pri ich tvorení a ktorá sa pred nimi
neustále opakuje, ktorá ponára ikony do
duchovnej atmosféry a reality Božieho Ducha,
večne prebývajúceho v Cirkví.
Ako sa pred ikonou modliť?
Ja osobne veľa nehovorím, skôr sa snažím
ponoriť do pokoja a lásky, ktorú ikona
vyžaruje, aj keď nie každá ikona tento pokoj

a lásku vyžaruje, pretože aj keby po technickej
stránke bola ikona dokonalá, keď ikonopísec
pri jej tvorení neinvestuje do nej vlastnú po
koru, slzy, pokánie, pokoj, lásku, keď už počas
písania nevstúpi s ikonou do duchovného
dialógu, neustále prosiac o milosť Svätého
Ducha a jeho požehnanie, uvedomujúc si pri
tom vlastnú hriešnosť a nehodnosť, takáto
ikona nevstúpi s modliacim sa do duchovné
ho dialógu, hoci, ako som spomínal, by bola
technicky dokonalá. Stojac pred ikonou
a uvedomujúc si svoju hriešnosť ma napĺňa
vedomím, aké dôležité je byť a žiť v Božej
prítomností a prežívať s ním duchovnú jedno
tu, ku ktorej som pozývaný aj prostredníctvom
ikony.
Je záujem o ikony aj v dnešnej dobe?
Môžeme konštatovať, že v poslednom
období, tak na Západe, ako aj u nás vzrastá
záujem o ikony a o všetko to, čo je s nimi
bezprostredne spojené, teda o kresťanskú
duchovnosť východu. Ikony sa vystavujú na
rôznych výstavách, sú publikované v knihách,
píšu sa rozmanité články a vydávajú knihy
s tematikou ikon, vznikajú spolky združujúce
nadšencov pre tento druh umenia čí sa reali
zujú intenzívne íkonopísecké školy v rôznych
kútoch sveta, ako napr. v Poľsku, Rakúsku,
Taliansku, na Ukrajine, ale aj u nás.
Čo znam ená ikona pre súčasného
človeka?
Podľa môjho názoru, sa ikona v dnešnej
dobe postmoderný, plnej odosobňujúcích
vzťahov, ľudskej izolácie, egoizmu a výdobyt
kov najmodernejšej techniky smerujúcej
človeka k hektíckému tempu života, v ktorom
už „nezostáva" čas pre Boha a duchovný
život, stáva oázou pokoja a lásky, miestom,
kde človek nezostane nevypočutý, kde človek
môže načerpať z láskavej Božej náruče po
trebné milosti, pokoj a požehnanie pre preží
vanie tohto pozemského života. Preto by ikona
nemala chýbaťv žiadnej rodine, mala by mať
svoje čestné miesto, napĺňať svojou duchov
nou krásou a Božou prítomnosťou všetkých,
ktorí v jej prítomností prežívajú svoj život.
Ako sa človek môže stať ikonopíscom?
Byť ikonopíscom je Boží dar, ale tento dar
možno mnohí v sebe ešte neobjavili. Je
dôležité, aby človek mal na prvom mieste
úprimný vzťah k ikonám, aby túžil viac ich
spoznávať, viac sa o nich dozvedieť, čomu
napomáhajú v mnohých krajinách, ako som
už spomínal, rôzne ikonopisecké školy
združujúce nadšencov tohto umenia. Takáto
možnosťje aj na Slovensku, kde od roku 1999
vyvíja svoju činnosť Spolok ikonopíscov sv.
Cyrila a Metoda, ktorého hlavným poslaním
je zachovávať a rozvíjať íkonopísectvo aj pro
stredníctvom ikonopíseckých škôl, dbajúc na
dodržiavanie technického a duchovného ká
nonu. Spomínaný spolok je otvorený pre všet
kých bez ohľadu na náboženskú a národnú
príslušnosť.
Za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
Snímka: archív M. Gábora
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
VATIKÁN: Ján Pavol 11. sa stal prvým zapí
saným účastníkom Svetového stretnutia mlá
deže, ktoré sa bude konať v Kolíne nad Rý
nom v auguste 2005. Udialo sa to v Castel
Gandolfo 2. septembra t.r. počas audiencie,
na ktorej prijal mladých Európy z Katolíckej
akcie. Užitočné informácie o stretnutí í o mož
ností prihlásiť sa ako dobrovoľník môžete
nájsť v piatich jazykoch na oficiálnej internetovej stránke Svetového dňa mládeže:
www.wyd2005.org (TKKBS).
KALKATA: Členky rádu v typických bielych
sárí s modrými pruhmi spolu s dobrovoľníkmi
ozdobili mramorový náhrobný kameň na
hrobe Matky Terezy girlandami z červených
ruží, sviečkami a vonnými tyčinkami, a pri
tom spievali náboženské piesne. Rímskoka
tolícka cirkev zvyčajne neuctieva svätých
v nedeľu, ale v prípade blahoslavenej Matky
Terezy urobil Vatikán výnimku. Matka Tereza
sa narodila v albánskej rodine ako Agnes
Gonxhe Bojaxhiu v Skopje, ktoré je dnes
hlavným mestom Macedónska. Zomrela 5.
septembra 1997 vo veku 87 rokov. Pochovali
ju v Kalkate, kde prežila väčšinu života a kde
založila svoj rád Misionárky lásky. Za svoje
aktivity dostala v roku 1979 Nobelovu cenu
mieru (TASR).
RUSKO: Ruský štát právne uznal katolícku
Saratovskú diecézu. Stala sa právnickou
osobou, môže oficiálne v Rusku pôsobiť,
stavať kostoly a pozývať zahraničných hostí.
Vyhlásil to biskup Klement Pickel v rozhovore
pre Rádio Vatikán. Biskup je tak oficiálnym
predstaviteľom pre rokovania so štátnymi
orgánmi, najmä gubernátormi a starostami.
Pre neho bolo toto uznanie štátom logickým
krokom, pretože pred dvomi rokmi dostal
povolenie trvalého pobytu v Rusku, hoci je
nemeckým občanom. Už pred rokom Ruská
federácia právne uznala katolícku Moskov
skú arcidiecézu a arcibiskup Kondrusiewicz
vyzval svojich spolubratov, aby sa takisto
usilovali dosiahnuť uznanie štátom. Biskup
Pickel vyjadril nádej, že čoskoro štát právne
uzná aj obe sibírske katolícke diecézy a
dodal: „V Rusku ide všetko veľmi pomaly, ale
vdaka Bohu to napreduje" (KP/-zg-TK KBS).
POĽSKO: V sobotu 11. septembra talianska
televízia začala v blízkosti Krakova natáčať
film o živote Karola Wojtylu. Režisérom filmu
je Giacomo Battiato. Postavu Karola Wojtylu
bude vo filme stvárňovať poľský herec Peter
Adamczyk. Natáčanie filmu sa uskutoční na
rôznych miestach Poľska a tiež vo Vatikáne.
Verejnosti bude predstavený na jar budúceho
roku (-zh-/TKKBS).
CH1LLE: „Diabol sa dnes často skrýva za
eufemizmy, prikrášľujúce opisy ničivého sprá
vania a konania ľudí," varoval kardinál Jorge
Medina pri otvorení konferencie na tému Dé
moni a exorcizmus na katolíckej univerzite v
Santiagu de Chile. „Diabol je tu dnes veľmi
prítomný a používa lož, aby nás oklamal, vy
užíva eufemizmy." Ako príklad uviedol kardi
nál Medina to, že potrat sa nazýva „preruše
ním tehotenstva" a detí sa považujú za breme
no. „Povzbudzuje tiež ľudí k rozvodom, k man
želstvám homosexuálov a zbožňuje peniaze.
Predstavuje zlo ako čosi dobré." Na záver
apeloval najmä na mládež, aby si privykla
plávať proti prúdu. (KATH-NET/-zg-TK KBS )
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JAN PAVOL II. OCENENÝ
ZA POLITICKÚ ODVAHU
Časopis Medzinárodná politika, katolícka
televízia Kto a asociácia zahraničnej politiky
na univerzite v Sorbone sa rozhodli udeliť
Jánovi Pavlovi 11. Cenu politickej odvahy
Udeľuje sa každý rok nefrancúzskym
osobnostiam, ktoré prejavili odvahu činmi,
alebo rozhodnými príhovormi. Cena bude
odovzdaná osobne Jánovi Pavlovi 11, počas
súkromnej audiencie v sobotu 2. októbra
2004.
Touto cenou chcú jej organizátori vyzdvih
núť a poukázať na „neúnavnú snahu Svätého
Otca, ktorú vyvíja na dosiahnutie pokoja vo
svete a jeho neustále upozorňovanie na všetky
nespravodlivosti sveta“ .
<-zh-/TKKBS)

REDEMPTORISTI SLÁVI Á
ROK SVÄTÉHO GERARDA MAIELLU
Kongregácia Redemptoristov tohto roku
slávi jubilejný rok svätého Gerarda Maíellu.
Zomrel pred 250 rokmi, a za svätého bol
vyhlásený pred sto, v roku 1904. Svätý Otec
poslal pri tejto príležitosti generálnemu
predstavenému rádu pátrovi Jozefovi Tobinovi
osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
„Svätý Gerard Maíella je jeden z maličkých,
cez ktorého Boh zažiaril mocou svojho milosr
denstva. Jeho radostné áno a rozhodná vôľa
stať sa svätým, v spojení s trvalou modlitbou
sa prejavila vo veľkej láske, s ktorou pristupo
val ku všetkým, najmä k najchudobnejším.
Aj keď nemal nejaké osobitné štúdiá, prenikol
do hĺbky tajomstva Božieho kráľovstva, ktoré
z neho vyžarovalo na všetkých, čo sa dostali
do jeho blízkosti.
Chýr jeho svätostí a dôvera v jeho pomoc
po jeho smrti ešte vzrástli. Jeho hrob je ešte
aj dnes cieľom mnohých pútnikov z Talianska
í z iných krajín a svetadielov. Mnohí veriaci
sa na neho obracajú s dôverou v najťažších
situáciách. Rok svätého Gerarda je pre celú

rodinu redemptoristov vhodnou príležitosťou
obnoviť osobné i komunitné úsilie, a tak
odpovedať na súčasné výzvy evanjelizácie s
tým istým duchom, akého mal svätý Gerard i
váš zakladateľ, svätý Alfonz Mária de' Liguori.
Dobré sú známe hrozby, ktoré sú namie
rené proti životu, najmä proti ešte nenarode
nému. Šírenie tzv. kultúry smrti nás núti k za
mysleniu, lebo táto kultúra ovplyvňuje veľkú
časťverejnej mienky a usiluje sa ospravedlniť
niektorí zločiny proti životu v mene slobody
jednotlivca a z tohto hľadiska si robí nárok na
legitímnosť zo strany štátu. (por.Evangelium
vitae, 4).
Želám si, aby rok svätého Gerarda prispel
k ešte väčšiemu presvedčeniu a úsiliu kresťa
nov čeliť tejto kultúre smrtí a postaviť voči nej
konkrétne a rozhodné skutku kultúry života.
Takto budete konkrétne pokračovať v diele
svätého Gerarda Maiellu a budete svedkami
nádeje i budovateľmi nového ľudstva." - napí
sal okrem iného Ján Pavol 11. generálnemu
predstavenému redemptoristov.
(-zh-/TKKBS)

VÍKEND KOMUNITY SV. JÁNA
V
nedeľu a pondelok 5. -6.9,2004 prebehol Členovia komunity sv. Jana žijú spolu
v Le Mesnil ev Valle, nedäleko mesta Tours vo s mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli prestať brat
Francúzsku, víkend Komunity sv. Jána. Dom drogy. Prácou a modlitbou sa v priebehu
tejto komunity je aj na slovensko - rakúskej dvoch rokov dostávajú do života bez drog a
hranici v mestečku Marcheg. Na programe neskôr sa vracajú do normálneho života.
Komunitu založil Dominique Philipe. Ok
bola bohoslužba, predaj hrnčiarskych pred
metov, ktoré pripravujú v miestnom komunit- rem bratova kontemplatívnych sestier, pracu
nom centre bývalí narkomani a bratia komu je aj vetva apoštolských sestier a rodín.
Komunita pôsobí vo Francúzsku, Holand
nity sv. Jana, dražby umeleckých predmetov,
divadelné predstavenie ,.Teroristi a láska", sku, Mexiku a v ďalších krajinách Afriky.
spoločné agapé a vystúpenia gospelovej V bývalých komunistických krajinách komuni
ta otvorila domy v Rumunsku, Poľsku a Litve.
hudobnej skupiny Nádej.
Pre návštevníkov „záhrady pokoja", kde Viac informácií o komunite a festivale spoje
sa stretnutie uskutočnilo, bolo pripravených nom s účasťou na Svetovom dni mladých
aj niekoľko myšlienok, ktoré si návštevníci v Kolíne -august 2005 nájdete na web stránke
mohli premeditovať v tichu kaplnky Panny www.stjean.com.
(Gerhard Weag/TKKBS)
Márie.

Exarchátna slávnost v Košiciach
Radostne zaznieva v každej kresťanskej
rodine oslava príchodu nového človeka na
svet. Už zrod ľudského života je malým opa
kovanýmzázrakom a každý šťastne zvládnutý
pôrod stimuluje matku k veľkej radostí a
vďačnosti. Otoviac celá rodina Kristovej Cirkvi
nadšeneoslavuje sviatok Narodenia Presvätej
Bohorodičky, tej, ktorej narodenie zvestovalo
radosťcelému svetu (tropár).
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kyňa NR SR. Povzbudivé bolo aj svedectvo
dvoch kňazov-misionárov, pôsobiacich v
západnej Európe, ktorá podľa nich stále
očakáva od veriacich na Slovensku nové zna
ky živej viery a impulzy k ozdraveniu vlast
ných rodín. Z celej besedy vyplynul katego
rický záver: Buď bude rodina aj v novej
zjednotenej Európe kresťanská, alebo nebude
žiadna. Po besede bolo na farskom dvore
pripravené spoločné pohostenie -agapé. Noč
ný program zakončil košický farár a protopres
byter o. Marko Rozkoš poklonou pred Eucharístíou, ktorú spevom sprevádzali mladí z jed
notlivých košických farností.
V
nedeľu ráno odpustová slávnosťvyvrcho
lila o 10. hod. slávnostnou archíjerejskou
svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka
Ladislav, pražský exarcha. Spoluslúžili vla
dyka Ján Babjak, prešovský eparcha, vladyka
Milan, košický exarcha, a vladyka Ján Hirka,
emeritný biskup, a niekoľko desiatok kňazov.
Cirkevnoslovanským spevom ju citlivo spre
vádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach. V kázní rozviedol vladyka Ján
Babjak vynikajúcu čnosť Bohorodičky tichosť. Poukázal na dejiny spásy v ktorých

Aj tohto roku sa gréckokatolícka katedrála
v Košiciachobliekla do slávnostného šatu, aby
mohladôstojneosláviť svoj odpustový marián
sky sviatok. Od 30.8.-3.9. prebiehala pri
večerných bohoslužbách duchovná obnova,
ktorú viedli pozvaní kňazi z jednotlivých
protopresbyterátov exarchátu. Vo svojich
príhovoroch k veriacim analyzovali ústrednú
tému obnovy: „Miesto Márie v ľudských
spoločenstvách". Potešiteľné je, že aj mladé
rodiny si našli čas na duchovné zotavenie a
prijatie posily pre život.
V predvečer samotného odpustu slávil
archijerejskú liturgiu vladyka Milan Chautur,
košickýexarcha spolu svladykom Ladislavom
Hučkom, pražským exarchom, ktorý aj kázal.
Preplnený chrám si vypočul teologickú úvahu
o Božej matke, ku ktorej úcta sa stáva dnes Boh veľké veci vykonal vždy v tichu. Aj
jedným zo znakov pravostí Cirkvi. Mária je evanjeliá charakterizujú Pannu Máriu ako
výnimočná žena, ale inou výnimočnosťou, ako dušu rozjímavú a mlčanlivú. Z tohto poznania
chcesvet. leto výnimočnosťjej života bez pá plynie pre nás vážny praktický dôsledok. Kto
dudohriechu, zdôraznil okrem iného vladyka chce skutočne viesť dialóg s Bohom í s člove
Ladislav. Pri závere svätej liturgie protosynkel kom, musí sa naučiť byť ticho a počúvať. Pri
exarchátu o. Vladimír Tomko srdečne zablaho záverečnom podäkovaní vladyka Milan vyjad
želal vladykovi Milanovi k jeho narodeninám ril nádej na rýchle dokončenie stavby reziden
a veriaci sa pripojili mohutným mnoholit- cie Košického apoštolského exarchátu, stojacej
stvíjem. Ďalším bodom večerného programu blízko katedrály. Zástupu košických veriacich
bola plodná beseda na aktuálnu tému o ro bolo dopriate, aby v slnečnom dni prežili svet
dine v súčasnej spoločností i v Cirkvi. Proble lo a teplo Božej lásky a znova našli orientáciu
matiku rodiny zcirkevného stanoviska tlmočil v spletitých zákrutách každodenného osobné
vladyka Milan a na otázky o štátnej podpore ho í rodinného života,
rodine odpovedala p. Mária Sabolová, poslan
Michal Hospodár/GKAE

Staňte sa aj vy redaktorom SLOVA
Pozývame všetkých, ktorí chcú zkvalitniť 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.

PREŠOV: Na pôde Prešovskej univerzity
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
v Prešove sa dňa 21. augusta 2004 konala
vedecká konferencia venovaná 100-tému
výročiu narodenia blahoslaveného biskupa
Vasiľa Hopká. Toto podujatie sa uskutočnilo
pod záštitou Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ,
prešovského eparchu. V rámci programu ve
deckej konferencie odzneli prednášky, ktoré
napomohli k hlbšiemu poznaniu tejto vý
znamnej osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku.
Po privítaní účastníkov konferencie prítom
ných pozdravil dekan fakulty Doc. ThDr.
Vojtech Boháč, PhD. V úvodnej prednáške
Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., vedúci Katedry
cirkevných dejín GBF PU, ktorá bola spoluorganizátorom konferencie, priblížil spoločensko-náboženskú situáciu v Československu a
následne likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi
v 50-tych rokoch totalitným systémom. Zdô
raznil slová, ktoré povedal Svätý Otec v Brati
slave pri beatifikačnom akte: „Vasiľ Hopko
nezaprel svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkví
a vernosť pápežovi. Spolu s rehoľnou sestrou
Zdenkou Schelingovou bol žiarivým príkla
dom verností za čias tvrdého a nemilosrdné
ho náboženského prenasledovania".
Čo nám chce Cirkev povedať cez blahosla
vených a svätých, to bola téma prednášky
otca biskupa Mons. Jána Babjaka, SJ. Vo svo
jej meditácií zdôraznil, aby sme viac komuni
kovali s našimi blahoslavenými, a tak rozví
jali ich kult v živote miestnej cirkvi. Oni sú
totiž najkrajším Božím ovocím. Sú našimi veľ
kými vzormi a mocnými zástancami a oro
dovníkmi pred Božou tvárou.
Veľmi dôležitým obdobím v živote biskupa
ThDr. Vasiľa Hopká po jeho úspešnej pasto
račnej činnosti v Prahe bol návrat do Prešova
v roku 1936, Bol poverený službou spirítuála
v gréckokatolíckom seminári, ďalej vyučoval
náboženstvo na Učiteľskej akadémii a neskôr
pôsobil ako profesor morálnej a pastorálnej
teológie na Vysokej bohosloveckej škole
v Prešove. Práve jeho pôsobenie v týchto
eparchiálnych inštitúciách bolo témou pred
nášky ThLic. Petra Borzu, autora publikácie
Blahoslavený Vasiľ Hopko, prešovský pomoc
ný biskup s názvom ThDr. Vasiľ Hopko a jeho
vzťah k bohosloveckej fakulte a semináru.
Krásne svedectvo o jeho pôsobení vystihujú
myšlienky súčasníkov: „Biskup Hopko
v seminári bol voči sebe samému mimo
riadne prísny a náročný. Zvykol hovorievať
- berte život vážne, lebo ho neslobodno brať
na ľahkú váhu.“
Život blahoslaveného bol naplnený mnohý
mi aktivitami, ktoré prispievali k zveľaďo
vaniu Cirkvi. Jednou z nich bola aj systematizácía gréckokatolíckej farnosti v Prahe.
Práve podiel Vasiľa Hopká na jej zriadení
vyzdvihol Mgr. Jaroslav Coraníč, odborný
asistent na Katedre cirkevných dejín GBF PU.
Jeho účinkovanie v Prahe a zložitosť pomerov
,v ktorých pôsobil, veľmi pekne vystihujú
slová: „Neprišiel som ani pre Rusov, ani pre
Ukrajincov, ani pre Rusínov, ale pre gréckoka
tolíkov. Bol skutočne dobrým pastierom
a zjednocovateľom všetkých”.
Spoločensko-náboženská situácia po 2,
svetovej vojne priniesla mnohé zmeny, na
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ktoré musela citlivo reagovať aj Cirkev. Tieto
zmeny mali veľký vplyv aj na dianie a život
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
V roku 1946 bol biskup Pavol Gojdíč poverený
správou všetkých gréckokatolíkov na území
celej republiky. Rozsiahlosť eparchie a hrozba
likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi spôsobili to,
že prvýkrát v dejinách Prešovskej eparchie
bol vymenovaný pomocný biskup, a to
v osobe ThDr. Vasiľa Hopká. Menovaný bol
2.1.1947 a biskupská vysviacka sa uskutoč
nila 11.5.1947 v Prešove. A práve účinkova
nie ThDr. Vasiľa Hopká ako pomocného
biskupa bolo témou prednášky o. Mgr. Juraja
Voroňáka, farára vo farnosti Stakčín. Predná
šajúci poukázal aj na jeho horlivú činnosť,
vzťah k východnému byzantskému obradu,
vernosť Svätému Otcovi a pod.
O pomocnom prešovskom biskupovi blaho
slavenom Vasiľovi Hopkovi boli v ostatnom
čase vydané viaceré knižné publikácie, rôzne
príspevky, články v časopisoch a podobne.
Medzi nimi má osobitné miesto pre mnohých
známa publikácia s názvom Aby všetci jed
no bolí - Da vsi jedíno budut. Je to nepochyb
ne výborné dielo, lebo cez jednotlivé listy
môžeme oveľa viac a hlbšie poznávať tohto
nášho hrdinského biskupa. Nemalou mierou
k naplneniu zámeru konferencie prispel o.
PaedDr. František Dancák, odborný asistent
na GBF PU, autor spomínanej publikácie,
svojimi osobnými spomienkami na blahosla
veného biskupa Vasiľa Hopká, vychádzajúc
zo svojej osobnej korešpondencie s o. bis
kupom. Okrem uvedenej knižnej publikácie,
vydanej v roku 2002, vyšlo v ostatných dňoch
ďalšie dielo o. Dancáka s názvom Raduj sa,
blažený Vasiľ.
Myšlienky prednášky s názvom Duchovný
odkaz blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopká
od pátra Milana Hromníka, SJ, autora publi
kácie, ktorá vyšla v knižnici Posla v roku 2003
s názvom Blahoslavený Vasiľ Hopko, boli
výzvou, aby sme tohto hrdinského syna našej
Gréckokatolíckej cirkví nielen poznali, ale aby
sme jeho duchovný odkaz prijali aj do svojho
života. V prednáške boli vyzdvihnuté základ
né črty duchovnej spirituality o. biskupa: jeho
hlboký vzťah k Eucharistii, úcta k Božskému
Srdcu, horlivosť a vytrvalosť v modlitbe.
O ňom platia v plnosti slová: Bol to muž
modlitby! Zdôraznené bolo aj jeho úsilie
o jednotu Cirkvi.
Na záver odzneli diskusné príspevky:
emerítného biskupa Mons. Jána Hirku,
ktorý vo svojom príspevku predniesol osobné
spomienky na o. biskupa a popísal priebeh
beatifikačného procesu,
o. ThDr. Marcela Mojzeša o postoji blahosla
veného biskupa Vasiľa k aplikácii liturgických
predpisov v miestnej cirkvi,
p. Mgr. Andreja Kaputu, člena historickoarchivistickej komisie v procese blahorečenia
biskupa P Gojdiča a V. Hopká, ktorý prezento
val bohaté odborné vedomosti o biskupovi
Hopkovi a taktiež osobné spomienky naňho
a Mons. Jána Gajdoša, ktorý taktiež prítom
ných obohatil odbornými znalosťami z jeho
života a svojimi osobnými spomienkami na
blahoslaveného.
Vedecká konferencia bola ukončená Molebenom k blahoslavenému biskupovi Vasiľovi
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Humenné + Podskalka = láska
dosťou prijala ponuku otca protopresbytera
M. Onderka a 26.7.2004 strávila spolu s deťmi
na Podskalke krásne športové popoludnie.
Priateľské detí si rýchlo získali naše srdcia
a my sme boli potešení, že sa rozhodli pridať
k našim vodným hrám, ktoré sa konali 17.8,
t. r. pri Laborci pod vedením otca kaplána L
Kohúta. Ak k vám náhodou dopláva jedna
z papierových lodičiek, ktoré sme spolu
púšťali, nech vám prinesie posolstvo, ktoré
šíria tieto veselé deti: sme iní, ale nie horší.
Nie všetci môžu tráviť prázdniny pri svojej
rodine. Mnoho telesne postihnutých detí trá
vilo leto v ústave na Podskalke pri Humennom. Mládež z ťarnosti Humenné -mesto s ra

P.S. Humenská mládež ľúbi deti z Pod
skalky.
-E.V.-

Futbalový turnaj
Humenský protopresbyteriát má za sebou
jedinečnú športovú udalosť - 2. ročník
ťutbalového turnaja o pohár protopresbyteriátu. 10 družstiev sa stretlo 18.8.2004
v Hažíne nad Cirochou a po tvrdom meraní
síl si putovný pohár v staršej kategórii odniesli
chlapci z ťarnosti Humenné - mesto, v mlad
šej kategórii titul obhájila farnosť Humenné Dubník.
-E.J.-

Prázdninový výlet na fare
Človek by ani nepovedal, aké super zážitky
sa dajú získať na ťare. Náš o. Slavo i tento rok
pripravil pre nás - mladšie deti z ťarnosti
Klokočov prázdninový výlet - tentokrát na
fare.
Náš výlet sa začal v pondelok 26.7.2004
ráno. Na fare sme sa zišli všetci nabalení a na
bicykloch. Hneď ako sme sa ubytovali, sadli
sme na bicykle (tí najmenší do áut) a vyrazili
sme na prvý výlet - na cyklotúru na Morské

oko. Nemusíme vám hádam zdôrazňovať, že
pre nás, detí od 9 do 12 rokov, bolo zvládnuť
26 km na bicykloch riadne namáhavé.
Unavení a hladní sme dorazili na Morské oko.
A tak sme rýchlo rozložili oheň, vybalili zásoby
a začali opekať, aby sme nabrali stratenú
energiu.
Po romantickom oddychu na Morskom oku
sme sa vybrali naspäť, aby sme do Klokočová

dorazili v príhodnom čase. Cestou naspäť, už
len asi 5 km od domova, nás chytila poriadna
búrka, priam prietrž mračien. A tak malí či
veľkí, všetci sme do nitky zmokli.
Večer nás čakala svätá liturgia v našom
klokočovskom chráme a po nej modlitby pred
očami Klokočovskej Bohorodičky.
Touto búrkou sa začal jeden poriadne
upršaný týždeň a my sme mu museli prispô
sobiť svoj program. Tak sme celý druhý deň
vyplnili rôznymi spoločenskými hrami na fare
a v priľahlých priestoroch.
V
stredu sme mali na pláne návštevu krytej
plavárne. Podvečer po návrate z plavárne sme
opäť malí svätú liturgiu. Kedže v ten deň mal
náš kamarát Bobko narodeniny, tak sme večer
oslavovali. Mali sme pizzu a zapíjali sme ju
detským šampanským. Potom nasledovala
diskotéka.
Nadišiel posledný deň - štvrtok. Počasie
sa už trochu umúdrilo, a tak sme celý deň
prežili na motokárach a kolotočoch. Náš výlet
sme ukončili svätou liturgiou a večerou.
Nasledovalo už len balenie a upratovanie,
a potom rýchlo domov. Ani nevieme ako
a štyri dni spoločne strávené na fare ubehli
ako voda.
Vytvorili sme si nové priateľstvá a prežili
spolu veľa krásnych chvíľ.
Ďakujeme!
Katka Veselovská, Veronika Zdenovcová

A sme zas o krásne zážitky bohatší!
S určitosťou môžem za všetkých povedať,
že na tohtoročný výlet sme sa celý rok tešili.
Tobolo ale radosti, keď sme konečne po dlhej
príprave v pondelok 16.8.2004 spolu s o.
Slavomvyštartovali z Klokočová na cestu za
novým dobrodružstvom. Cieľom našej cesty
boli Kuzmice. Aby nebola až taká jednoduchá,
rozhodli sme sa pre zaujímavý, a pritom nie
velmi náročný spôsob dopravy - cyklistiku.
Veďprečosi cestovanie trochu nespestriť? Ani
smesa nenazdali a 54 km bolo za nami.

Prekvapko! Presne to nás čakalo na mieste
nášho určenia. Škôlka, v ktorej sme malí byť
ubytovaní, nám pripadala taká veľká, že
niektorí si robili mapky, aby sa náhodou
nestratili. Ani znaky únavy nenechali na seba
dlho čakať. Hneď, ako to bolo možné, sme
zaspali ako malé bábätká. Na výlete je každá
minúta vzácna! Takto sa nám vždy skoro
zrána prihováralo slniečko a šteklilo nás po
nose, aby sme dlho nevyspávalí. Po raňaj
kách, pri ktorých nám spríjemňovalo atmosfé
ru čítanie Božieho slova, bolo na programe
„kupko".Tamje predsa vždy super, nie? Komu
by sa chcelo odísť? Spoločne trávené večery
mali tiež osobité čaro. Ako napríklad svätá
liturgia, ktorá trvala približne 3 hodiny. Dlho?
Možno. Lenže pre mňa asi najkrajšia akú som
v živote zažila.
Štvrtkové popoludnie sme strávili v spoloč
nosti domácich. Začalo sa to pozvaním na
obed, ktoré sme s radosťou prijali. Mňam, to
bolo ale dobrôt. Získaná energia sa potom

dobre využila pri priateľskom futbalovom
stretnutí, v ktorom sme Kuzmíčanov tesne
porazili. Spoločná svätá liturgia bola krásnym
zakončením tohto dňa. Smiech, šťastie a dob
rá nálada. Áno, presne toto bolo cítiť zo
všetkých a odvšadiaľ.
V
piatok sme sa sústredili na duchovnú
stránku nášho výletu. Ako? No predsa modlit
bou a pôstom o chlebe a vode, ktorý bol obe
tovaný za našich doma a našich dobrodincov.
Posledný deň nášho výletu - sobota - sa
začal ako inak svätou liturgiou. Balenie netr
valo príliš dlho, aj upratať sme sa snažili čo
najrýchlejšie. Spríjemnili sme si aj cestu na
späť. Začala sa desiatkami ruženca pred obi
dvoma kuzmíckými chrámami. Postupne sme
sa zastavovali pri všetkých chrámoch, ktoré
sme míňali cestou domov a pokračovali

v modlitbe ruženca. Po dlhej, ale zaujímavej
ceste sme konečne dorazili domov.
Ako všetko na svete aj náš výlet mal svoj
koniec. Smútok? Ale kdeže! Rozhodli sme sa,
že o rok sa v Kuzmiciach stretneme zas. Aj
vdäka o. Miroslavovi Pohároví a srdečnosti
ľudí z Kuzmíc, ktorí nás vôbec nepoznali, no
napriek tomu nás milo privítali a starali sa
o nás ako o svojich. Za to im chcem v mene
celej našej mládeže úprimne poďakovať.
Eva Kondášová, Kaluža

Koniec prázdnin v Klokočové
0 letnézážitky v Klokočové nebola núdza.
Ešte i týždeň pred začiatkom školského roka,
teda v stredu a štvrtok 25.-26. augusta 2004,
sa mohli deti i mládež vyšantiť na výlete s o.
Slavom. Zúčastniť sa mohol každý, no tešili
sa najmä deti.
Prvé sa začali na faru schádzať už v stredu
o deviatej. Odtiaľ sme o hodinku vyrazili na
neďaleké stredisko Kamenec na Zemplínskej
Šírave. Tu sme celé dopoludnie jazdili na
vodných bicykloch, ktoré nám spolu s uby
tovanímzadarmo ponúkol ich majiteľ p. Pavol
Pazíč. Dokonca sme sa boli pozrieť na
klokočovskú cerkov zvodnej hladiny. Vodné
bicykle mali úspech najmä u detí, ktoré sa len
veľmi neradi šli naobedovať. Predstava chut
nej polievky a zapekaných špagiet ich však
nakoniec presvedčila.

Popoludnie bolo venované voľnému prog
ramu. Každý sa mohol rozhodnúť, čí si radšej
zahrá futbal, pexeso, karty, alebo inú spolo
čenskú hru a všetci si mohli zaspievať v sprie
vode gitár.
Gitary a spev sprevádzali aj večernú
opekačku, ktorá pre dobrú atmosféru trvala
dlho do nocí. Komu sa nechcelo spať, ten sí
ešte mohol pozrieť film.
Ráno nás prekvapilo upršaným počasím,
našťastie sme sa mohli schovať na krytej
terase, kde nás čakali raňajky. Počasie sa však
rýchlo umúdrilo a ďalšie dopoludnie sme strá
vili pri spúšťaní na lane, na vodných bicykloch
a kúpaním sa. Všetkým nám bolo veľmi ľúto,
keď sme sa k večeru museli rozísť domov.
Bohu vďaka za tento výlet, veríme, že sa
zídeme aj na budúci rok.
Eva Čuchranová, Kaluža

SPRÁVY Z DOMOVA
Hopkovi v kaplnke pri jeho relikviách v pre
šovskej katedrále (Peter Šturák).
TRNAVA: „Európa je aj záležitosťou žien".
Pod týmto mottom sa v Trnave od 24. do 28.
augusta t. r. zišla nevšedné vzorka katolíc
kych žien zo 16 krajín východnej a západnej
Európy, aby diskutovali a pracovali na
projekte spolupráce v európskom priestore.
Konferenciu zorganizovala Katolícka jednota,
o. z. Ženy ženám a európska sekcia WUCWO
(Svetovej únie katolíckych ženských orga
nizácií). Úvodné požehnanie účastníčkam dal
bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján
Sokol. Pripomenul potrebu obnovy sveta
prostredníctvom ženy ako matky a vštepovateľky hodnôt, ktorej vzorom a sprievod
kyňou na ceste je Mária a zvolal na toto
európske stretnutie jej osobitnú ochranu.
Konferencia s každodennou rannou meditá
ciou, tlmočená do 4 svetových jazykov, obsa
hovala teoretickú prednáškovú časť s téma
mi: Kresťan v Európe (Ján Fígeľ), Úloha ženy
a muža v súčasnej spoločnosti (Terézia
Lenczová), Európske partnerstvá a zdroje na
ich financovanie (Gabriela Podolanová).
Hostia z Rakúska predstavili projekt Európa
-ženská záležitosť. Potom nasledovala pane
lová diskusia s piatimi témami a dvojdňová
práca v skupinách. Vo workshopoch odznela
bohatá zmes názorov žien krajín od silne
katolíckych až po menšinové a ich skúseností
s angažovaním sa od farskej úrovne až po
Radu Európy. Účastníčky na záver konferen
cie vydali vyhlásenie a odoslali list vďaky
a vernosti Svätému Otcovi. Hlavným cieľom
konferencie bolo nadviazať vzájomné kontak
ty a konkrétne partnerstvá na medzinárodnej
í domácej úrovni, prehĺbiť chápanie kresťan
skej ženy a jej poslania v spoločností a za
chytiť nové impulzy pre prácu na budovaní
spoločného európskeho domu. Pre Slovensko
to znamená úvod do náročnej práce formova
nia žien a ich trpezlivej spolupráce s mužmi
(Mária Raučinová).
JURKOVA VOLA: V nedeľu 12. septembra
2004 sa v obci Jurkova Volá v Svidníckom
protopresbyteriáte uskutočnila odpustová
slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Zároveň si veriaci tejto obce, ktorá je filiálkou
farnosti Vyšný Orlík, pripomenuli 130. výročie
od posvätenia miestneho chrámu. Posvätil ho
v poradí druhý prešovský eparcha Jozef Gaganec. Odpustovej archijerejskej svätej litur
gii o 10.00 hod. predsedal prešovský eparcha
Mons. Ján Babjak, SJ. V homílii si všimol
jednu veľmi dôležitú vlastnosť Panny Márie
-tichosť. Zdôraznil, že jedine v tichosti sa dá
naozaj stretnúť s Bohom. Ticho je potrebné
pre poznanie seba, blížneho a Boha. Pripo
menul, ako pri návšteve Svätého Otca Jána
Pavla 11. v Lurdoch zaznela výzva, aby ľudia
zachovali ticho, aby neskandovali, netlieskali, lebo Svätý Otec sa chce modliť. V dneš
nom hlučnom svete potrebujeme stíšenie pre
zdravie tela i duše. V tom nám môže byť
príkladom Panna Mária. Potrebujeme sa
stíšiť, aby sme boli schopní v tomto svete
počuť hlas živého Boha, jeho mocné slovo pre
náš život. Slávnosť bola zakončená myrovaním (Ľubomír Petrík/ISPB).
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K ROK U EUCHARISTIE
Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša vo filme amerického režiséra Mela
Gíbsona The Passion (Utrpenie), pred začiatkom nakrúcania filmu
svojmu režisérovi povedal: „Musíme sa každý deň zúčastniť na
svätej omši. Predtým, ako budem niesť tento kríž, a predtým, ako
začneme nakrúcať tento film, musím prijať Eucharistiu." A niekedy
denne chodil na svätú spoveď (Máriina doba, 2004,1).
ú pretvárajúcu silu potrebujeme všetci na
to, aby sme vedeli zaujať svoje miesto
v živote, a predovšetkým na to, aby sme mali
život a aby sme ho mali hojnejšie (porov.: Jn
10,10). Preto sa Cirkev vždy znova a znova
vracala k najživšej Kristovej prítomnosti
v Eucharistii.
Katechizmus Katolíckej cirkvi označuje
Eucharistiu za „pram eň a vrchol celého
kresťanského života" (KC 1324). Ak chceme
aj my znovu objaviť tento ústredný bod a srdce
svojho kresťanstva, musíme ho hľadať tam,
kde je živý Kristus, prítomný s celým svojím
dielom a poslaním, s celou svojou náukou
a činmi, s celým svojím životom, smrťou,
slávou a svätosťou.
„Vezmite a jedzte...” (Mt 26,26).
Keď Ježiš vyslovoval vo večeradle tieto
slová, sotva niekto z apoštolov tušil, čím sa
stane práve ustanovená Eucharistia pre život
budúcej Cirkví v nasledujúcich storočiach až
do našich dní. Preto už prví kresťania sa schá
dzali po domoch, „lám ali chlieb a 5 radosťou
a úprimným srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,
46). Od toho sa rozvíjal celý ich kresťanský
život. „D ávali tým najavo, že všetci, čo jedia
jediný rozlomený chlieb, Krista, vstupujú do
spoločenstva s ním a tvoria v ňomjedno telo“
(KKC 1329).
Kresťania hlboko uverili pamätným Kristo
vým slovám o Eucharistii, slovám jasným
a plným nádeje: „A chlieb, ktorý ja dám, je
moje telo za život sveta... ktoje moje telo a pije
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom... bude
žiť naveky" (Jn 6,51;56;58). „Vo všetkých
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nasledujúcich storočiach sa zhromažďovali
okolo eucharistického stola a so všetkou lás
kou si udržiavali tento živý dotyk s Kristom.
Inak by sa bolo stalo len náukou, hnutím, filo
zofiou či askézou, organizáciou či spolkom"
(J. Ch. Korec: O Eucharistii).
Keď cisár Díoklecián chcel vo svojej ríši na
začiatku 4. storočia vykoreniť kresťanstvo,
vydal zákon, ktorým pod trestom smrtí zakázal
účasť na nedeľnom siávení Eucharístíe. Vedel,
že tým smrteľne zasiahne samotné jadro
Cirkvi. Keď sa sudca v Kartágu spýtal kresťa
nov chytených pri bohoslužbe, prečo tam cho
dia, keďje to životu nebezpečné, odpovedali:
„Bez nedeľnej bohoslužby nemôžeme žiť."
Z rozhodnutia Svätého Otca Jána Pavla 11.
sav októbri 2004 začína RokEucharistiea po
trvá do októbra 2005. Pre nás je to nová príle
žitosť, aby sme toto ústredné postavenie
Eucharistíe mohli znova oživiť a pochopiť,
premyslieť a premodlíť, zaradiť a s láskou
prijať do nášho osobného života i do života
celého kresťanského spoločenstva, vo farnosti,
v eparchii, i v celej Cirkvi. Svätá liturgia nie
je len pobožnosť, nie je len modlitba. Svätá
liturgia je „vrchol celého kresťanského života"
(KKC 1324). Je to osobitné a tajomné stretnutie
so živým a dobrotivým Ježišom, Pánom
a Spasiteľom ľudstva. „Jezhrnutím a súhrnom
našej viery" (KKC 1327).
Tomáš Kempenský vo svojej vzácnej knihe
O nasledovaní Krista vyjadruje dôležitosť
Eucharistíe v näšom živote takto: „M nohí
putujú na rozličné miesta, aby videli ostatky
svätých; a žasnú, keď počujú rozprávať o ich
skutkoch; obdivujú veľké stavby chrámov

a bozkávajú ich hodvábom a zlatom ovinuté
sväté kosti. A hľa, tu predo mnou na oltári si
prítomný ty, Boh môj, Svätý nad všetkých
svätých, Stvoriteľ ľudí a Pán anjelov. K tým
pútiam pobáda ľudí často len zvedavosí
a túžba vidieť nové veci... Ale tu vo Sviatosti
Oltárnej si prítomný celý, môj Boh, človek
Kristus Ježiš, tu možno dosiahnuť i hojné
ovocie večnej spásy, koľkokrát ťa hodne
a nábožne prijímame" (IV.,1, 38-41).
„Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte"
(Jn 1,26). Zdá sa, že tieto Jánove slová patria
niekedy aj nám. Že často je aj naša reakcia
podobná tým, ktorí pri Kafarnaume nechceli
chápať Ježišovu eucharistickú reč, a tak odišli
od neho a viac s ním nechodili (porov.: Jn 6,
6 6 ).
„Eucharistia je osobitným darom celej
Cirkvi. Je najväčším darom, ktorým v poriadku
milosti a sviatosti božský Ženích obdaroval
a stále obdarúva svoju Nevestu. Ale práve pre
to, že ide o taký dar, všetcisa musíme v duchu
hlbokej viery daťviesťzmyslom pre opravdivú
kresťanskú zodpovednosť", píše Ján Pavol 11.
vo svojom liste O Eucharistickom tajomstve
a kulte (12). A dar zaväzuje. „Eucharistia,
Kristova spásonosná prítomnosť v spoločen
stvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to
najcennejšie, čo Cirkev môže mať na svojej
ceste dejinam i...", poučuje ďalej Svätý Otec
Ján Pavol 11. (Encyklika Cirkev žije z Eucharistie (9). Je to dlhá cesta, plná prekážok, ktoré
presahujú ľudské schopnosti. Na tejto ceste
sú aj nám adresované slová, ktoré počul pro
rok Eliáš: „ Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou
dlhú cestu!" (1 Kráľ 19,7; Vg). Máme ju preto
prijímať nie pre potešenie, ale aby sme vládali
kráčať, pracovať a zápasiť o duchovnú podobu
seba samých i druhých. Preto, lebo Eucharistia
nie je ochranou pred hriechom, ale posilou
v boji proti hriechu. Kto z nás to nepotrebuje?
Eucharistia, toje poklad Cirkví, srdce sveta,
závdavok cieľa, po ktorom túži každý človek,
aj keď si to niekedy neuvedomuje. Eucharistia
je pre nás to, čo povedal svätý Peter v mene
nás všetkých: „Pane, a ku komu by sme išli?
Ty máš slová večného života" On 6,68). Preto
Cirkev, podnecovaná láskou, sa usiluje odo
vzdať nasledujúcim kresťanským generáciám
vieru a náuku o eucharistickom tajomstve bez »
toho, aby z nej stratila čo len čiastku.
K takémuto chápaniu Eucharistíe nás
Svätý Otec Ján Pavol 11. vyzýva:
„Najm ilšíbratia a sestry, vstúpme do školy
svätých, veľkých interpretov pravej eucharis
tickej zbožnosti. V nich dosiahla teológia
o Eucharistii plnú krásu, prenesenú do života,
je pre nás nákazlivá a, takpovediac, zahrieva.
Počúvajme predovšetkým Najsvätejšiu Pannu,
v ktorej sa viac než v komkoľvek inom javí
eucharistické tajomstvo ako tajomstvo sveta.
Hľadiac na ňu, spoznáme pretvárajúcu silu,
ktorú má Eucharistia" (tne. Cirkev žije z Eucharistie, 62).
Len ak takto pochopíme tento dar z neba,
ktorý „dáva svetu život" (Jn 6,66), len potom
ho budeme naozaj prijímať „s Božou bázňou
a s vierou", „kým nepríde" Pán (1 Kor 11,26).
František Dancák ,
Ilustračná snímka: L. Lehotský
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ZA OTCOM
JÁNOM ŠIMONOM

Svätý hieromučeník Cyprián
a svätá mučenica Justína

Pri uzávierke minulého čísla sme dostali
správu o smrtí o. arcídekana Jána Šimona, tít.
ustína pochádzala z Antíochíe (pravde
kanonika. Zádušná sv. liturgia a pohrebné
podobne sýrskej), kde sa narodila okolo
obrady za dušu zosnulého bolí za účastí pre
šovského biskupa Mons. Jána Babjaka a roka 230 po Kristovi. Jej otcom bol pohanský
emeritného biskupa Mons. Jána Hirku 26. 8. kňaz Edessaíos a matkou istá Kleodonia,
t.r. v Košiciach. Prinášame jeho krátky nekro vyznávačka rovnakého náboženstva. Keď raz
Justína sedela pri otvorenom okne, začula
lóg.
Ján Šimon sa narodil 26.4.1919 v Mukače- slová diakona Praélia o Kristovi a potajomky
ve. Pochádzal z ôsmich detí a v ranom detstve začala chodievať do kresťanského chrámu.
ostal sirotou. O jeho výchovu sa starali jeho Napokon uverila nielen ona sama, no pod jej
staršie sestry. Býval v blízkosti kláštora o.
baziliánov, kde nachádzal útechu a posilu
v svojom osamelom mladom živote.
Po ukončení gymnázia pracoval určitý čas
ako úradník na notárskom úrade. Potom sa
rozhodol pre štúdium teológie, v ktorom našiel
náplň svojho života. Štúdium začal v Užhoro
dea dokončil ho na Karlovej univerzite v Pra
he,kdevroku 1946 získal absolutórium z po
svätnej teológie. V štúdiách cirkevného práva
pokračoval na Právnickej fakulte KU v Prahe.
V roku 1947 prijal sviatosť manželstva s Alž
betou Pancovou, učiteľkou, v Chráme Naro
denia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach.
Pán Boh im požehnal päť detí.
V tom istom roku prijal sviatosť kňazstva
v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk
blahosl. Pavla R Gojdíča, OSBM. Primície slávil
v Chráme sv. Klimenta v Prahe. Jeho prvou
farnosťou bola Zvala, a potom Torysky na
Spiší. V 50-tych rokoch bol nútený odísť vplyvom aj rodičia. Neskôr sa Edessaios stal
srodinou do výroby, kde pracoval ako robot kňazom a Justína sa rozhodla zachovať sí
ník v Žiari nad Hronom, neskôr v Košiciach panenstvo.
Justínu si všimol akýsi mladík menom
vo VSŽ ako dispečer dopravy.
S veľkou radosťou a nadšením privítal Aglaidos. Dlhší čas sa usiloval získať si jej
obnovu činnosti Gréckokatolíckej cirkvi a vrátil náklonnosť, ale bezvýsledne. Jeho túžba bola
sa na pôvodnú farnosť do Torysiek a Nižných taká silná, že sa napokon pokúsil Justínu
Repáš. Podarilo sa mu zjednotiť všetkých ve znásilniť, ale zachránili ju susedia, ktorí počuli
riacich, ktorí sa vrátili do lona Gréckokatolíckej volanie o pomoc. Vášňou zmietaný Aglaidos
cirkvi. Počas pôsobenia zrenovoval farskú sa rozhodol navštíviť v danej vecí Cypriána.
Cyprián pochádzal zo slávneho severoafric
budovu a chrám v Toryskách a N. Repašoch.
Stal sa okresným dekanom Spišskonovoves kého Kartága, ale býval v Antiochií. Keď sa
narodil, rodičia ho zasvätili pohanskému
kého dekanátu.
VToryskách pôsobil do roku 1988, keď zo bohovi Apollónovi. Keď dovŕšil siedmy rok, bol
zdravotných dôvodov odišiel na zaslúžený zverený mágom, aby ho naučili svojmu
odpočinok do Košíc. V rokoch 1992-95 pôsobil remeslu. Keď dovŕšil desiaty rok, bol poslaný
ešte ako správca farnosti v Cigeľke pri Bar na vrch Olymp, ktorý pohania považovali za
dejove. V posledných rokoch života pravidelne miesto prebývania božstiev, aby sa pripravil
vypomáhal v košickej katedrále a vo farností na službu pohanského kňaza. Tam sa naučil
privádzať blesky a dážď, spôsobovať škody
Košice-Nad Jazerom.
0. Ján Šimon prežil plnohodnotný život sadom, viniciam a poliam, zosielať na ľudí
kňaza. S láskou sa venoval a obetoval všetky choroby a mnohým podobným veciam. Po
svoje sily kňazskému povolaniu, svojim veria dovŕšení pätnástich rokov sa stal učeníkom
cim i milovanej rodine. Všemohúci Pán ho siedmich veľkých žrecov a cestoval takmer po
povolal do večnosti po dlhej a ťažkej chorobe celom svete. Ako učeník pobýval celé roky
dňa 23. augusta 2004 vo veku 85 rokov v 57. v Argu a Lakedaímóne na Peloponéze, v Tauropole na ostrove Ikaros, v egyptskom Memfise
roku kňazstva.
a v mezopotámskom Babylone. Takto sa stal
Blažený pokoj a večná mu pamiatka!
všeobecne známym, uctievaným a obávaným
Michal Hospodár/GKAE človekom.
Spomínaný Aglaidos teda navštívil Cypriá
na a sľúbil mu peniaze, ak spôsobí v Justíne
túžbu po ňom. Pre Cypriána predstavovalo
čosi také vždy veľmi jednoduchú úlohu, preto

J

povedal mladíkovi: „Spôsobím, že samo
dievča bude hľadať tvoju lásku a pocíti ešte
silnejšiu vášeň k tebe, než ty cítiš voči nej."
Cyprián vybral svoje knihy a zabezpečil si
tekutinu, ktorú odovzdal Aglaidoví, aby ňou
potajomky pokropil Justínín dom. Keď večer
o deviatej hodine Justína vstala na modlitbu,
ako to mala vo zvyku, pocítila vo svojom tele
takú vášeň, ako ešte nikdy predtým. Vrela
v nej krv, prichádzal jej na myseľ Aglaidos a
najrozličnejšie nástojčivé predstavy. Keď to
všetko trvalo dosť dlho, Justína pochopila, že
ide o pokušenie od diabla, preto sa začala
modliť ešte vrúcnejšie a urobila na sebe zna
menie kríža. V tej chvíli plameň vášne zhasol,
predstavy zmizli a Justína zaspievala Bohu
víťaznú pieseň. Diabol sa vrátil k Cypriánovi
so zvesťou, že nič nedosiahol. Na otázku, ako
je to možné, neochotne odpovedal: „Nedoká
zal som ju premôcť, pretože som na nej videl
akési znamenie, ktoré vo mne vyvolávalo
hrôzu.”
V
nasledujúcom období Cyprián postupne
skúšal rôzne magické praktiky, no všetky
zostávali bez výsledku. Vtedy ponížený a
rozhnevaný priviedol nielen na Justínu, ale
aj na dobytok a mnohých obyvateľov mesta,
rôzne choroby a bolesti. Dievčina sa však
neprestávala modliť, ba práve naopak, svoj
duchovný zápas ešte zintenzívnila. Vďaka to
mu choroba ustala. Cyprián, ohromený neoča
kávanými udalosťami, okrem iného povedal
diablovi: „Ty ničiteľ a zvodca všetkých, ty
prameň každej nečistoty a poškvrny, teraz som
spoznal tvoju bezmocnosť! Ak sa totiž bojíš aj
tône kríža a trasieš sa pred Kristovým menom,
čo budeš robiť, keď proti tebe vystúpi sám
Kristus?! Ak nedokážeš zvíťaziť nad tými, čo
na sebe robia znamenie kríža, koho vytrhneš
z Kristových rúk?!" Vtedy sa diabol na Cypriá
na vrhol a začal ho biť. Keďvšak Cyprián začal
volať: „Bože Justíny, pomôž mi!" a prežehnával sa, diabol sa vzdialil.
Nato Cyprián spálil svoje knihy, zmenil svoj
život a prijal iniciačné tajomstvá krstu, myropomazania a Eucharistie. Neskôr bol vysväte
ný za biskupa a mnohých obrátil k viere.
Justína sa stala igumenkou istého ženského
monastíera. Obidvaja podstúpili mučenícku
smrť v Níkomédíi okolo roka 268 a sú našimi
ochrancami pred neviditeľnými nepriateľmi.
Ich telá boli prevezené do Ríma. Ich životy
nám ukazujú nielen reálnosť diabla a mágie,
ale najmä nepremožiteľnú silu viery a svätého
Kríža.
Marcel Gajdoš
Ilustračná snímka: V Antiochií roku 268
odsúdili učenie Pavla zo Samosaty, ktorý
popieral božstvo Ježiša Krista. Táto otázka
pôvodu Ježiša Krista a jeho božstva sa
prejavovala aj v ranom kresťanskom umení.
Na obráku je väzba knihy z 5. storočia, kde
je Kristus zobrazený ako baránok.

ANKETA
Ako vnímate úctu k Bohorodičke v Katolíckej
cirkví?
Katarína, študentka
Myslím si, že ľudia sa viac utie
kajú k Márii, aj sa k nej modlia.
Aj ja sama radšej vzdávam úctu
jej, a jej predkladám svoje
modlitby. Možno je to aj tým, že
Mária je sprostredkovateľkou
medzi nami a Bohom. Niekedy
aj kňaz povie, že ľudia si viac uctievajú Máriu ako
Ježiša, ale myslím si, že na tom nie je nič zlé. Veď
je to jedno, či nie?
Anna, nezamestnaná
Ja sa stále utiekam k Márii.
Myslím si, že mi pomáha v ži
vote. Samozrejme, že mám vo
veľkej úcte aj samotného Ježiša,
ale úcta k Márii je mi bližšia.

Dalibor, študent
Moja úcta ako taká je zameraná
najprv k Matke Božej, a potom
k Ježišovi a ostatným svätcom.
V mojomživote hrá úcta k Panne
Márii dosť významnú úlohu.
Podľa mňa aj Katolícka cirkev
vzdáva primeranú úctu Márii,
lebo ona je Božia Matka.

Ochrana Bohorodičky
- úcta k Bohorodičke
Svet, v ktorom žijeme, sa veľmi intenzívne zaoberá svojou bezpeč
nosťou. Hrozba medzinárodného terorizmu nenecháva pokojnú
myseľ žiadnemu zdravo zmýšľajúcemu človeku. Mnohí predstavi
telia národov a spoločenstiev hľadajú rôzne možnosti, ako sa proti
tejto hrozbe brániť, ale často sa aj najdôkladnejšíe bezpečnostné
opatrenia míňajú účinkom a ľudstvo čoraz viac tápe v neistote, ktorá
pramení z vlastnej bezmocností...
Sviatok Ochrany
Presvätej Bohorodičky_______________
Vstúpili sme do mesiaca október, a práve
v tomto čase a dobe plnej neistoty a strachu
je náš duchovný zrak upriamený na Presvätú
Bohorodičku. Ona sa stala sprostredkovateľ
kou Božieho pokoja a bezpečia,
ako o tom mnohokrát
svedčia dejiny ľud
stva. Z církevnohistorického
hľadiska je
zazname-

stredníctvom svojho anjela k, z hľadiska
ľudského chápania nepochopiteľnému, povo
laniu - stať sa Božou Matkou. Od tejto chvíle
sa začali písať dejiny spásy každého človeka
na tejto zemi („Dnes je začiatok našej spásy..."
- tropár zo sviatku Zvestovania). A tieto dejiny
spásy môžu byť zavŕšené len vtedy, keď aj
človek povie Bohu svoje áno.
Niekde som počul názor,
že dnešní kresťa
nia sú kresťan
mi komprom isov.
Pove-

Helena, materská dovolenka
Keď som bola mladšia, určite
som sa viac modlila k Márii.
Možno to bolo aj tým, že som
chodievala do spoločenstva,
ktoré bolo viac orientované na
Máriu a na úctu k nej. Teraz
svoju úctu a modlitby smerujem
k samotnému Bohu.
Igor, bohoslovec
Všetky moje prosby, poďako
vania a modlitby predkladám
Pánu Bohu. Bohorodičku mám
naných niekoľko udalostí, ktoré sa pripisujú día Bohu a jeho vôlí svoje áno, ale akoby si
vo veľkej úcte, ale čo môžem,
príhovoru Presvätej Bohorodičky. Jedna z nich vždy nechávali pootvorené zadné vrátka
predkladám Ježišovi. Sú však
s možnosťou „Čo ak mi to s tebou Bože
učí
o ochrane Presvätej Bohorodičky:
veci, o ktoré prosím priamo
nevyjde...?" Určíte vnímame, že takéto
V
Carihrade
v
roku
903
nepriateľské
vojsko
Bohorodičku - svoje kňazstvo,
povolanie do kňazstva, svoju svätosť. Aj celá Cirkev napadlo cisárske sídlo. Gréci, nachádzajúci sa nejednoznačné áno nemá veľkú hodnotu.
vníma Bohorodičku ako Matku, ktorú nám dal Pán v zúfalej situácii, sa obrátili na Presvätú Bo Presvätá Bohorodička to svoje áno povedala
Ježiš pod krížom. Cirkev začína aj končí nový horodičku s úprimnou a vrúcnou prosbou jednoznačne a bez kompromisu, a všetko
liturgický rok sviatkom Bohorodičky.
o pomoc. Matka Božia si vypočula vrúcne ostatné, čo sa udialo v jej živote, sa stalo
prosby národa a viditeľným spôsobom im dôsledkom tejto jej odpovede. A to je cesta aj
Emília, profesorka
ukázala ochranu, ktorú nad nimi drží. Zjavila pre nás - povedať Bohu svoje áno.
Máriu považujem za svoju Mat sa počas modlitieb vo Vlachernskom chráme,
kuv nebi. Už ako študentka som obklopená sv. anjelmi, prorokmi a apoštolmi. Presvätá Bohorodička ako príklad?
sa k nej utiekala pred každou
Veľmi často, zvlášť pri slávení sviatkov
Modlila sa a v ruke držala svoj závoj na znak
skúškou. S mojou príatelkou sme
toho, že berie národ pod svoju ochranu Presvätej Bohorodičky, prijímame pozvanie
kľačali pred Čiernou Madonou a
prosili o vhodnú otázku, o dar a uchráni ho od nešťastia. Onedlho po zjavení Cirkvi k nasledovaniu príkladu života Božej
jazyka. Vždy pomohla. Celým grécke vojská premohli útočníkov a vyhnali Matky. V mnohých z nás sa v tej chvíli ozýva
mojím životom sa tiahne obraz Bohorodičky, ku ich ďaleko od svojej vlastí. Na pamiatku tejto hlas: „Však áno, ale jej sa prijímala Božia vôľa,
ktorej prichádzam vo chvíľach šťastia, ale hlavne udalostí ustanovil carihradský patriarcha keď bola vyvolená, keď bola očistená od
v ťažkostiach. Ani pozemská mama nevie o všet sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky (z kni dedičného hriechu, keď bola omilostená..."
kých trápeniach, ktoré somjej v slzách zverila a ona hy o. M. Čarný: „Život svätých").
A tak možno z tej našej slabej ľudskej stránky
ich predniesla svojmu Synovi a vyriešila. Modlím
ťažko prijímame Bohorodičku za príklad
sa k nej ruženec a zverujem jej svoju rodinu, deti, Áno Bohu______________________________ svojho kresťanského života. Ale tu si treba
svojich žiakov a všetkých mladých ľudí rozlietaných
Táto historická udalosť bola určite zviditeľ povšimnúť, že spomínané atribúty Božej
posvete. A ona chráni, pomáha. Denne uskutočňuje
nením ochrany Presvätej Bohorodičky. Ale milosti dostáva každý jeden kresťan. Aj on je
v mojom živote zázraky. Vďaka tí, Mária.
Mária ochraňuje svoj ľud už od chvíle, v ktorej Bohom vyvolený, aj on je vo sviatostí krstu
povedala Bohu svoje áno, keď ju pozval pro očistený, aj on je Božou milosťou omilostený...
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KRÁĽOVNÁ POKOJA ORODUJ ZA NÁS
QUEEN OF PEACE PRAY FOR US
KÖNIGIN DES FRIEDENS BfTTE FÜR UNS

Práve preto máme veľmi blízko k Bohorodičke
a práve preto má veľmi blízko aj ona k nám.
Tradičná úcta_________________________
Sú rôzne ľudové, náboženské tradície. Keby
smeskúmali jednotlivé tradície, zistili by sme
zaujímavú skutočnosť, že mnohé zanikajú.
Keby sme skúmali tradičnú úctu k Božej Mat
ke, zistili by sme, že tá je stále veľká. Zvlášť
v našich krajoch sa udržiava táto tradičná
úcta. Jednoznačne môžeme povedať, že k jej
úcte je zasvätených najviac našich chrámov,
že azda najviac rozšírenou ikonou alebo
obrazomje ikona Matky ustavičnej pomoci a
že najrozšírenejšou súkromnou modlitbou je
modlitba sv. ruženca. To všetko svedčí o veľkej
úcte našich predkov k Presvätej Bohorodičke.
Dnes, keďžijeme vo veľmi modernej dobe,
ktorá nie je zvlášť naklonená náboženským
tradíciám, môžeme sa pýtať, čí táto zvýraz
ňovaná a chránená úcta k Presvätej Bohoro
dičke nie je tiež ohrozovaná. Určíte by bolo
zavadzajúce, keby sme tvrdili, že nie. Tak ako
celé kresťanstvo, náboženstvo, tak aj spomí
naná tradícia je tiež ohrozovaná. Ale tak to je
užvlastne od čias založenia Cirkvi. Od vtedy
sa Cirkvi a jej tradícíám stavajú mnohé pre
kážky. A Cirkev je tu stále aj so svojimi tradí
ciami, aj s tradíciou úcty k Božej Matke. A táto
tradícia tu bude vždy. Len je dôležité, aby sme
aj my boli súčasťou tejto tradície!
Bohorodička - bezpečný prístav
Ak úvod tejto témy načrtol beznádej
človeka v dnešnej nebezpečnej dobe, pred
chádzajúce riadky nám mali ukázať smer,
ktorý nás vedie k Presvätej Bohorodičke. Ona
sa stala bezpečným prístavom Božieho pokoja
pre všetkých putujúcich, ktorí sa rozhodnú
nasmerovať loďku svojho života k prijatiu
pravých hodnôt, akými sú pokoj, bezpečie,
láska, odpustenie... Nech tento prístav nájdu
všetci, ktorí sa o to v úprimnosti srdca snažia!
Vladimír Varga
Ilustračná snímka: archív redakcie

Spoločnými modlitbami
zachráňme svoje deti
Byť matkou je veľký dar od Boha í veľké poslanie. Mnohokrát máme
my mamy veľa strachu a starostí o svoje detí. A nemuseli by sme ich
mať, keby sme ich vedeli odovzdávať do Ježišovej ochrany. Ako to
robiť? Práve „Modlitby matiek" sú pre matky, ktoré sa chcú modliť za
svoje detí a vnúčatá a ktoré sa chcú naučiť s Pánovou pomocou ich
jemu odovzdávať. Sám Pán nás ústami svojho proroka k tomu pozý
va: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje
detí, nezostane bez odmeny Vrátia sa z nepriateľskej krajiny Je tu
budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal“
(Jer 31,16-17).
„M odlitby matiek" sa začali v roku 1995
v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronica a jej švagriná Sandra -obe z Anglicka,
pocítili túžbu odovzdanejšíe sa modliť za svoje
detí. Modlitbou spoznali, že Pán Ježiš chce,
aby matky odovzdávali svoje deti do
jeho rúk, aby on mohol konať v ich
životoch a odstrániť tak bolestí
matiek. „M odlitby m atiek'
sa rozšírili do viac ako 70
krajín celého sveta
a boli v nich mnohé
krásne odpovede a vy
slyšania.
V našej farností Slovínky sme sa prvýkrát
stretli s „M odlitbam i
matiek" pred dvoma rok
mi. Prvé spoločné stretnutie
matiek oslovilo niekoľko mami
čiek, ktoré vytvorili štyri skupinky,
ktoré sa pravidelne stretávajú a odo
vzdávajú svoje detí nášmu Pánovi Ježišovi.
Stretávame sa pri spoločnej modlitbe za
naše detí jedenkrát do týždňa v domácností
jednej z mamičiek zo skupiny. Pri týchto mod
litbových stretnutiach sa zjednocujeme
v modlitbe a kladieme mená svojich detí a
vnúčat do košíka k päte kríža, čím ich odo
vzdávame do Ježišovej ochrany.
Modlíme sa z knižočiek „Modlitby matiek",
v ktorých je základná schéma takéhoto mod
litbového stretnutia. Pri stretnutí používame
malý stôl, na ktorý položíme kríž - aby nám
pripomínal nášho Spasiteľa, sviečku - Ježíš
je Svetlom sveta, Sväté písmo - Ježíš je živým
Slovom, malý košík, ktorý položíme k päte krí
ža a vkladáme doň mená detí napísané
jednotlivo na lístkoch. Máme prísnu zásadu
mlčanlivostí, teda to, s čím sa matky zdôveria

na stretnutí, sa nesmie zneužiť. Keď sa matky
naučia dôverovať jedna druhej cez modlitbu
a zdieľanie, ich bremeno sa stane ľahším.
Musíme vydať svedectvo aj o tom, že
niektoré modlitby mamičiek bolí už vyslyšané
(uvediem príklad: nevesta prišla
p
na návštevu po niekoľkých ror?
koch; naplnila sa túžba mat^ yt
ky spoločne sa modliť
s manželom...).
Niet pochýb o tom,
že Pán vypočuje kaž
dú našu modlitbu. Ale
najprv nás chce nau
čiť dôvere v neho. Ak
máte túžbu učiť sa
tejto dôvere a odo
vzdanosti, veľmi radí vás
V'v ” privítame medzi mamíčv ^ »
kamí, ktoré veria, že „spoločnými modlitbami zachránime
svoje detí!"
Keď utvoríte skupinku (stačia dve, ale naj
viac osem matiek), oznámte nám to. Budeme
vám posielať naše listy o nových skupinách
a o mnohých svedectvách. Taktiež vám pora
díme, prípadne radi prídeme medzí vás.
Kontaktná adresa koordinátorky
pre gréckokatolíkov:_________________
„MODLITBY MATIEK"
Veronika Nunhartová
053 40 Slovínky 134
tel. Číslo: 053/445 2669
Adresa koordinátorky pre Slovensko:
„MODLITBY MATIEK"
Jana Pajanová
PO.Box 137
850 00 Bratislava
tel.č./fax: 02/63814054

N A B U D Ú C E SI PREČÍ TATE
TÉMA: Chudobných máte vždy medzi sebou (Jozef Voskár) * SVÄTÝ: Náš prepodobný otec
Ján Rilský * BIBLIA PRE VŠETKÝCH: Jakub a kríž * ANKETA: Pomohli ste bezdomovcoví?
* NOVÁ EVANJEL1ZÁC1A: Netíketa 1. * SPRÁVY: Nové cirkevné gymnázium v Prešove/Trí
slávnostné dni vo farností Zbehňov/ 3. ročník túry na Makovicu
PRIPRAVUJEM E: Učenie dvanástich apoštolov - Didaché (na pokračovanie)
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Zámerná zmena identity - vydá
vaní e ^ a jía jn ú osobu_____________
Ďalšou úchylkou používateľov internetu
je zámerná zmena identity alebo vydá
vanie sa za inú osobu. O podobnej situácii
hovorí nasledujúci krátky príbeh. Jozef sa
zoznámil prostredníctvom internetu s Lu
ciou. On bol pracovníkom počítačovej
firmy a ona študentkou na univerzite. Spo
znali sa prostredníctvom chatu a neskôr emailu. Po čase ich virtuálny vzťah prerástol
do hlbších dimenzií. Keď sa mali stretnúť
osobne, ona odmietla. Po d'alšom a dálšom
naliehaní Jozefa sa predsa len stretli.
Pravda, ktorú sa pri osobnom stretnutí
dozvedel, lepšie povedané, ktorú uvidel,
mu vyrazila dych. Lucia bol 24-ročný
chlap.

Internet umožňuje veľmi jednoducho
zmeniť svoju identitu. Stačí sa v diskusnej
miestností predstaviť pod iným menom
a propagovať iný názor. Táto zmena iden
tity môže súvisieť aj s virtuálnou zmenou
pohlavia. Pôsobnosť tohto nového internetového psychologického fenoménu je na
jednej strane „zábavná", ale na druhej
strane môže zraniť a narušiť práva iných
zámerným podvedením a manipuláciou.
Spomenuté úchylky správania sa v internetovej komunikácii nie sú jediné
a postupným rozvojom internetu sa budú
rozširovať nielen pozitíva, ale aj negatíva
virtuálneho spôsobu komunikácie. Bude
potrebné v odborných kruhoch prijať kom
plexný spôsob riešenia týchto etických
problémov. Jedným zo spôsobov riešenia
sa javí vypracovanie systému legislatív
nych úprav pre komunikáciu prostredníc
tvom elektronických médií. Podstatnejším
sa v tejto oblasti ukazuje preventívna
činnosť-výchova ku kritickému používa
niu internetu, s čím súvisí aj apel dnešnej
doby na zavedenie mediálnej výchovy do
škôl.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk; 11. snímka
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Tolerovať či odpúšťať?
Keď zosilnela moc tej či onej skupiny, presadila si do „morálneho
kódexu" spoločnosti zmeny, ktoré nakoniec viedli k jeho oslabeniu.
Tak sa mocensky a politicky posúvala hranica spoločenského
chápania dobrého a prirodzeného. V samom človeku je totiž číre
poznanie toho, čo je dobré, správne a prirodzené (Rim 2,14).
Rôzne hranice________________________

8,13). A práve táto nenávisťk hriechu vychá
dza z lásky k človeku (Lk 15, 7.10).
Tolerancia vychádza zo snahy, aby ostatní
rešpektovali moje konanie. Odpúšťanie yychádza, naopak, z vedomia vlastnej zodpoved
ností za svoje skutky, pokánia a nápravy.
Práve takýto prístup dovedie človeka k pravé
mu životu (Sk 11, 18). A ak niekoho naozaj
milujeme, ak ho máme radí, nemôžeme tole
rovať jeho cestu k zatrateniu, hoci by som
týmto slovom nemyslel práve večné zatrate
nie, ale len ublíženie si (Sír 19, 9). Naopak,

Je samozrejmé, že v rôznych kultúrach
v prevažnej závislosti od náboženstva sa už
v dávnoveku chápalo dobro a prirodzenosť
ináč a že oboje prechádzalo určitou zmenou,
kde sa, práve naopak, vytláčali prvky
mocensky a politicky vnesené do morálneho
kódexu tej ktorej spoločnosti. Tak aj kresťan
stvo mocensky nebrojilo proti spoločenskému
zriadeniu otrokárskej doby napriek tomu, že
otrokárstvo potláčalo ľudskú dôstojnosťd Kor
7,20-24). Až si samí členovia a reprezentanti
spoločnosti osvojili kresťanské hodnoty a
z princípu samí sa postavili proti takémuto
týraniu človeka človekom.
To isté sa dá rozprávať o právach žien
a detí, o rovnoprávností oboch pohlaví. Toto
všetko nájdeme v Písme, len človek pre svoju
slabosť upravil Božie zákony svojimi ľudskými
nariadeniami (Mt 19, 8). A tie ľudské naria
denia sa postupne vytrácali, čo len prispievalo
k čistote nazerania na Boha, viery a spoločen
ských vzťahov.
Nič nie je presvedčivejšie, ako akceptova
nie kresťanských hodnôt v iných spoločnos
tiach. Ostatné náboženstvá, ktoré smerujú všetko svoje úsilie musíme vynaložiť, aby sme
k poznávaniu Boha a jeho láske, akceptujú milovanú osobu zachránili. Práve tu je vidieť
a prijímajú kresťanské hodnoty alebo ich zreteľnejšie než inde zásadu: „Miluj hriešnika,
vplyvom menia svoj prístup a nazeranie na hriech nenáviď“.
človeka. Za všetky prípady stačí spomenúť len
príklad zanechania „samovrážd“ manželiek Čo máme robiť?______________________
indických veľmožov, ktoré „dobrovoľne" prijí
Ak si teda pred seba položíme obe cesty,
mali svoj osud a nechali sa zažíva upáliť na cestu tolerancie a cestu odpúšťania, mali by
pohrebnej hranici spolu s telom svojho sme sa jasne vybrať tou druhou. Práve od nás
manžela.
závisí, čí si zvolíme ľahšiu cestu, ktorá nako
Tento vývoj si však netreba zamieňať s tole niec privedie ľudstvo do vlastnej záhuby,
ranciou. Tu sa netolerovali a nevpúšťali do alebo tú ťažšiu, ktorá obnoví „morálny kódex"
„morálneho kódexu" nové prvky, ale, práve spoločnosti a vráti človeka tam, kde patrí naopak, sa tento kódex očisťoval, aby slúžil pred tvár Boha, aby ho spoznával a snažil sa
človeku (Jn 15,2) k jeho ceste za dokonalosťou mu podobať (Ž 82, 6).
(Mt 5, 48).
Kým prvá cesta klamlivo ukazuje na lásku
Vo svete a „morálnych kódexoch" jednotli ku každému, tá druhá je oveľa ťažšia, lebo
vých spoločností je ešte veľa prvkov, ktoré si pravá „láska nech je bez pretvárky. Nenávícľte
tam vniesol človek. Našou úlohou nemá byť zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom brat
tento počet zväčšovať, ale, naopak, snažiť sa skou láskou, predbiehajte sa vzájomne
o ich očisťovanie. Táto cesta nevedie cez v úctivostí, v horlivosti neochabujte, buďte
toleranciu, ale cez lásku a odpúšťanie.
vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa
radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe
Odpúšťanie____________________________ vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých,
Tolerancia je len náhradou odpúšťania. Je buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás
to znova ľudský zákon či obyčaj, ktorá vychá prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! Ra
dza z tvrdostí ľudského srdca a jeho neschop dujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
ností odpúšťať a žiť podľa Božieho slova. Od Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte
púšťanie je totiž kvalitatívne dobrá vlastnosť vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte
a nachádza svoje opodstatnenie aj medzi múdri samí pre seba." (Rím 12, 9-16).
vlastnosťami Boha, a to v úplnej dokonalostí
(Kol 3, 13). Odpúšťanie totiž neznamená
Juraj Gradoš
tolerovať hriech, ale hriech nenávidieť (Prísl
Ilustračná snímka: J. Gradoš
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Jakub
Patriarcha Jakub sa objaví v Písme ako človek, ktorý je privedený
k tomu, aby spoznal svoju vlastnú slabosť, a v tejto slabostí bude
hľadať svoju oporu v Bohu. V pozadí dejín Jakuba zostáva vždy
skryté násilie voči svojmu bratovi Ezauoví, aby ho obral o právo
prvorodenstva, napĺňajúc tak Ježišove slová: „Nebeské kráľovstvo
trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú" (Mt 11,12).
Izák má dvoch synov -Jakuba a Ezua. Ezau
■je starším bratom, a preto mu prislúchajú
práva prvorodenstva. Byť prvorodeným v izra
elskom národe je veľmi dôležité, lebo mu
patria Božie požehnania. Pre Izraelitu je Božie
požehnanie niečím veľkým, pretože slovo
požehnanie - dobrorečenie znamená hovoriť
dobre. Izraelita vie, že keď Boh nad ním dobre
hovoril, že toto slovo sa splní. Rebeka, Jakubova matka, mala Božie zjavenie, ked'vjej lone
bolijej dvaja synovia. V tomto zjavení jej Boh
riekol: „Dva národy sú v tvojom lone a dva
kmene oddelia sa z tvojho života, národ nad
národom bude prevládať a starší slúžiť bude
mladšiemu'' (Gn 25,23). Táto skutočnosť je
niečím stálym v priebehu celého Písma; na
malom, na tom, čo neslúži, čo je nanič, čím
sa pohŕda v očiach sveta, Boh zjaví svoju moc.
Takýto bol život svätých počas celej histórie
Cirkvi, ľudí slabých, ktorí dostali silu od Boha.
Také je aj podobenstvo o horčičnom zrnku,
ktoréje najmenším semienkom zo všetkých a
môže splodiť obrovský strom, kde hniezdia
nebeské vtáky (porov. Mt 13,31-32).
Ezau sa objaví v Písme ako dokonalý a
mocný človek. Odchádza z domu - obraz
Cirkvi, aby si hľadal obživu, aby premenil
kamene na chlieb, aby mohol prežiť a nevie,
že: „Nielén z chleba žije človek, ale z každého
slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4,4).
Jakub je slabý človek, vždy pri matkiných
nohách, je človekom falošným, nielenže
podvádza Ezaua, svojho brata, ale aj svojho
svokra Labana, ktorého podfukom okradol
ostatok, ale má niečo, čo nemá Ezau; má

zasiatu vo svojom srdci túžbu po nebeskom
kráľovstve. A preto, keď nadišla chvíľa, odkúpi
od Ezaua Božie požehnanie, dajúc mu na
výmenu tanier šošovice. Zočí -voči tejto „kúpe

a predaju" Ezau povie: „Hľa, idem zomrieť od
hladu, načo mí je právo prvorodenstva?" (Gn
25,32). Ezau pohŕda Bohom pre lásku k to
muto svetu, spĺňajúc tak slová apoštola Jaku
ba: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo
s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?
Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva
sa nepriateľom Boha" (Jk 4,4).

FEJTÓN
edávno, keď som zašiel do chrámu
pomodliť sa, zažil som neuveriteľný
príbeh. V chráme bolí staré babky a modlili
sa ruženec pred svätou liturgiou. Už si ani
nepamätám, aký to bol desiatok. Pomaly sa
schádzali ľudia do chrámu. Naraz moju
modlitbu prerušil hluk, či skôr akési šom
ranie. Nedokázal som sa sústrediť, a kedže
som od prírody zvedavý, nastražil som uší.
Babky, ktoré sa modlili ruženec, sa veľmi
rozčuľovali, lebo do chrámu prišiel mladík,
aj keď slušne oblečený, ale s mobilom na
krku. Netelefonoval, len ho tam mal
zavesený. Pozrel som sa na nich a na toho
mladíka. Istotne cítil množstvo pohľadov,
ktoré sa k nemu upierali a akosi ho chceli
z chrámu vyhodiť. No nedal sa.

N

Asi v polovici liturgie, keď kňaz odriekal
slová ustanovenia Eucharístíe, zazvučal
nahlas mobil z iného konca chrámu. Asi
dvanásťročný chlapec sedel očividne pri
svojej babke a vo vrecku mu zvonil mobil.
Myslím si, že aj kňaza to vyrušilo, najmä,
ak babka nabádala chlapca, aby ho vypol
a ten ho nemohol dostať len tak ľahko z vrec
ka nohavíc. A tak celý chrám bol takpove
diac „mimo" a snáď polovica ľudí sa obrátila
za zvukom mobilu i babkiných slov.
Usmial som sa. Pred polhodinou tá istá
žena súdila mladíka s mobilom na krku.
Niekedy vecí utajené čí skryté sa sami pre
javia a dajú o sebe vedieť oveľa razantnejšie,
než vecí zjavné.
Prešovčan

Kniha Genezís hovorí, že Izák, keď už bol
starý a takmer slepý (svätí otcovia vravia, že
Izák oslepol, keď videl Božiu slávu na vrchu
Morja vo chvíli obetovania), zavolal si Ezaua
a povedal mu: „Nože mi prines nejakú zverinu
a príprav mí chutné jedlo, aby som jedol a
aby som ťa pred Pánom požehnal prv, kým
zomriem" (Gn 27,7). To bola chvíľa, ktorú
Jakub využil, aby vyradil Ezaua. Rebeka, jeho
matka, pripravila Izákovi hostinu. Obliekla
Jakuba do Ezauových šiat. Jakubove ruky a
krk pokryla kožkami kozlíat, lebo Jakub bol
hladký a Ezau zarastený.
Izák spoznal, že Jakubov hlas nebol hlasom
Ezauovým, ale ohmatajúc mu ruky a krk
povedal: „Hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky
sú Ezauove. 1žehnal ho" (Gn 27,22-23).
Svätí cirkevní otcovia hovoria, že keď Izák
ohmatal Jakubove ruky a pocítil, že bolí
chlpaté kvôli kožkám z kozľaťa, vdychoval zacítil vtedy príjemnú vôňu Ježiša Krista,
Baránka Božieho. Tak dostal Jakub Božie
požehnanie. Slovo Jakub znamená v Písme
"vyvolenie” , lebo Boh nehľadí na vonkajšok,
ale hľadel na jeho srdce a videl ho ochotné,
pripravené na prijatie jeho milostí a darov.
Jakub, ako aj iné osobností v Písme, je dnes
veľmi aktuálna postava, pretože ani dnes sa
Boh nespolieha na zovňajšok, ale skúma srdce
človeka a keď vidí srdce, ktoré sa nechá ním
modelovať, požehná ho a nezáleží mu na jeho
hriechoch a na jeho slabostiach. Jakub je
skutočne chudobný duchom, lebo nemá silu
vôle, aby bol rýdzim človekom ako jeho brat
Ezau. A nanič bolo plakať Ezauoví, keď stratil
prvorodenstvo, pretože uprednostnil lásku
tohto sveta pred Božou láskou.
1GLES1A S1N FRONTERAS
P. Antonío Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. llečková
Snímka: Jakubov odchod, mozaika
z 12. storočia v montreallskom dóme
(archív redakcie).

NovoUúaz Košic
kého exarchátu
diakonát 15.9.2004 a kňazská
vysviacka: 16.10.2004
v Michalovciach

lCLíc. Peter Paľovčík
nar. 22.8.1978 v Michalov
ciach, primície 24.10.2004
v Michalovciach
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ZAMYSLENIE
Tu prišla k nemu istá kanaánska žena
z tých končín a kričala: „Zm iluj sa nado
mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne
trápi zlý duch" {M 15, 22).
„Hriechom prarodičov diabol získal určitú
nadvládu nad človekom, hoci človek zostáva
slobodný. Dedičný hriech má za následok
«porobu v mocí toho, ktorý odvtedy vládol
smrťou, čiže diabla». Neuznávať, že človek
má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé,
je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy,
politiky, sociálnej činnosti a mravov" (KKC
407).
Náš zápas nie je teda len proti ľudským
silám zla, ale proti kniežatstvám a mocnos
tiam. Kvôli tomuto veľkému zlu potrebujeme
Spasiteľa, aby nás zachránil. V plnosti časov
ho Boh skutočne poslal na tento svet, a on,
pomazaný „Duchom Svätým a mocou...,
chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých
posadnutých diablom... "(Sk 10,38). Spasiteľ
je Pánom nad zlými duchmi. Kresťan už nemá
dôvod mať strach pred zlými duchmi, ak
úprimne dôveruje Pánovi. Kanaánska žena,
pohanka, pochopila, že jej Kristova prítom
nosť pomôže. Pre túto jej veľkú vieru jej po
vedal: „Nech sa ti stane, ako chceš" (Mt 15,
28).
Blahoslavený život, ktorý ta nosil... (Lk 11,
27).
„Ako má človek žiť?" spýtal sa rehoľný brat
sv. Pimena Veľkého. „Človek má žiť tak, aby
celý život nebol ničím iným ako slúžením
Pánu Bohu", odpovedal svätec.
Bohorodička je podľa Svätého písma
vzorom všetkým kresťanom v plnení Božej
vôle: je opravdivou matkou Cirkvi a našou
matkou, totiž vychovávateľkou oddanosti
a vernosti ku Kristovi. Ježiš schvaľuje v tomto
zmysle pochvalu svojej matky ženou „zo
zástupu", ale tomuto blahoslavenstvu dáva
hlbšie zdôvodnenie: Áno! Ale Mária je bla
hoslavená nielen pre svoje telesné mesiášske
materstvo, ale predovšetkým pre svoju
poslušnosť k Božej vôli. Ako skoro sa tu plnia
jej prorocké slová: „Od tejto chvíle blahoslaviť
ma budú všetky pokolenia" (Lk 1, 48).
Keď raz stál pri Genezaretskom jazere,
tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie
slovo (Lk 5,1).
Existujú spoľahlivé správy, že si robotníci
v Rusku tajne obstarávali Biblie, aby si mohli
aspoň doma čítať Božie posolstvo ľuďom. Vraj
ich to stálo mesačný plat - okrem iného
rizika...
Ako je to s naším čítaním a počúvaním
Božieho slova?
Cisár Karol Veľký čítaval Bibliu na kolenách
a hovorieval: „Teraz rozpráva so mnou Boh."
Paul Claudel svoje posledné dielo napísal
pod nadpisom: „Mám rád Bibliu."
Sv. Terézia z Lisieux už v detstve veľmi rada
čítala Sväté písmo. Často opakovala: „Evanje
lium mi úplne stačí... Aké uspokojivé je to,
od nikoho iného sa neučiť, iba od Ježiša."
Majme aj my záujem o Božie slovo.
-fd-
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VĎAČNOSŤ
- Urásna a vzácna cnosť
očas svojho života sa človek v rôznych
situáciách, ktoré prináša ľudský život,
správa a prejavuje rozlične. Ak je zdravý,
nevie si tento dar vážiť. Ak sa mu v živote darí,
začne si dovoľovať, hazardovať so všetkým.
Ak sa mu podarí získať hmotné prostriedky,
pozabudne ich použiť na duchovné dobro
alebo na preukázanie lásky a štedrostí k svo
jím blížnym. Keďvy
rastie, akosi zabud
ne na svojich naj
bližších: rodičov, sú
rodencov, priateľov,
učiteľov, kňazov...
Stáva sa často ne
vďačným voči všet
kému, čo dostal, ale
aj voči každému, od
koho niečo dostal.
A tak sa nemožno
čudovať že zabúda
aj na najštedrejšie
ho Darcu - Boha, od
ktorého pochádza
všetko potrebné pre
jeho šťastie.
Boh od začiatku
chcel mať niekoho,
kto by všetko chá
pal. Chcel stvoriť ľu
dí s myšlienkou, že
oní ho budú vo všet
kom a za všetkým poznať, že všetko pochopia,
za všetko mu budú vďační a budú ho mať radi
za celý svet a bytosti v ňom. Boh čakal, že
ľudia ho budú oslavovať lepšie ako rastliny a
zvieratá... Boh očakával, že ľudia budú v láske
k nemu plní vďačnosti, radostí, šťastia.
Počas života sa mnohokrát stretávame
s bolestnou pravdou - nevďačnosť človeka
najviac bolí. Cítia to rodičia svojich nevďač
ných detí, ktoré si ich nevážia, neposlúchajú
ich, ba niekedy nimi pohŕdajú. Odplácajú sa
zlým za dobré, za lásku nenávisťou, spôsobujú
im veľký zármutok, bolesť a žiaľ. Podobne je
to aj s človekom nevďačným voči dobrote svoj
ho Stvoriteľa; veriacim kresťanom, ktorý si ne
váži starostlivosť Cirkvi o jeho nesmrteľnú du
šu, povrchným vo svojom duchovnom živote.
Najväčším previnením človeka voči Bohu
- Stvoriteľovi je jeho nevďačnosť, neláska a
neposlušnosťvoči Božím zákonom. Nevďačný
človek sa nevie Bohu odplácať za najväčší dar
- život, ktorý do neho vdýchol, za všetko, čo
pre neho Boh stvoril -za slnko, hviezdy, zem,
rieky, moria, stromy, lesy, lúky, rastliny a zvie
ratá... Slovom, za každú sekundu sbojho po
zemského bytia, okamih času, v ktorom získa
va šťastie a pokoj na zemí a možnosť premeny
pominuteľného času na bezčasovú večnosť.
Toto všetko by malo v človeku vzbudiť nielen
obdiv, ale aj potrebu odplácať sa za nekoneč
nú Božiu štedrosť primeranou a náležitou
vďačnosťou.

P

Cirkev, ako dobrá matka a učiteľka, nás
vedie, povzbudzuje a často nám pripomína
vďačnosť ako cnosť mimoriadne krásnu a
vzácnu. Jej vzácnosť je v jej duchovnej hod
note, ktorá je nanajvýš hodnotená v mravnej
rovine ľuďmi jednoduchými aj geniálnymi,
veriacimi aj neveriacimi. Cirkev sa o to snaží
cez poučenia a povzbudenia, biblickými myš

lienkami a príkladmi, inšpirujúcimi k ozajst
nej, opravdivej a úprimnej vďačnosti. Učí zlé
odplácať dobrom, nenávisť láskou, pohŕdanie
a nevernosť vernosťou...
Sväté písmo, ktoré je prameňom, z ktorého
Cirkev čerpá, je plné myšlienok o prejave
vďačnosti a konania mravného a sociálneho
dobra. Jedným z najkrajších biblických prí
kladov je podobenstvo o milosrdnom Samari
tánovi (Lk 10,29) a príklad o vďačnom Sama
ritánovi, ktorý sa prišiel poďakovať Ježišovi
za uzdravenie z malomocenstva (Lk 17,15).
Tieto príklady nás poučujú, že každý z nás
kresťanov sa môže, ba aj musí prejaviť láskou,
najmä keď sa blížny nachádza v telesnej alebo
duševnej biede, ktorú mu spôsobili ľudia alebo
nepriaznivé okolnosti.
Svätý Pavol poukazuje aj na cnosť vďač
ností voči Bohu i človekovi. Eťezským kresťa
nom prikazuje, aby ustavične za všetko dobrorečili Bohu... (Ef 5,20). Podobne nabáda aj
Solúnčanov: „Pri všetkom vzdávajte vdáky,
lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre
vás" (1 Sol 5,18).
Cnosť vďačnosti je veľmi milá Bohu, ktorý
sa človeku za ňu štedro odmeňuje. Ale táto
cnosťje milá aj ľudom, ktorí ju dokážu oceniť.
Snažme sa preto naplniť svoj život vďačnosťou
voči Bohu i ľudom, aby sme mohli naplno
čerpať z darov, ktoré pre nás pripravil.
Štefan Pacák
Ilustračná snímka: archív redakcie

Posledné slová mathy
V malej podhorskej dedine na východnom Slovensku sa začiatkom
tridsiatych rokov minulého storočia zosobášili dvaja milujúci ľudia Ján a Anna. Ako to bývalo u nich obyčajom, svadba bola v cerkví.
Rok po svadbe sa im narodil prvý syn Ján. O dva roky neskôr ďalší
syn Michal. V predvečer svetovej vojny sa im narodila dcéra Mária.
A počas krvavých bojov v jeseni roku 1944 prišiel na svet posledný
syn. Dostal meno Juraj.
eti rástli. V roku 1950 sa u nás začal
tvrdý proces s Gréckokatolíckou cirkvou.
Ján aj Anna boli gréckokatolíkmi a veľmi
ťažkoznášali ďalšie príkoria. Stále s nimi jed
nali ako s menejcennými. Neve
deli pochopiť, prečo Boh skúša
takú malú cirkev. Utláčali ju za
Uhorska í za prvej Českosloven
skej republiky. Svoje si vytrpela
aj za tzv. Slovenského štátu. A te
raz, keďmnohí kňazi ochraňovali
partizánov, nacisti vypálili gréc
kokatolícke obce, ľudia trpeli,
teraz za všetku ich dobrotu im
zobrali biskupov a kňazov. Tí, za
ktorých riskovali život, tí ich
oberali o ten ich. No čo. Rozhodli
sa nejako prežiť. O dva roky ne
skôr Štátna bezpečnosť uväznila
rodičovJána, lebo sa stretávali na
cintoríne, kde sa modlili a už zopárkrátv ich stodole jeden z gréc
kokatolíckych kňazov, ktorému sa
podarilo unikať pred komunis
tickým terorom, spovedal, krstil,
sobášil a slávil sv. liturgie. Traja
starší súrodenci to vnímali ako
rodičia. Juraj bol však ešte malý
a nerozumel, čo sa deje. Práve
v stodole pristúpil prvýkrát k Eucharistii a k sviatostí zmierenia.
Na veľké sviatky chodila rodi
na do vzdialenejšej väčšej obce,
kde mali rímskokatolícky kostol,
abyaspoň tak mohla byť účastná
na sviatostnom živote. Stále sa
doma modlili a prosili Boha, aby
savšetko vrátilo do starých koľají
a opäť sa mohli modliť v svojej
cerkvi.
V roku 1963 Juraj zmaturoval
a rozhodol sa stať vojakom. Odišiel z rodičov
ského domu. Ostatní súrodenci sa poženili
a povydávali v dedine, a tak bolí stále blízko
rodičov. 0 tri roky neskôr sa Juraj rozhodol
zosobášiť. J eho vyvolená sa volala Viera a bola
dcérou vojenského kapitána z Martina. Mali
iba civilný sobáš v Martine. Tam sa aj usadili.
Jeho manželka sa stala stredoškolskou
učiteľkou slovenčiny.
Roky plynuli a Jurajovi a Viere sa narodil
prvý syn. Pomenovali ho po starom otcovi
Jánovi. Napriek tomu, že nechceli mať veľa
detí, prijali do života ešte dve dcéry - Vieru
a Nadeždu. Medzitým sa na východnom Slo
vensku i v jeho rodnej obci znovu rozozvučali

D

chrámové steny spevom gréckokatolíckych
veriacich, ktorí mohli znovu sláviť svoje obra
dy a žiť svoju vieru. Bolo ich však oveľa menej
než pred 18-tími rokmi. Ale nedali sa.

V roku 1973, keď bol Juraj na návšteve
u rodičov, poprosila ho matka, či by nemohol
niečo urobiť, aby im povolili postaviť v obci
novú cerkov. Juraj i Viera boli členmi komunis
tickej strany, čo rodičia nijako neschvaľovali.
Ale čo by syn neurobil pre svoju matku. O pár
dní zašiel za svokrom, ktorého povýšili a pôso
bil na Krajskom národnom výbore a ten zavo
lal na správne miesta. Nová cerkov sa mohla
začať stavať. No nie veľká, len taká, aby sa
do nej vošli všetci veriaci, ktorí chodili do
starej. Rodičia i ostatní veriaci bolí Jurajovi
vďační a modlili sa za neho a za jeho obráte
nie. Kedykoľvek prišiel do obce a zašiel do
miestnej krčmy, pozvali ho na pohár piva či

pohárik pálenky. Vedeli sa poďakovať.
V roku 1983 Juraja zastihla smutná správa
- zomrel mu otec. Mal už 75 rokov. Vtedy ho
matka poprosila, aby sa vyspovedal. Odmie
tol. Nechcel, ale zároveň sa bál. Necítil v sebe
takú potrebu, aby ohrozil pokojný a blahobyt
ný život seba í svojej rodiny. Otcovi bol len na
pohrebe a na kare. Na zádušnú svätú liturgiu
do cerkvi nešiel. Ani na výročnú neprišiel.
Zašiel len na hrob, kde položil veniec a zapálil
sviečku.
V novembri 1989 došlo k zmene. Komu
nistická strana stratila svoju moc. Juraj i jeho
svokor vystúpili zo strany. To isté urobili aj ich
manželky. Svokor odišiel do dôchodku, ale
zaistil, aby na jeho miesto nastúpil Juraj. Keď
došlo k rozličným zmenám, snažil sa. Videli
jeho pracovitosť, a tak ho neprepustili.
V
roku 1996 sa však zhoršil
zdravotný stav jeho matky a mu
sela do nemocnice. Keď lekári
v okresnej nemocnici nemohli
pomôcť, rozhodol sa Juraj zasiah
nuť a vybavil matke prevoz do
Bratislavy. Ale ani tam jej neve
deli natrvalo pomôcť. Keď prichá
dzal k nej, stále ho prosíia, aby
ju odviezol domov. Chcela zom
rieť doma, kde boli jej spomienky
na milovaného manžela, kde pre
žila celý svoj život. Chcela počú
vať hlahol cerkovných zvonov,
ktoré vyzváňali na obed i večer.
Na jar 1997 sa jej rozhodol
splniť jej želanie. Previezol ju
domov, a keďže jej lekári dávali
len zopár dní, rozhodol sa zostať
s ňou. Mal ju rád. Raz večer, keď
odišiel od nich kňaz, čo ju prišiel
zaopatriť, sedel pri jej postelí
a plakal, zobrala jeho ruku do
svojich rúk a povedala mu:
„Synku môj, neplač. Ja mám
všetko, po čom som túžila a za
ničím nebanujem. Len jedno mi
chýba. Sľúb mi, že splníš, o čo ťa
poprosím."
Slová jej vychádzali z úst po
maly. Na každé zberala silu. Juraj
len prikývol hlavou.
„Sľúb mi", pokračovala trasú
cim sa hlasom, „že sa pôjdeš vy
spovedať a na mojom pohrebe
pôjdeš na prijímanie."
Juraj sa zarazil. Zamyslel sa.
Tu však mamino stisnutie rúk povolilo a jeho
myšlienky boli pretrhnuté. Zdvihol oči a uvidel
iba strnulú tvár. Očí hľadeli na kríž, čo jej visel
pri postelí. Zatlačil ich.
Mamino želanie splnil. Dostal zaujímavé
rozhrešenie. Kňaz ho vyzval, aby päťkrát po
sebe na fatímskú sobotu navštívil pútnické
miesto. Urobil tak. Stále sa tam vyspovedal.
Dnes chodí do chrámu, ku ktorému pomohol
nemalou mierou a jeho matka hľadí na neho
z neba, lebo jej syn našiel cestu, po ktorej krá
čala aj ona. Našiel cestu spásy.
otec Jeremiáš
Ilustračná snímka: Juraj Gradoš
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Blahoželania__________________________
Na krásny sviatok Narodenia Presvätej Bohoro
SPOLOK SVÄTÉHO
dičky oslávil náš duchovný otec Ladislav PrašCYRILA A METODA
čák svoje 33 narodeniny.
K vášmu sviatku vám prajeme veľa Božích
milostí, nech Všemohúci Pán upevňuje a rozhojNaši jubilanti__________________________ ňuje milosť povolania, ktorú vám daroval, nech
V
októbri 2004 si okrúhle životné jubileumvás Matka Božia prikrýva svojím plášťom a Svätý
pripomínajú títo naši členovia:
Duch nech vás aj nadälej sprevádza vašou život
Terézia Balogová z Breziny, Štefan Bodnár nou cestou.
z Vysokej nad Uhom, PhDr. Miroslav Osif z Kuz- Mnoho rokov, šťastných rokov vám želajú vaši
míc, Michal Slepák zo Strážskeho, Nataša veriaci z Mílhostova, Vojčíc a Hriadok.
Tirpáková zo Spišskej Novej Vsi
lng, Dr, Edmund Bachmann-Sabó z No- Dňa 15. 9. 2004 sa dožil krásnych 30 rokov náš
rímberka (SRN), lng. Michal Hatrák z Nového otec a manžel o. Martin Onisik z Vyšného Ne
Ruskova, Justína Kunčová z Lesného, Ján Lysik meckého. Prajeme mu veľa zdravia, lásky, Božích
z Pavlovíec nad Uhom, Helena Šimková zo milostí a požehnania dojeho práce v Božej vinici.
Všetko najlepšie želá manželka Zlatica s deťmi,
Sečoviec
Anna Baleková z Horne, Viera Ferenčíková rodičia a svokrovcí.
zo Sečoviec, Mária Hudáková z Budkovíec, Ján
Cháľ z Rokytova, Mária Kačurová zo Sačurova,
Margita Michalčíková z Čerhova, Štefan Oravec
z Fulianky, Mikuláš Straka z Milpoša
Juraj Bačo z Breziny, Pavol Kurtik z Nacinej
Vsí, Mária Nemčíková zo Spišskej Novej Vsí,
PhDr. František Pokorný z Kolína, Mária Porubcová z Kožuchova, Alžbeta Ščurová zo Sečovskej
Polianky, Michal Španir z Trnková, Pavol Švéda
zo Sačurova, Michal Zamutovský z Vysokej nad
Uhom
Šarlota Hučková z Prešova, Anna Rasputínská z Matiašky, Mária Repaská z Popradu
Andrej Hančulák zo Sačurova, Vasíľ Prokipčák z Chmeľovej
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných
rokov!
Gréckokatolícky kalendár 2005________
Popri tradič
nom knižnom ka
lendári a podie
lovej knihe pri
pravil Spolok sv.
Cyrila a Metoda
vo svojom vyda
vateľstve Byzant,
s.r.o, na budúci
rok aj plnofarebný závesný (listo
vý)
kalendár.
Predná strana
obálky nám predstavuje v novej podobe ikonu
bl. biskupa-mučeníka Pavla R Gojdiča, OSBM,
ktorého 45 rokov od smrti v leopoldovskej väznici
si pripomenieme práve v roku 2005. Zadnú
stranu obálky vypĺňa takisto zaujímavá podoba
ikony bl. biskupa Vasíla Hopká. Originály obi
dvoch ikon sú vystavené v prešovskej katedrále.
Toto na prvý pohľad nepatrné dielko je vynikajú
cou pomôckou pri orientácii v liturgickom roku
podľa byzantského obradu. Jednotlivé mesiace
kalendária graficky dopĺňajú reprodukcie ikon
dvanástich sviatkov od majstra E. BachmannaSabóa z íkonostasu Chrámu sv. Petra a Pavla
v Košiciach - Terase. Kalendár vyšiel v sloven
skej i českej verzii a objednať si ho možno na
poštovej adrese: Byzant, s.r.o., Košice, Moyze
sova 40, 040 01 alebo elektronicky na byzant@stonline.sk.
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Poďakovanie____________________ .
Prostredníctvom vášho, ale i nášho gréckoka
tolíckeho časopisu Slovo chceme vyjadriť poďa
kovanie nášmu duchovnému otcovi ThDr. Slavkovi Ganajovi, PhD.. Je veľa toho, za čo by sme
mu mohli däkovať. No spomenieme aspoň niečo.
Dňa 29.8.2004 nám náš duchovný otec zorgani
zoval zájazd na púť do Lutiny. Prežili sme spoloč
ne celá naša farnosť jednu prekrásnu nedeľu
v prítomnosti našej nebeskej Matky Panny Márie
v Lutine. Mohli sme jej predložiť naše radosti,
starosti, prosby, poďakovania a modlitby.
S pokojom v srdci sme našu púť ukončili mod
litbou sv. ruženca a molebenu a niesli sme si
pekné zážitky do našich rodín.

Ďalšie podakovanie duchovnému otcovi patrí od
rodičov prvoprijímajúcich detí z našej farnosti.
Osemnásť detských srdiečok s láskou pripravil
na to, aby mohli -prijať Ježiša v Eucharistii. 6.
júna t. r. sme spolu s našimi deťmi prežili v gréc
kokatolíckom chráme v Chotčí krásnu slávnosť
1. svätého prijímania.
Za čo mu môžu ďakovať deti? Pre nášho duchov
ného otca nie je problém zahrať si po večernej
svätej liturgii futbal s miništrantami, ostatnými
deťmi a mládežou. No a športové dni a opekačky
pri farskom úrade vo Vyškovcíach sú pre deti už
samozrejmosťou. Prežívajú spolu krásny, hravý
duchovný život.
Je tu medzi nami 2 roky a pritiahol do chrámu
svojimi krásnymi kázňami a príkladom duchov
ného otca užveľa členov našich rodín, ktoré účasť
na svätej liturgii brali len ako svoju nedeľnú
povinnosť.
No a čo od nás duchovný otec chce? Aby sme
žili v jednote. V jednote s Bohom, v jednote v na
šich rodinách, ale aj v jednote ako jedna farnosť
Vyškovce a filiálky Chotča, Vislava a Krušinec.

Sľubujeme nášmu duchovnému otcovi, že sa bu
deme modliť za neho, za jeho rodinu, a že spolu
akojedna veľká rodina budeme prežívať duchov
ný život s Ježišom a našou Bohorodičkou v na
šich chrámoch.
Vieme o. Slavko, že vás chváliť nemusíme, lebo
vás chvália vaše dobré skutky. Náš Pán nech Vás
žehná na mnohaja i blahaja líta.
veriaci z Chotče, Vyškoviec, Vislavy a Krušinca
Zo srdca däkujeme všetkým duchovným otcom,
rehoľníkom, rehoľniciam, speváckym zborom,
priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 17.8.
2004 rozlúčiť s naším otcom, svokrom a starým
otcom, gréckokatolíckym kňazom MUDr. Jánom
Kórym. Osobitné podakovanie patrí otcovi
biskupovi Mons. ThDr. Jánovi Babjakoví, SJ, ktorý
slúžil liturgiu a pohrebné obrady za zosnulého.
Naša vdäka patrí aj priateľom, obci Richnava
a jej predstaviteľom za pomoc pri organizácii
pohrebu. Pán Boh nech vás odmení za vaše
modlitby za zosnulého. Synovia s rodinami.
Liturgie v Prahe______________________
Milí gréckokatolíci v Prahe
Radi by sme vám oznámili, že už aj v Prahe
v Kostole Kozmu a Damíána na Vyšehradskej
ulici sa slúžia slovenské gréckokatolícke
liturgie každú stredu, nedeľu a vo sviatky,
vždy o L7. 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,
ikonostasov, ikon, sôch
a zlátenie. Oprava a lade
nie organov. Pokrývanie
kostolných striech a veží.
Ponúkame zľavu, stoper
centnú kvalitu a dlhoroč
nú záruku. Tel.: 035/659 31 39, 0905 - 389 162
www.reart.szm.sk
Renovácia a výroba sakrálnych diel - oltáre, ikonostasy, ikony, drevorezby, krížové cesty, jasličky,
zlátenie.
Tel.: 0907 465196; www.kost@centrum.sk
25. výročie oázy na Slovensku_______
Dňa 2.10. 2004 o 10. hod. sa v Rajeckej Lesnej
začne 8. celosvetový deň spoločenstva Hnutia
Svetlo - život spojený s däkovnou púťou pri
príležitosti 25. výročia 1. oázy na Slovensku.
Všetci súčasní a bývalí oázisti, ako aj sympatizanti sú srdečne pozvaní. Bližšie informácie:
Jozef Heske.
Program:
10. 00 hod. -úvod
10.15 hod. - modlitba vďakyvzdania
10.45 hod. - svedectvá
13.00 hod. -bohoslužba
14.30 hod. -agapé a hodina jednoty
16.30 hod. -záver

Vieš, čo robia známe osobnosti a celebrity, Keďmajú strach? Urobia veľmi jednoduchú
vec. Zabezpečia si bodyguardov -ochranku. Takíto ľudia musia byť spoľahliví, ovládať
prvky sebaobrany, musia mať výborný postreh... Jednoducho, musia mať všetky
predpoklady pre to, aby dokázali zabezpečiť stopercentnú ochranu človeka. Na túto
dráhu sa musia pripravovať veľmi tvrdo. A aj niekoľko rokov.
Aj náš Pán má svoje "esá", ktoré ponúka ako "ochranku”. Vycvičil ich svojou milosťou
a láskou v škole života. Ponúka ich aj tebe, aby ťa sprevádzali a ochraňovali na každom
kroku. Môžeš si vybrať v zástupe svätých, prorokov, anjelov i archanjelov. No najsilnejší
z nich nie je muž. Je to krehká a nežná žena -tvoja i moja Matka. Ak máš strach, stačí
požiadať. A nemusíš nič platiť. Platí sa iba dôverou,

O tT S K E

„Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.” (Ž 91, 9)

Ohrozené, kuriatka
Je to zvláštne mesto.
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Rozprestiera sa na dvoch
kontinentoch. V dejinách malo
viacero mien, no najznámejšie
z nich sú tri. Každé z nich sa
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začína iným písmenom. V mínu-
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losti sa v tomto meste odohrala
nezvyčajná udalosť. Keď bolo
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mesto obliehané Arabmi, ľudia
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; z mesta sa zišli v chráme modliť
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sa. Vtedy svätý Andrej uvidel
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Bohorodičku, ako rozprestiera

¡j svoju šatku nad ľudom. Mesto bo
—

lo zachránené, lebo Božia Matka

j sí ho vzala pod svoju ochranu.
Jeden príbeh rozpráva o sliepočke,
ktorá zachránila svoje kuriatka pred
ohňom. Keď videla, že sú v nebezpe
čenstve, schovala ich pod svoje
krídla.
Ľudia potom našli jej obhorené telo a
pod ním živé kuriatka. Takto nás miluje
a ochraňuje aj náš Boh. A spolu s ním aj
jeho Matka a všetci svätí, ktorí prešli skúškou lásky
a stali sa obyvateľmi neba.

K
O chránené mesto
Vďaka udalosti, ktorá sa odohrala v tomto meste,
slávime 1. októbra sviatok Ochrany Bohorodičky. Ak
poznáš všetky tri názvy, napíš ich na vyznačené miesto.
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OSEMSMEROVKA

Africká
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Máriin posvätný
ruženec,
sladká reťaz ...
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Legenda: ALOPAT, ARAB, BARDEJOVČANIA, BOLESTI,
BROD, DRAK, DRÁHA, ERITREA, FARÁR, FILMÁRI HRAB,
HRAD, IDOL, IHLA, IZÁK, JAMA, KAFARNAUM, KARATIS
TA, KATAKOMBY, KATAR, KLAS, KNIHA, KOLIBA, KOS
TRA, KRIEDA, LETOKRUHY LIBELA, LONO, MRAK, OBLO
HA, OROL, OSOL, OVOS, PADÁK, PAŽBA, PERLA, PERO,
POKOJ, POPOL, POROTA, PRAK, ROLETA, SKAMENE
LINA, SLOBODA, SOKOL, SOLIVAR, ŠARIŠ, ŠARM, TÓRA,
VATA, VERŠ, VODA, VOLAVKA, VRED, ŽEMĽA.
Tajničku tvorí 25 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek
Pataky. Riešenie z čísla 18: „Čím je duša v tele, tým
sú kresťania vo svete."
HOROSKOP
Čo vás čaká a neminie?
O chvíľu všetkých školopo
vinných budú nasledo-vať
staršie ročníky a brány
internátov sa otvoria doko
rán. Všetkým budúcim „ínternatistoirť' odporúčam
poriadne si rozmyslieť, čo si vezmú na „intrák”. Niekedy veci, o ktorých si myslíme, že
ich nepotrebujeme, sú nakoniec veľmi žia
dané. Radšej si preto pribaľte niečo navyše.
Už sa to začalo -postprázdnínová agónia či skôr dep
resia. Kde sú tie časy, ked
sa o vaše ratolestí starali
starí rodičia? Kde je hluk
mora, príboj vín čí obyčaj
né ticho lesa? Totovšetko človek musel opustiť
a vrhnúť sa do „jamy levovej". Nájdite si však
čas aj na seba a vaša nálada sa zlepší.
Október je nevyspytateľný
mesiac. Raz je teplo, inoke
dy zima. Aj keď toto počasie
bude vplývať aj na duchov
no človeka, môžeme sa
proti nemu obrniť. V klasic
kom živote by sme použili klimatizáciu. V tom
duchovnom odporúčam logoterapiu -liečbu
slovom, no nie obyčajným, ale Božím.
(jégé)
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2. časť
tajničky

Pražský
ostrov

Pomôcky:
Rone, Ma,
ska

Okresný
stavebný
podnik

1 . časť
tajničky

Vyrobená
z orlonu

Záhady

Anglický
spolo
čenský
tanec

Strpia

Šerá

Švédske
mesto
Prútená
ohrada
Povrchová
baňa

Časť dňa

Babylonská
bohyňa
zeme

Naša
politická
strana

Poskytoval
som

Japonská
lovkyňa

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného. Riešenie tajničky z čísla 18:
jasnejšie ako reč slov."
Deň otvorených dverí Rádia Lumen - Tvorcovia vysielania sa už niekoľko rokov
stretávajú v priestoroch rádia s poslucháčmi. Aj tento rok veľmi radí uvítame
všetkých percípientov, ktorí majú záujem vidieť, ako sa pripravuje program,
rozprávať sa s redaktormi í moderátormi. Všetci návštevníci sú u nás srdečne
vítaní 25. septembra 2004 v čase od 9. do 15. hod.!
ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz. MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik);
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky
Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo
pre veriacich í neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia);
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M
(relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské
spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio
BANSKÁ BYSTEtCÄ 102,9
mmMU Vatikán
Čadca «
k m e 94,4
LIPTOVSKY MÍKUIÄŠ 89,7
U K fflK 106.3
HlCHAiOVCE 193,3
M IESTO » 105,8
W RA95J

Rádio LUMEN - 16.00 - Po - Staré ale dobré; Ut Folkparáda; St - Oldíeparáda; 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 šapító; Ut - Duchovný
obzor; St - Lupa; Št - História a my; P i-ÚV hovor. 20.30
sm»93,3 -So - Od ucha k duchu
049(0
TAIRY 102,9
iRffléi9?,a Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00;
MA89,ť 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.
m n o t v o jic h m
Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.

Bl. híeromučeník Pavol Peter Gojdíč
17. jú l

BI. híeromučeník Vasiľ Hopko
11. máj

Tropár, hl. 4.: Ot mladenstva vozľubíl jesí Christa,
víčnoje Slovo - tomu poslužiti vozželal jesí v tišiňi
í prostoťi serdca. - No desníca Vyšňaho izbra ťa na
vladyčnyj prestol —i sotvorí ťa pastyrja ľudem svojím
nepokolebima. - Žertva soveršenna prineslsja jesí Bohu
- víry radi i jedínosti cerkovnyja. - Otče, svajščennomučeniče Pavle, molí Christa Boha, - spastísja dušam
našym.
Slava: Kondák, hl. 4.: Luboviju božestvennaho Serdca
raspaľajem, - vozsijal jesí nam, jakože zvízda mnohosvitlaja. - Jako revnaho archíjereja cerkve našeja poznachom ťa. -Ťimže vospivajušče tvoju vsečestnuju pamjať,
- blahodareníje o tebí Bohu prinosím, - ibo i dnes,
svjatíteľu i otče naš Pavle, - učiší nas slovesy tvojimi: Boh lubov, ľúbim jeho.
Inyni: Bohorodičník, hl. 4: Joakim i Anna ponošenija
bezčadstva, - Adam že í Jeva ot tli smertnyja svobodístasja, Prečistaja, - vo svjaťím roždeství tvojem: - to
prazdnujut i ľudíje tvoji, - viny prehrišenij ízbavľšesja, vnehda zvati ti: - neplody raždajet Bohorodicu, i pitateľnicu žízni našeja.

Tropár, hl.5.: Vírníjí, voschválim tvérdyja viry
ispovídnika, - archíjereja í dóbraho pástyrja písňmi
počtim. - Neustraší bo sja ádskija zloby síľnych míra seho,
- neprekloni hlavu pred vrahi jedínosti christíjan. -Tímže
s vesélíjem jemu vozopíjim: - Radujsja svjaščennomučeniče, Vasilije - jasnyj svítliníče našeja cerkvi.
Sláva: Kondák, hl. 6.: Vírnyj naslídníče svjaščennomučeníka Pavla - muž čístyj i prostý] serdcem - vo vsem
žítíji svojem smirennyj božíj uhodníče. - Óbraz molítvy
i chraníteľu pravovírnaho učénija. - Lubóvíju od Christa
v Eucharístijí ispólnem - položil jesí život svoj za jedínosť
Cerkve - molisja blažennyj Vasilije - o pribihájuščich
víroju k tebí.
1 nyni: Bohorodičen, hl. 6: Zastupnice christíanov
nepostydnaja, - chodataíce ko Tvorcu nepreložnaja, - ne
prezri hrišnych molenii hlasy, - no predvarí jako blahaja
na pomošč nas vírno vopijuščích ti, - uskori molítvu
i potčťísja na umolenije,-zastupajuščí prisno Bohorodice
čtuščich ťa.

Prokímen, hl. <3.;Voschvaľatsja prepodobniji vo slávii vozradujutsja na lóžach svojich.
Štich: Vospójte Hospodevi písň novu, chvaléníje jeho
v cerkvi prepodobnych.

Prokímen, 5. hl. ;Ty, Hóspodí, sochraníši ny í sobľudéší
ny - ot roda seho í vo vík.
Štich: Spasi mja, Hospodi, jako oskudí prepodobnyj.

Verše na ňlliluja, hl. 2: Svjaščennicy tvoji oblekutsja
v pravdu, i prepodobniji tvoji vozradujutsja.
Jako izbra Hospoď Sijona, ízvolí jí v žílišče sebi.

Pričasteri: Radujtesja pravedníí o Hospodí. - Pravým
podobajet pochvala. Allíluja.

Verše na Alliluja, hl. 2: Svjaščennicy tvoji oblekutsja
v pravdu, i prepodobniji tvoji vozradujutsja.
Jako izbra Hospoď Sijona, ¡zvoli jí v žílišče sebi.
Príčasten: V pamjať vičnuju budet pravedník. - Ot
slucha zla ne ubojítsja. Allíluja.

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R 27. SEPTEMBER - 10. OKTÓBER 2004
Pondelok 27. 9. - Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl,
zakladateľ a igumen grottaferratského
monastiera. menlivé časti z pondelka. Et 4,2532, zač. 227; Lk 3,19-22, zač. 10.
Utorok 28. 9. - Náš prepodobný otec a vyz
návač Charítón. Svätý Václav české knieža.
V tento deň sa oslavuje zbor prepodobných
pečerských otcov, ktorí o odpočívajú v blíz
kych jaskyniach prepodobného Antona.
Predobrazujúce antiťóny. Blaženstvá. Tropár,
Sláva: kondák o Charítónovi, 1teraz: podľa
predpisu. Prokímen, aleluja a príčasten o Charítónoví. Čítania radové: Ef 5,20-26, zač. 230; Lk
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Utiereň - oficiálna ranná modlitba Cirkvi.
Poznáme každodennú, pôstnu, sviatočnú
a nedeľnú utiereň. Niekoľkokrát počas litur
gického roka má zvláštnu štruktúru, napr. vo
Veľký piatok, Veľkú sobotu, na Paschu a celý
Svetlý týždeň.
Zádušná sobota - je liturgická spomienka
na zosnulých. Počas liturgického roka je päť
zádušných sobôt: sobota pred mäsopôstnou
nedeľou, druhou, treťou a štvrtou pôstnou
nedeľou a pred Zoslaním Svätého Ducha.
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč

3,23-4,2, zač. 11. Prepodobnému: 2 Kor 4,6-15,
zač. 176; Lk 6,17-23a, zač. 24.
Streda 29. 9. - Náš prepodobný otec Kyríak
Pustovník. Menlivé časti zo stredy. Ef 5,25-33a,
zač. 231; Lk 4,1-15, zač. 12.
Štvrtok 30. 9. - Svätý hieromučeník Gregor,
biskup Veľkého Arménska. Menlivé časti zo
štvrtka. Ef 5,33-6,9, zač. 232; Lk 4,16-22a, zač.
13.
Piatok 1.10. -Presvätá Bohorodička Ochran
kyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo se
demdesiatich. Náš prepodobný otec Roman
Sladkopevec. Predobrazujúce antifóny. Blažen
stvá. Menlivé častí zo sviatku Ochrankyne.
Myrovaníe. Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10,38-42;
11,27-28, zač. 54.
Sobota 2. 10. - Svätý hieromučeník Cyprián.
Svätá mučenica Justína. Menlivé časti zo soboty.
1 Kor 15,39-45, zač. 162; Lk 4,31-36, zač. 15.
Nedeľa 3. 10. - Osemnásta nedeľa po Päť
desiatnici. Prepodobná Terézia od Ježiška,
panna, patrónka misií a učiteľka Cirkví.
Radový hlas je prvý, evanjelium na utíerní je
siedme. Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá.
Menlivé časti z prvého hlasu. 2 Kor 9,6-11, zač.
188; Lk 5,1-11, zač. 17.
Pondelok 4. 10. - Svätý hierom učeník
Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný
otec František Assiský. Menlivé časti z pondel
ka alebo zo spoločnej služby o prepodobnom. Flp

I,1-7, zač. 235; Lk 4,37-44, zač. 16.
Utorok 5. 10. - Svätá mučenica Charítína.
Menlivé časti z utorka. Flp 1,8-14, zač. 236; Lk
5,12-16, zač. 18.
Streda 6.10. -Svätý a slávny apoštol Tomáš.
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Tropár
o apoštolovi, Sláva: kondák o apoštolovi, 1teraz:
podľa predpisu. Prokímen, aleluja a príčasten
o apoštolovi. Čítania radové: Flp l,12-20a, zač.
237; lk 5,33-39, zač, 21. Apoštolovi: 1 Kor 4,916, zač. 131; Jn 20,19-31, zač. 65.
Štvrtok 7 .10. -Svätí mučeníci Sergej a Bak
chus. Menlivé časti zo štvrtka. Flp l,20b-27a,
zač. 238; lk 6,12-19, zač, 23,
Piatok 8.10. -Naša prepodobná matka Pelágía. Menlivé častí z piatka. Flp 1,27-2,4, zač,
239; Lk 6,17-23a, zač. 24.
Sobota 9.10. - Svätý apoštol Jakub Alfejov.
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Tropár
o apoštolovi, Sláva: kondák o apoštolovi, 1teraz:
podľa predpisu. Čítanía radové: 1 Kor 15,58-16,3,
zač. 164; lk 5,17-26, zač. 19, Apoštolovi: 1 Kor
4,9-16, zač. 131; Lk 10,16-21; zač, 51a.
Nedeľa 10.10. -Devätnásta nedeľa po Päťde
siatnici. Svätí mučeníci Eulapíos a Eulampía. Radový hlas je druhý, radové evanjelium
na utíerní je ôsme. Predobrazujúce antifóny.
Blaženstvá, Menlivé častí z druhého hlasu. 2 Kor
II,31-12,9, zač. 194; Lk 6,31-36, zač. 26.
Vojtech Boháč
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BI. híeromučeník Vasíľ HOPKO
21. 04. 1904- 23. 07.1976

BI. híeromučeník Pavol GOJDIČ
17. 07. 1888- 17. 07.1960

tradícia

m ládež
história
flu t h o v n é s l§ v 9

výehm (na sp iritu a lita
Predplatné 2005: 350 Sk / ks / polročne: 180 Sk / ks
Hromadní preplatitelia: 300 Sk / ks / polročné: 160 Sk / ks
Platí len do 15.11. 2004. Po tomto dátume predplatné 390 Sk.
Každý, kto si predplatí SLOVO do určeného termínu dostane
zadarmo knihu z Vydavateľstva PETRA, Prešov.

