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Východné  
katolícke cirkvi

V novej sérii článkov vám prinesieme základné informácie 
o dejinách, obrade a spiritualite východných katolíckych 
cirkví.

JJ Ján Krupa
J� foto: i.ytimg.com

Pojmom východné katolícke cirkvi sa oz-
načujú východné cirkvi, ktoré sú v plnom 
cirkevnom spoločenstve s Rímskou cirkvou, 
ale majú svoju vlastnú cirkevnú tradíciu. 
Vyjadrené inými slovami: východné katolíc-
ke cirkvi uznávajú jurisdikčný primát pápeža 
ako biskupa Ríma a so západnou cirkvou 
i medzi sebou navzájom sú v plnom vierouč-
nom i sviatostnom spoločenstve a zachová-
vajú si vlastnú liturgiu, teológiu, cirkevnú 
disciplínu a spiritualitu.

Vznik východných katolíckych cirkví
Keď sa Druhému lyonskému (1274) ani Fer-
rarsko-florentskému koncilu (1438 – 1439) 
nepodarilo zmieriť Katolícku cirkev s Pravo-
slávnou, prijali katolíci voči východným pra-
voslávnym cirkvám novú stratégiu. Zahrňova-
la podporu „misionárskeho“ úsilia katolíkov 
medzi pravoslávnymi s úmyslom získať 
jednotlivcov i celé skupiny pre plné cirkevné 
spoločenstvo s Rímom. „Misijné“ pôsobenie sa 
odohrávalo vo všetkých východných cirkvách 
a často nachádzalo podporu katolíckych vlád, 
ktoré kontrolovali rozsiahle oblasti obýva-
né pravoslávnymi. Postupom času sa časti 

takmer všetkých pravoslávnych cirkví stali 
katolíckymi (uzatvorili tzv. úniu), a tak sa 
stali východnými katolíckymi cirkvami. Treba 
však zdôrazniť, že nie všetky dnešné východ-
né katolícke cirkvi vznikli vďaka takémuto 
misionárskemu úsiliu. Niektoré pravoslávne 
komunity sa spontánne rozhodli stať súčasťou 
Katolíckej cirkvi. Maronitská cirkev v Libano-
ne neustále zdôrazňuje, že nikdy neprestala 
byť v cirkevnom spoločenstve s Rímom.

Prirodzení dedičia  
východných tradícií
Súčasne so stratégiou „misionárskeho“ úsilia 
katolíkov medzi pravoslávnymi sa rodila myš-
lienka umožniť pravoslávnym komunitám, 
ktoré by sa stali súčasťou Katolíckej cirkvi, 
zachovať si vlastnú liturgiu, cirkevnú discip-
línu a spiritualitu. Východné katolícke cirkvi 
nepredstavujú nové výtvory, ktoré majú svoj 
pôvod až v jednotlivých úniách s Rímom, ale 
považujú sa za prirodzených dedičov jednej 
z východných cirkevných tradícií: byzantskej, 
alexandrijskej, antiochijskej (západosýrskej), 
chaldejskej (východosýrskej) či arménskej. 
Celá Katolícka cirkev je dnes tvorená dvadsia-
timi troma cirkvami sui iuris (svojho práva), 
z ktorých je dvadsať dva východných a jedna 
západná. Z tohto počtu až štrnásť cirkví priná-
leží k byzantskej, dve cirkvi k alexandrijskej, 
tri cirkvi k antiochijskej, dve cirkvi k chaldej-
skej a jedna cirkev k arménskej tradícii.

Kongregácia pre východné cirkvi
Východné katolícke cirkvi dnes komunikujú 
s pápežom prostredníctvom Kongregácie pre 
východné cirkvi, ktorá je jedným z úradov 
rímskej kúrie. Na jej čele stojí kardinál 
prefekt, v súčasnosti Leonardo Sandri, ktorý 
ju riadi a reprezentuje s pomocou sekretára, 
ktorým je dnes slovenský gréckokatolícky ar-
cibiskup Cyril Vasiľ SJ. Z pozície metropolitu 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá 
je jednou z východných katolíckych cirkví sui 
iuris, je členom tohto dikastéria aj prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Kódex kánonov  
východných katolíckych cirkví
Cirkevný život východných katolíckych 
cirkví sa riadi Kódexom kánonov východ-
ných cirkví, ktorý vstúpil do platnosti v roku 
1991. Na základe tohto kódexu sa východné 
katolícke cirkvi delia do štyroch kategórií: 
patriarchálne cirkvi, väčšie arcibiskupské 
cirkvi, metropolitné cirkvi sui iuris a ostatné 
cirkvi sui iuris.

1. Tradícia alexandrijská
Cirkev etiópska
Cirkev koptská

2. Tradícia antiochijská
Cirkev maronitská
Cirkev sýrska
Cirkev sýrsko-malankarská

3. Tradícia arménska
Cirkev arménska

4. Tradícia chaldejská
Cirkev chaldejská
Cirkev sýrsko-malabarská

5. Tradícia konštantínopolská  
(gréckokatolícke cirkvi)

Cirkev albánska
Cirkev bieloruská
Cirkev bulharská
Cirkev grécka
Cirkev chorvátska
Cirkev italo-albánska
Cirkev macedónska
Cirkev maďarská
Cirkev melchitská
Cirkev rumunská
Cirkev rusínska
Cirkev ruská
Cirkev slovenská
Cirkev ukrajinská

6. Tradícia latinská
Cirkev latinská (t. j. Rímskokatolícka cir-
kev/Katolícka cirkev latinského obradu)
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Azda každý z nás už počul grécke slovo 
pascha (hebr. pesach), ktoré znamená 
prechod. Berúc do úvahy židovskú Paschu 
ide o prechod z otroctva (Egypta) do zasľú-
benej zeme. Sviatok Paschy nám však dáva 
do pozornosti aj našu osobnú paschu – teda 
prechod zo smrti do života, prechod z otroc-
tva hriechu do večného života.

My ľudia sa niekedy zahrávame so zlom 
ako s otvoreným ohňom. Príde pokušenie 
a namiesto jasného uhasenia modlitbou 
oheň postupne rozdúchavame, až nás napo-
kon spáli. Namiesto jasného nie hovoríme 
áno. Veď len trošku... Majme však na pamäti, 
že jeden hriech plodí ďalší hriech. A tak sa 
znenazdajky ocitáme v otroctve hriechu. 
Hriech nás zotročuje, ničí a zabíja.

Hovoríš si, že si urobil „neodpustiteľné“ 
hriechy a nevieš sa z nich dostať? Sám Boh 
ti odpúšťa a na pomoc posiela svojho Syna: 
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ 
(Jn 3, 16) Ježiš ti ponúka svoj život, aby si žil 
večne. On svojou smrťou premáha tvoj život 
v hriechu. V stichyre počas večierne na Veľ-
ký štvrtok spievame: „On, nevinný, všetko 
dobrovoľne prijíma, aby všetkým daroval 
vzkriesenie.“ Aj tebe ho chce darovať.

Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme 
„vpustili vzkrieseného Ježiša do svojho živo-
ta“. „Aj keď si až doteraz bol vzdialený Bohu, 
urob malý krôčik: On ťa prijme s otvorenou 
náručou.“ Zriekni sa svojho starého spôsobu 
života a ži život, ktorý ti Ježiš z nekonečnej 
lásky vydobyl svojou smrťou na kríži. Už 
nemusíš byť zotročený, lebo Ježiš vstal z mŕt-
vych. On žije! Ježiš je víťaz. On premohol 
smrť. Pre neho nie je žiaden tvoj hriech 
problémom. On je mocný Boh. Dokáže pre-
meniť tvoju zdanlivo neriešiteľnú situáciu. 
Boh nechce, aby si živoril. Túži po tom, aby si 
ako jeho milovaný syn či milovaná dcéra pre-
žíval radosť v manželstve, pochopenie v prá-
ci, prijatie v škole, čistú lásku vo vzťahoch, 
prosperitu vo financiách, aby si zažíval istotu 

v neistote, uzdravenie v zraneniach, pokoj 
v obavách. Dáva ti prísľub života v hojnosti. 
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie.“ (Jn 10, 10b)

Ježiš je ten život, ktorý potrebujem. Keď 
som v stave hriechu, cítim sa ako vyschnutý 
strom s dolámanými konármi a napadnutý 
červotočmi. Chýbajú mi živiny, nemám 
miazgu. Po sviatosti zmierenia a prijatí 
Eucharistie celé moje vnútro ožíva. Tou 
miazgou je Ježiš, ktorý dáva potrebné živiny 
na rast a plnohodnotný život. Bez Ježiša 
nemá môj život zmysel. Len s ním doká-
žem preskákať každé úskalie. Len on ma 
robí schopným milovať, dáva silu odpúšťať, 
nepreklínať, ale žehnať. Tak ako vzkriesený 
Ježiš hovorí učeníkom „Pokoj vám!“, to isté 
hovorí aj mne: „Pokoj s tebou, Ján, Mária, 
Milan, Anna, Štefan, Slávka... A, hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ 
(Mt 28, 20)

Svätý Otec František nás povzbudzuje, 
že „práve vzkriesenie nám dáva najväčšiu 
nádej, pretože otvára náš život a život sveta 
pre budúcu Božiu večnosť, pre plnosť šťastia, 
pre istotu, že nad zlom, hriechom a smrťou 
možno zvíťaziť. A toto nám pomáha zvládať 
naše každodenné úlohy s väčšou dôverou, 
odvahou a odhodlanosťou. Nechajme sa pre-
žiariť Kristovým vzkriesením, nechajme sa 
premeniť jeho silou, aby aj prostredníctvom 
nás na tomto svete znaky smrti prepustili 
miesto znakom života. Vzkriesenie Krista je 
našou silou!“ 

Prajem nám, aby vzkriesený Kristus pre-
nikol naše bytie, aby sme sa nebáli odovzdať 
mu svoj život so slovami: „Pán môj a Boh 
môj“ (Jn 20, 28).

Christos voskrese!

Mgr. Mária Kravčáková
členka rady pre mládež a univerzity KBS  

za Prešovskú archieparchiu

Vzkriesenie Krista 
je NašoU siloU!

oficiálny časopis  
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk
Ročník 48. Periodicita vydávania: dvojtýždenník.
Adresa redak cie: SLO VO, Hurbanistov 3, 080 01 Pre šov, 
tel.: 051  / 7731 481, 0911 711 263. 
Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 2016, VS: vaše PSČ. 
Vydavatelia: Gréc ko  katolíc ke arcibis kup stvo Prešov, 
Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 00179205. 
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622. 
Cirkevné schválenie: 
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č.j. 3317/99. 
Šéf re  daktor: 
ThLic. Juraj Gra doš (sefredaktor@grkatpo.sk) 
Zástupca šéfredaktora: 
Mgr. Michal Pavlišinovič (slovo3@grkatpo.sk) 
Re dak tori: 
Mgr. Drahomíra Kolesá ro vá (slovo@grkatpo.sk)
PaedDr. Hele na Kre nická (slovo1@grkatpo.sk)
Jazyková úpra va: 
PhDr. Adriana Mato ľáková, PhD. (adriana.matolakova@gmail.com) 
Cenzori: PaedDr. František Dancák,  
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada: PaedDr. František Dancák, Mgr. Ma rián Sabol, 
Mgr. Da niel Dzurovčin, ThLic. Juraj Gra doš, ThDr. Michal 
Hospodár, PhD., Mgr. Ján Hreško , Mgr. Petra Jakubová, 
PhDr. Valéria Juríčková, PhD., ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, 
PhD., Dominik Petrík.
Redak cia si vyhra dzuje právo na úpravu prís pev  kov. Nevy žia
dané ruko pi sy a fo to grafie nevracia me. Ne  oz  načené snímky 
po chá dzajú od autora člán ku. Neoznačené správy sú zo servisu 
TK KBS. Za obsah inzerátov neručíme. Účelom právnej 
poradne nie je poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona 
o advokácii, ale iba poskytnutie informácií k problematike 
obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskytnutých 
informácií je pritom plne závislý od obsahu položených otázok. 
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin. 
ISSN 1335-7492. EV 182/08. 
Uzávierka pre číslo 10/2016: 13.04.2016
Titulná strana: www.charleslafond.net

Z OBSAHU
5 Začnime dnes

slovo Svätého Otca

6 Kubánska deklarácia

9 Majster Klimčák odišiel, 
jeho dielo pretrváva

17 Mandylion

19 Zachránení...
katechéza k Roku milosrdenstva

20 Charakteristika ruských 
ikonopiseckých škôl

24 Ukrižovanie Ježiša naživo
rozhovor s M. Baňasovou

26 K dejinám cyrilskej písomnej 
kultúry na Slovensku

27 Erigovanie Mukačevského 
biskupstva v roku 1771

28 Pavol VI. a Aldo Moro

30 Kresťanské rodinné vzťahy

32 Liek = láska
katechéza pre mladých (6)

33 Výhra (biblická katechéza)

34 Tamar

36 Zvestovanie Bohorodičke
zamyslenie nad ikonou (9)

3

slo
v

o
 N

a
 ú

v
o

D



J▌Svätý Otec sa stretol  
s etiópskym pravoslávnym patriarchom

História zanechala bremeno bolestných „ne-
dorozumení a nedôvery“, ale mučeníci našich 
cirkví sú „semenom jednoty“, na ktorom možno 
stavať „nové obdobie“ bratstva. Týmito slovami 
zhodnotil vzťahy Katolíckej cirkvi a Pravoslávnej 
tewahedskej etiópskej cirkvi pápež František, 
ktorý 29. februára prijal patriarchu Abunu 
Matthiasa I. na súkromnej audiencii. Patriarcha 
pricestoval do Ríma na viacdňovú návštevu, 
ktorej súčasťou bola aj návšteva hrobu sv. apoš-
tola Petra, pracovné stretnutie na Pápežskej 
rade pre jednotu kresťanov a slávenie božskej 
liturgie s etiópskou komunitou v rímskom kolé-
giu Urbanianum.

Vo svojom prejave Svätý Otec František zdô-
raznil doterajšie ekumenické snahy s etiópskou 

pravoslávnou cirkvou. „S vďačnosťou si spomí-
name na návštevu patriarchu Abunu Paulosa 
u sv. Jána Pavla II. v roku 1993. 26. júna 2009 
sa Abuna Paulos opäť vrátil, aby sa stretol s Be-
nediktom XVI., ktorý ho pozval v októbri v tom 
istom roku ako špeciálneho hosťa na Druhú 
biskupskú synodu pre Afriku. V ranej Cirkvi bolo 
bežnou praxou, že jedna cirkev vysielala svojich 
zástupcov na synody iných cirkví.“

Svätý Otec zvlášť zdôraznil fakt, že obe cirkvi 
majú „takmer všetko spoločné: jednu vieru, je-
den krst, jedného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 
A preto to, čo obe cirkvi zjednocuje, je oveľa 
dôležitejšie a väčšie než to, čo ich rozdeľuje.“ 
(RV, TS ČBK; foto: actualidadereligiosa)

J▌Čína zavádza legitimáciu katolíckych 
duchovných

Od konca roka 2016 budú mať katolícki kňazi 
v Číne povinnosť vlastniť štátnu legitimáciu. 
S odvolaním sa na čínsku štátnu televíziu to 25. 
februára uviedla agentúra UCAN, podľa ktorej 
toto nariadenie povedie k odchodu štátom 
uznaných kňazov do podzemnej cirkvi. Čínska 
štátna administratíva pre náboženské záležitosti 
(SARA) už vlani uložila povinnosť certifikova-
ných legitimácií budhistickým mníchom. Ku 
koncu tohto roka majú byť legitimácie povinné 
i pre katolíckych a taostických duchovných. 
Preukazy podobné pasom obsahujú civilné 
a mníšske meno, číslo občianskeho preukazu 
a unikátne číslo, udeľované zvlášť každému 
náboženskému zástupcovi.

Podľa oficiálnych vyhlásení má zavedenie 
preukazu lepšie „slúžiť“ náboženským organi-
záciám a „organizovať ich“, vykoreniť falošných 

duchovných a chrániť práva veriacich. Nové 
nariadenie môže viesť k odchodu štátom 
uznaných kňazov do podzemnej cirkvi. V sú-
časnosti totiž v Číne žijú kňazi v podzemí vedľa 
tých, ktorí patria do štátneho vlasteneckého 
združenia.  „Kňazi patriaci do štátom krytej časti 
Katolíckej cirkvi sa zmienili, že namiesto snahy 
o získanie legitimácie radšej pôjdu do podze-
mia,“ píše agentúra.

Za ostatné tri roky boli v Číne prijaté viaceré 
náboženské obmedzenia. V provincii Če-ťiang 
bolo z chrámov odstránených 1 500 krížov. 
Tibetskí mnísi sa sťažujú, že autority zakázali 
obrazy dalajlámu a nútia kláštory vystavovať 
obrazy straníckych vodcov. Frustrácia medzi 
stámiliónmi čínskych náboženských veriacich sa 
zdá momentálne najväčšia od čias smrti vodcu 
Maa v roku 1976.  (UCAN)

�� Žiadne rozhrešenie či sväté prijímanie 
pre tých, ktorí neľutujú hriech korupcie 
alebo sa podieľajú na ilegálnom obcho-
de. Týmito slovami zhodnotil 25. februára 
v ukrajinskom týždenníku Focus kyjevsko-
haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk 
alarmujúcu situáciu v krajine. Nie je totiž 
žiadnym tajomstvom, že na Ukrajine aj 
samotná vláda premiéra Arsenija Jaceňuka 
musela čeliť vážnym obvineniam z rodin-
kárstva a korupcie. (ugcc.ua)

�� Jezuita Hans Zollner z Pápežskej komi-
sie pre ochranu mladistvých v rozhovore 
z 1. marca pre Vatikánsky rozhlas odporu-
čil pozrieť si oscarový film Spotlight, ako 
pomôcku v ochrane maloletých. Podľa jeho 
slov „film pozýva zamyslieť sa nad hlavným 
posolstvom, a to, že Katolícka cirkev môže 
a musí byť transparentná, spravodlivá 
a angažovaná v boji proti zneužívaniu 
a v tom, aby sa to viac neopakovalo“. Film 
je spracovaný podľa skutočnej udalosti. 
Protagonistami sú investigatívni novinári 
amerického denníka Boston Globe, ktorí 
počnúc rokom 2002 postupne odhalili prí-
pady zneužívania mladistvých v prostredí 
Katolíckej cirkvi. (RV)

�� Pútnici prichádzajúci do Ríma vo Svä-
tom roku milosrdenstva už majú k dispozí-
cii aj digitálneho sprievodcu. Oficiálnu mo-
bilnú aplikáciu s názvom Iubitinera spustilo 
1. marca pútnické ústredie Rímskej diecézy 
(Opera Romana Pellegrinaggi) v spolupráci 
s mestom Rím.  Aplikácia Iubitinera spre-
vádza pútnika pozdĺž štyroch jubilejných 
pútnických trás, ktoré križujú historické 
centrum Ríma. Ukazuje cestu jednotlivých 
trás a v blízkosti jednotlivých etáp pútnika 
upozorňuje automatickým oznámením. 
Aplikáciu v talianskom a anglickom jazyku 
si možno stiahnuť zdarma z webu: www.
operaromanapellegrinaggi.org.

�� Kongregácia pre kauzy svätých zverej-
nila 4. marca dekréty potvrdzujúce zá-
zraky na príhovor dvoch blahoslavených. 
Svätorečení by mali byť čoskoro španielsky 
biskup bl. Emanuel González García (1877 
– 1940), ktorý bol okrem iného zaklada-
teľom Eucharistického bratstva, a bosá 
karmelitánka bl. Alžbeta od Trojice (1880 
– 1906), francúzska mystička a duchovná 
spisovateľka.

�� Po trinástich rokoch intenzívnej práce 
vyšiel Katechizmus Katolíckej cirkvi v jazy-
ku urdu. Preklad potvrdený Svätou stolicou 
bol publikovaný v Pakistane. Autormi pre-
kladu sú P. Robert McCulloch z Kongregácie 
sv. Kolumbána a laický sekretár komisie 
Pakistanskej biskupskej konferencie pre 
katechizáciu Emanuel Neno. (news.va)
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slovo Svätého Otca

Začnime dnes
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Svätý Otec František v príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána povzbudil veriacich 
k radikálnemu obráteniu. Povedal: „Každý 
deň, žiaľ, správy referujú o drsných udalos-
tiach: vraždách, incidentoch, katastrofách... 
V dnešnej evanjeliovej stati sa Ježiš zmieňuje 
o dvoch tragických udalostiach, ktoré v tom 
čase vyvolali veľký rozruch: krutá represia, 
ktorú vykonali rímski vojaci vnútri chrámu, 
a zrútenie veže v Siloe, v Jeruzaleme, ktoré 
si vyžiadalo osemnásť obetí (porov. Lk 13, 1 
– 5). Ježiš pozná poverčivú mentalitu svojich 
poslucháčov a vie, že interpretujú tento druh 
udalostí pomýleným spôsobom. Myslia si 
totiž, že ak tí ľudia zomreli tak kruto, je to 
znamenie, že Boh ich potrestal za nejakú 
ťažkú vinu, ktorú spáchali. Inými slovami: 
zasluhovali si to. A naopak, skutočnosť, 
že niekto bol ušetrený od nešťastia, viedla 
dotyčného k tomu, že sa cítil byť v poriad-
ku. Ježiš odmieta takéto videnie, pretože 
Boh nedopúšťa tragédie, aby trestal viny, 
a tvrdí, že tie úbohé obete neboli v skutoč-
nosti horšie od ostatných. On skôr vyťaží 
z týchto bolestných udalostí napomenutie, 
ktoré sa týka všetkých. Pretože všetci sme 
hriešnikmi. Tým, ktorí sa ho pýtali, hovorí: 
,Ak nebudete robiť pokánie, tiež podobne 
zahynieteʻ (Lk 13, 3). Ježiš nás volá k obráte-

niu srdca. K radikálnemu obráteniu smeru 
nášho života. Pozýva zanechať kompromisy 
so zlom. Ale od čoho sa máme obrátiť? Nie 
sme vcelku skvelými ľuďmi? Koľko ráz sme si 
takto pomysleli: ,Nuž, ja som koniec-koncov 
poriadny, ja som poriadna.ʻ Nie je tak? Žiaľ, 
každý z nás sa veľmi podobá stromu, ktorý 

po viacero rokov poskytoval opakované dô-
kazy svojej neplodnosti. Ale na naše šťastie 
sa Ježiš podobá roľníkovi, ktorý s trpezli-
vosťou, ktorá nepozná hraníc, vyprosí pre 
neúrodný figovník ešte jeden odklad: ,Nechaj 
ho ešte tento rok,ʻ hovorí majiteľovi, ,možno 
nabudúce prinesie ovocieʻ (porov. Lk 13, 9). 
Rok milosti: čas Kristovej služby, čas Cirkvi 
pred jeho návratom v sláve, čas nášho života 
vytýčený istým počtom veľkopôstnych ob-
dobí, ktoré sa nám ponúkajú ako príležitosti 
na nápravu a záchranu. Čas jubilejného Roka 
milosrdenstva. Neprekonateľná Ježišova 
trpezlivosť... Premýšľali ste nad Božou trpez-
livosťou? Pomysleli ste aj na jeho neumen-
šujúcu sa starosť o hriešnikov? Ako veľmi by 
nás to malo provokovať k nedočkavosti (be-

zodkladne konať), pokiaľ ide o nás samých! 
Nikdy nebude prineskoro na obrátenie. Nik-
dy! Až do poslednej chvíle je tu trpezlivosť 
Boha, ktorý nás čaká. Spomeňte si na malý 
príbeh zo života sv. Terézie od dieťaťa Ježiša, 
keď sa modlila za človeka odsúdeného 
na smrť, zločinca, ktorý nechcel prijať posilu 
od Cirkvi, odmietal kňaza, nechcel ho. Chcel 
zomrieť taký, aký bol. A ona sa modlila. 
V kláštore. A ten muž práve vo chvíli, keď 
mal byť popravený, obracia sa ku kňazovi, 
berie si kríž a pobozká ho. Božia trpezlivosť! 
A tak isto sa správa k nám, k nám všetkým. 
Koľkokrát. My to nevieme, dozvieme sa to 
v nebi. No koľko ráz sme tam a tam, a Pán 
nás zachraňuje. Zachraňuje nás, pretože má 
s nami veľkú trpezlivosť. Toto je jeho milosr-
denstvo. Nikdy nie je neskoro na obrátenie, 
no je to naliehavé. Je to dnes! Začnime dnes.“ 
(úryvok príhovoru z 28. februára 2016)

Cesta skutkov
Pápež František v rannej homílii upriamil 
pozornosť na dôležitosť skutkov pred slova-
mi, keď povedal: „Pán nás učí ceste skutkov. 
A koľko ráz nachádzame v Cirkvi ľudí, medzi 
nimi aj nás samých, s postojom: ,Oh, som 
veľkým katolíkom!’ ,Čo robíš?’ Koľkí rodičia 
si hovoria katolíci, ale nemajú čas rozprávať 
sa s deťmi, hrať sa s nimi, počúvať ich. Mož-
no majú svojich rodičov v domove dôchod-
cov, sú však vždy zaneprázdnení, nemôžu 
ich navštíviť a nechávajú ich opustených. 
,Som však veľký katolík! Patrím do takého 
spoločenstva.’ Toto je náboženstvo slov: 
hovorím, že som taký, no konám svetským 
spôsobom. Hovoriť, a nekonať je podvod. 
V Knihe proroka Izaiáša sa píše o tom, čo 
sa páči Bohu: ,Prestaňte robiť zlo, učte sa 
robiť dobro... pomôžte utláčanému, vymôžte 
právo sirote, obhajujte vdovu.‘ Izaiášove slová 
tak poukazujú na nekonečné milosrden-
stvo Boha, ktorý hovorí ľudstvu: ,A príďte, 
budeme sa pravotiť. Keby boli vaše hriechy 
ako šarlát, zbelejú ako snehʻ (Iz 1, 18). Pánovo 
milosrdenstvo ide v ústrety tým, ktorí majú 
odvahu rozprávať sa s ním, no rozprávať sa 
o pravde, o veciach, čo robíme alebo nero-
bíme, aby nás napravil. A to je Pánova veľká 
láska v tejto dialektike medzi slovami a skut-
kami. Byť kresťanom znamená konať: konať 
Božiu vôľu. A v posledný deň – lebo všetci ho 
raz budeme mať – v ten deň, čo sa nás bude 
Pán pýtať? Povie nám: ,Čo ste o mne pove-
dali?’ Nie! Spýta sa nás na veci, ktoré sme 
urobili. Ježiš žiada od človeka, aby vydal účet 
z toho, čo urobil pre hladných, smädných, 
väznených a cudzincov. Toto je kresťanský 
život. Samotné slová nás, naopak, vedú len 
k márnosti, k  predstieraniu, že sme kresťa-
nia.“ (úryvok homílie z 23. februára 2016)

„Uprednostňujem rodinu s tvárou 
unavenou od obiet, ktoré prináša,  

pred peknými tvárami, ktoré nepoznajú 
láskavosť a spolucítenie.“  

(Twitter Svätého Otca Františka 
zo 16. februára 2016)
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KubánsKa deKlarácia
Dlho očakávané prvé historické stretnutie Svätého Otca Františka s moskovským 
patriarchom Kirillom sa 12. februára stalo realitou. Spoločná tridsaťbodová deklarácia, 
podpísaná v Havane, hovorí o spoločnej odpovedi katolíkov a pravoslávnych na naliehavé 
výzvy súčasného sveta.

JJ
foto: okcfox.comJ�

1. Z vôle Boha Otca, od ktorého pochádza 
každý dar, v mene nášho Pána Ježiša Krista 
a s pomocou Ducha Svätého Utešiteľa my, 
pápež František a Kirill, patriarcha Moskvy 
a celej Rusi, stretli sme sa dnes v Havane. 
Vzdávame vďaky Bohu oslávenému v Trojici, 
za toto stretnutie, prvé v dejinách.

S radosťou sme sa zišli ako bratia v kres-
ťanskej viere, ktorí sa stretávajú, aby ,si to 

povedali ústneʻ (2 Jn 12), od srdca k srdcu, 
a diskutovali o vzájomných vzťahoch medzi 
cirkvami, o základných problémoch našich 
veriacich a o perspektívach rozvoja ľudskej 
civilizácie.

2. Naše bratské stretnutie sa uskutočnilo 
na Kube, na križovatke medzi Severom a Ju-
hom, medzi Východom a Západom. Z toh-
to ostrova, symbolu nádejí Nového sveta 
a dramatických udalostí dejín 20. storočia, 
sa obraciame na všetky národy Latinskej 
Ameriky i ostatných kontinentov.

Radujeme sa, že tu kresťanská viera rastie 
dynamickým spôsobom. Silný náboženský 

potenciál Latinskej Ameriky, jej stáročná 
kresťanská tradícia uskutočňovaná v osobnej 
skúsenosti miliónov ľudí, sú garanciou veľkej 
budúcnosti pre túto oblasť.

3. Stretávajúc sa ďaleko od dávnych kon-
troverzií Starého sveta cítime s výnimočnou 
silou potrebu spoločnej práce medzi kato-
líkmi a pravoslávnymi, povolanými, s vľúd-
nosťou a rešpektom, zdôvodniť svetu nádej, 
ktorá je v nás (porov. 1 Pt 3, 15).

4. Vzdávame Bohu vďaky za prijaté dary 
skrze príchod jeho jediného Syna na svet. 
Zdieľame spoločnú duchovnú tradíciu 
prvého milénia kresťanstva. Svedkami tejto 
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tradície sú Presvätá Matka Božia Panna Má-
ria a svätí, ktorých si uctievame. Medzi nimi 
sú mnohí mučeníci, ktorí dosvedčili vernosť 
Kristovi a stali sa „semenom kresťanov“.

5. Napriek tejto spoločnej tradícii prvých 
desiatich storočí sú katolíci a pravoslávni 
pozbavení spoločenstva pri Eucharistii. Sme 
rozdelení ranami spôsobenými konfliktami 
v dávnej i nedávnej minulosti, v rozchádza-
júcich sa pohľadoch, zdedených po našich 
predkoch, na chápanie a vysvetľovanie našej 
viery v Boha, jedného v troch osobách – 
Otca, Syna a  Svätého Ducha. Plačeme nad 
stratou jednoty, dôsledkom ľudskej slabosti 
a hriechu, ktorý nastal napriek kňazskej 
modlitby Krista Spasiteľa: „Aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby 
aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty 
poslal“ (Jn 17, 21).

6. Vedomí si pretrvávania mnohých 
prekážok želáme si, aby naše stretnutie 
napomohlo obnovenie tejto jednoty chcenej 
Bohom, za ktorú sa modlil Kristus. Kiež naše 
stretnutie inšpiruje kresťanov celého sveta, 
aby sa modlili k Pánovi s obnoveným zápa-
lom za plnú jednotu všetkých jeho učeníkov. 
Vo svete, ktorý od nás očakáva nielen slová, 
ale konkrétne činy, kiež sa toto stretnutie 
stane znamením nádeje pre všetkých ľudí 
dobrej vôle!

7. V našom odhodlaní urobiť všetko, 
čo je potrebné, aby sme prekonali histo-
rické nezhody, ktoré sme zdedili, chceme 
zjednotiť naše sily vo vydávaní svedectva 
o Kristovom evanjeliu a spoločnom dedičstve 
Cirkvi prvého milénia, odpovedajúc spoloč-
ne na výzvy súčasného sveta. Pravoslávni 
a katolíci sa musia naučiť svorne vydávať 
svedectvo o pravde v oblastiach, v ktorých 
je toto možné a potrebné. Ľudská civilizá-
cia vstúpila do obdobia epochálnej zmeny. 
Naše kresťanské svedomie a naša pastorač-
ná zodpovednosť nám nedovoľujú zostať 
ľahostajnými pred výzvami, ktoré požadujú 
spoločnú odpoveď.

8. Náš pohľad sa na prvom mieste obracia 
na oblasti vo svete, kde sú kresťania obeťa-
mi prenasledovania. V mnohých krajinách 
na Blízkom východe a v Severnej Afrike sú 
naši bratia a sestry v Kristovi vyhladzovaní 
po celých rodinách, dedinách či celých mes-
tách. Ich kostoly sú devastované a barbarsky 
pustošené, ich posvätné predmety sú zne-
sväcované a ich stavby ničené. V Sýrii, v Iraku 
a v ďalších krajinách Blízkeho východu s bo-
lesťou konštatujeme masový exodus kres-
ťanov z krajiny, z ktorej sa začala šíriť naša 
viera a kde oni žili už od čias apoštolov spolu 
s ďalšími náboženskými spoločenstvami.

9. Žiadame medzinárodne spoločenstvo, 
aby neodkladne konalo a aby tak predišlo 
ďalšiemu vyháňaniu kresťanov z Blízkeho 
východu. V pozdvihnutí hlasu na obranu 
prenasledovaných kresťanov túžime vyjad-

riť náš súcit s útrapami, ktoré podstupujú 
veriaci iných náboženských tradícií, ktorí sa 
tiež stali obeťami občianskej vojny, chaosu 
a teroristického násilia.

10. V Sýrii a v Iraku už násilie spôsobilo 
tisícky obetí zanechajúc milióny ľudí bez 
strechou nad hlavou či zdrojov. Povzbudzu-
jeme medzinárodné spoločenstvo, aby sa 
zjednotilo pre ukončenie násilia a terorizmu, 
a aby zároveň prispelo skrze dialóg k rých-
lemu obnoveniu občianskeho mieru. Je 
nevyhnutné zabezpečiť humanitárnu pomoc 
vo veľkom meradle pre trpiace obyvateľ-
stvo a pre toľkých utečencov v susedných 
krajinách.

Žiadame všetkých tých, ktorí môžu 
ovplyvniť osud unesených osôb, medzi nimi 
metropolitov Aleppa, Paola a Giovanniho 
Ibrahima, unesených v apríli 2013, aby urobili 
všetko, čo je potrebné pre ich rýchle oslobo-
denie.

11. Pozdvihujeme naše modlitby ku 
Kristovi, Spasiteľovi sveta, za obnovu mieru 
na Blízkom východe, ktorý je „ovocím spra-
vodlivosti“ (porov. Iz 32, 17), aby sa posilnilo 
bratské spolunažívanie medzi rôznymi 
zložkami obyvateľstva, cirkvami a nábožen-
stvami, ktoré sú tam prítomné, za návrat 
utečencov do svojich domovov, uzdravenie 
zranených a za večný odpočinok pre nevinne 
zavraždených.

S naliehavou výzvou sa obraciame na všet-
ky strany, ktoré môžu byť zapojené do kon-
fliktov, aby preukázali dobrú vôľu a posadili 
sa za rokovací stôl. Zároveň je potrebné, 
aby medzinárodné spoločenstvo preukázalo 
každé možné úsilie o ukončenie terorizmu 
s pomocou spoločných, prepojených a koor-
dinovaných aktivít. Vyzývame všetky krajiny 
zapojené do boja proti terorizmu, aby konali 
zodpovedným a rozvážnym spôsobom. Po-
vzbudzujeme všetkých kresťanov a všetkých 
veriacich v Boha, aby so zápalom v modlit-
be prosili prozreteľného tvorcu sveta, aby 
chránil svoje stvorenie pred zničením a aby 
nedovolil novú svetovú vojnu. Aby bol mier 
trvalý a spoľahlivý, sú potrebné špecifické 
snahy obrátené na znovuobjavenie spoloč-
ných hodnôt, ktoré nás spájajú, založených 
na evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista.

12. Skláňame sa pred mučeníctvom tých, 
ktorí za cenu vlastného života vydávajú sve-
dectvo evanjeliovej pravdy a uprednostňujú 
smrť pred odpadnutím od Krista. Veríme, že 
títo mučeníci nášho času patriaci do rôznych 
cirkví, ale zjednotení spoločným utrpením 
sú závdavkom jednoty kresťanov. Vám, 
ktorí trpíte pre Krista, patrí slovo apoštola: 
„Milovaní, ... radujte sa, keď máte účasť 
na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali 
a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva“ (1 Pt 
4, 12 – 13).

13. V tomto znepokojujúcom čase je me-
dzináboženský dialóg nevyhnutne potrebný. 

Rozdiely v chápaní náboženských právd 
nesmú zabrániť osobám rôznych vierovyz-
naní žiť v mieri a harmónii. Za súčasných 
okolností majú náboženskí vodcovia zvlášt-
nu zodpovednosť viesť svojich veriacich 
k duchu úctivosti voči presvedčeniam tých, 
ktorí patria do iných náboženských tradícií. 
Absolútne neakceptovateľné sú snahy ospra-
vedlňovať kriminálne činy pod heslom nábo-
ženstva. Žiaden zločin nemôže byť vykonaný 
v Božom mene, „veď Boh nie je Bohom 
neporiadku, ale pokoja“ (1 Kor 14, 33).

14. V potvrdení vysokej hodnoty nábožen-
skej slobody vzdávame vďaky Bohu za bez-
precedentnú obnovu kresťanskej viery, 
k akej teraz dochádza v Rusku a v mnohých 
krajinách východnej Európy, kde po celé 
desaťročia vládli ateistické režimy. Dnes 
sú reťaze militantného ateizmu rozlámané 
a na mnohých miestach môžu kresťania 
slobodne vyznávať svoju vieru. Za štvrťstoro-
čie tam boli postavené desiatky tisíc nových 
chrámov a otvorené stovky kláštorov a teolo-
gických škôl. Kresťanské komunity vyvíja-
jú dôležitú charitatívnu a sociálnu činnosť, 
a poskytujú rôznorodú pomoc núdznym. 
Pravoslávni a katolíci často pracujú bok 
po boku. Dosvedčujú existenciu spoločných 
duchovných základov ľudského spoluna-
žívania vydávajúc svedectvo evanjeliových 
hodnôt.

15. Zároveň nás znepokojuje situácia 
v toľkých krajinách, v ktorých kresťania 
stále častejšie narážajú na obmedzovanie 
náboženskej slobody, práva dosvedčovať 
vlastné presvedčenia a možnosti žiť v súlade 
s nimi. Obzvlášť konštatujeme, že premena 
niektorých krajín na sekularizované spoloč-
nosti, ktorým je cudzí každý odkaz na Boha 
a na jeho pravdu, predstavuje vážnu hrozbu 
pre náboženskú slobodu. Je pre nás zdrojom 
znepokojenia súčasné obmedzovanie práv 
kresťanov, ba dokonca ich diskriminácia, 
keď sa ich niektoré politické sily vedené 
ideológiou sekularizmu, neraz značne agre-
sívneho, snažia vytlačiť na okraj verejného 
života.

16. Proces európskej integrácie, ktorý sa 
začal po stáročiach krvavých konfliktov, 
bol mnohými prijatý s nádejou ako záruka 
mieru a bezpečnosti. A predsa, vyzývame 
k ostražitosti voči takej integrácii, ktorá by 
nemala rešpekt voči náboženským identi-
tám. Zatiaľ čo ostávame otvorení príspevku 
iných náboženstiev pre našu civilizáciu, sme 
presvedčení o tom, že Európa musí ostať ver-
ná svojim kresťanským koreňom. Žiadame 
kresťanov vo východnej a západnej Európe, 
aby sa zjednotili na spoločné svedectvo 
o Kristovi a evanjeliu, aby si tak Európa 
zachovala svoju dušu formovanú po dve 
tisícročia kresťanskou tradíciou.

17. Náš pohľad sa obracia na osoby, ktoré 
sa nachádzajú v ťažkých životných situáci-
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ách, ktoré žijú v podmienkach extrémnej 
núdze a chudoby, zatiaľ čo sa vzmáhajú 
materiálne bohatstvá ľudstva. Nemôžeme 
ostať ľahostajní k osudu miliónov migrantov 
a utečencov, ktorí klopú na dvere boha-
tých krajín. Hýrivý konzumizmus, ako ho 
možno vidieť v niektorých najrozvinutejších 
krajinách, postupne vyčerpáva zdroje našej 
planéty. Rastúca nerovnosť v rozdeľovaní 
pozemných dobier zvyšuje pocit nespravod-
livosti konfrontujúc systém medzinárodných 
vzťahov, ktorý bol nastolený.

18. Kresťanské cirkvi sú povolané, aby ob-
hajovali požiadavky spravodlivosti, úctu voči 
tradíciám národov a autentickú solidaritu 
so všetkými tými, ktorí trpia. My kresťania 
nesmieme zabudnúť na to, že „čo je svetu 
bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil 
múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, 
aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené 
a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho 
niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom 
nik nevystatoval“ (1 Kor 1, 27 – 29).

19. Rodina je prirodzeným centrom 
ľudského života a spoločnosti. Sme znepo-
kojení krízou rodiny v mnohých krajinách. 
Pravoslávni a katolíci zdieľajú rovnaký 
koncept rodiny a sú povolaní svedčiť o tom, 
že je cestou svätosti, čo dosvedčuje vernosť 
manželov v ich vzájomných vzťahoch, ich 
otvorenosť pre nový život a výchovu detí, 
solidarita medzi generáciami a rešpekt voči 
tých najslabším.

20. Rodina sa zakladá na manželstve, slo-
bodnom a vernom akte lásky muža a ženy. 
Je to láska, ktorá spečaťuje ich zväzok a učí 
ich prijímať sa navzájom ako dar. Manžels-
tvo je škola lásky a vernosti. Je nám ľúto, že 
iné formy spolunažívania sú už postavené 
na tú istú úroveň ako tento zväzok, zatiaľ čo 
koncept otcovstva a materstva ako zvlášt-
neho povolania muža a ženy v manželstve, 
posvätenom biblickou tradíciou, je vytláčaný 
z verejného povedomia.

21. Žiadame všetkých, aby rešpektovali 
neodňateľné právo na život. Miliónom detí 
sa odopiera samotná možnosť narodiť sa 
na tento svet. Hlas krvi nenarodených detí 
volá k Bohu (porov. Gn 4, 10).

Rozvoj takzvanej eutanázie spôsobuje, že 
osoby vo vyššom veku a chorí sa začínajú 
cítiť ako nadmerná záťaž pre svoje rodiny 
a spoločnosť vo všeobecnosti.

Sme tiež znepokojení rozvojom techník 
lekársky asistovaného plodenia, lebo mani-
pulácia ľudského života je útokom na zák-
lady existencie človeka, stvoreného na Boží 
obraz. Veríme, že je našou povinnosťou 
pripomenúť nemeniteľnosť morálnych kres-
ťanských princípov, založených na rešpekte 
dôstojnosti človeka, ktorý je – podľa plánu 
Stvoriteľa – povolaný k životu.

22. Radi by sme sa dnes obrátili špeciál-
nym spôsobom na mladých kresťanov. Vy 

mladí máte za úlohu neukryť svoj talent 
v zemi (porov. Mt 25, 25), ale použiť všet-
ky schopnosti, ktoré vám Boh dal, aby ste 
vo svete dosvedčili Kristove pravdy, aby 
ste stelesnili vo svojom živote evanjeliové 
prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. 
Nemajte strach ísť proti prúdu obhajujúc 
Božiu pravdu, od ktorej sú dnešné sekulárne 
normy vzdialené svojím neustálym prispô-
sobovaním.

23. Boh vás miluje a čaká na každého jed-
ného z vás, ktorí ste jeho učeníkmi a apoš-
tolmi. Buďte svetlom sveta, aby tak tí, čo vás 
obklopujú, vidiac vaše dobré skutky, vzdali 
slávu vášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach 
(porov. Mt 5, 14. 16). Vychovávajte svoje deti 
v kresťanskej viere, odovzdávajte im vzácnu 
perlu viery (porov. Mt 13, 46), ktorú ste do-
stali od svojich rodičov a predkov. Spomeňte 
si, že „ste boli draho vykúpení“ (1 Kor 6, 20), 
za cenu smrti na kríži Bohočloveka Ježiša 
Krista.

24. Pravoslávnych a katolíkov zjednocuje 
nielen spoločná tradícia Cirkvi prvého milé-
nia, ale tiež misia hlásať Kristovo evanjelium 
v dnešnom svete. Táto misia v sebe zahŕňa 
vzájomný rešpekt voči členom kresťanských 
spoločenstiev a vylučuje akúkoľvek formu 
prozelytizmu.

Nie sme konkurenti, ale bratia, a od tohto 
konceptu musia byť vyvodzované všetky 
naše vzájomné činy i činy voči vonkajšiemu 
svetu. Povzbudzujeme katolíkov i pravo-
slávnych zo všetkých krajín, aby sa naučili 
spoločne žiť v mieri a láske, a aby jedni 
o druhých rovnako zmýšľali (porov. Rim 
15, 5). Nedá sa teda akceptovať používanie 
nečestných prostriedkov, ktoré navádzajú 
veriacich, aby prešli od jednej cirkvi k dru-
hej, popierajúc svoju náboženskú slobodu 
alebo svoje tradície. Sme povolaní, aby sme 
uviedli do praxe nariadenie apoštola Pavla: 
„A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, 
kde bolo Kristovo meno už známe, aby som 
nestaval na cudzom základe“ (Rim 15, 20).

25. Dúfame, že naše stretnutie môže pris-
pieť k zmiereniu tam, kde jestvujú napätia 
medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi. 
Dnes je jasné, že metóda uniatizmu minu-
losti, chápaná ako spojenie jednej komunity 
s ďalšou jej oddelením od svojej cirkvi, nie 
je spôsobom, ktorý dovolí obnoviť zjedno-
tenie. Napriek tomu ekleziálne komunity, 
ktoré vzišli z týchto historických okolností, 
majú právo na existenciu a na to, aby pod-
nikli všetko, čo je potrebné pre naplnenie 
duchovných potrieb ich veriacich, usilujúc 
sa súčasne žiť v pokoji so svojimi blížnymi. 
Pravoslávni a gréckokatolíci sa potrebujú 
zmieriť a nájsť vzájomne prijateľné spôsoby 
spolužitia.

26. Je nám ľúto stretu na Ukrajine, ktorý 
už spôsobil mnohé obete, nespočetné zra-
nenia mierumilovným obyvateľom, a ktorý 

uvrhol spoločnosť do vážnej ekonomickej 
a humanitárnej krízy. Vyzývame všetky 
strany konfliktu k rozvážnosti, k sociálnej 
solidarite a k aktívnemu angažovaniu sa 
za pokoj. Vyzývame naše cirkvi na Ukraji-
ne, aby pracovali na dosiahnutí sociálnej 
harmónie, aby sa zdržali účasti na konflikte 
a nepodporovali jeho ďalšie vystupňovanie.

27. Žičíme tomu, aby sa schizma medzi 
pravoslávnymi veriacimi na Ukrajine mohla 
prekonať na základe súčasných kánonických 
noriem, aby všetci ukrajinskí pravoslávni 
kresťania žili v pokoji a harmónii, a aby kato-
lícke komunity tejto krajiny k tomu prispeli 
tak, aby ukazovali stále viac naše kresťanské 
bratstvo.

28. V súčasnom svete, mnohotvárnom, 
a predsa spojenom spoločným osudom, 
sú katolíci a pravoslávni povolaní bratsky 
spolupracovať na ohlasovaní dobrej zvesti 
spásy, spoločne svedčiť o morálnej dôstoj-
nosti a opravdivej slobode osoby, „aby svet 
uveril“ (Jn 17, 21). Tento svet, z ktorého sa 
postupne vytrácajú duchovné piliere ľudskej 
existencie, od nás očakáva silné kresťanské 
svedectvo vo všetkých oblastiach osobného 
a spoločenského života. Od našej schopnosti 
spoločne svedčiť o Duchu pravdy v týchto 
ťažkých časoch do veľkej miery závisí bu-
dúcnosť ľudstva.

29. V tomto zapálenom svedectve o prav-
divosti Boha a spásonosnej dobrej zvesti 
nech nás podporuje Bohočlovek Ježiš Kris-
tus, náš Pán a Spasiteľ, ktorý nás duchovne 
posilňuje svojím verným prísľubom: „Neboj 
sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa 
zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32).

Kristus je zdrojom radosti a nádeje. Viera 
v neho premieňa ľudský život, napĺňa ho 
zmyslom. O tom sa mohli presvedčiť cez 
svoju skúsenosť všetci tí, na ktorých sa môžu 
uplatniť slová apoštola Petra: „Kedysi ste ani 
ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste 
nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosr-
denstvo dosiahli“ (1 Pt 2, 10).

30. Naplnení vďačnosťou za dar vzájom-
ného porozumenia vyjadreného počas nášho 
stretnutia hľadíme s nádejou na presvätú 
Matku Božiu a vzývame ju so slovami tejto 
starobylej modlitby: „Pod ochranu tvojho 
milosrdenstva sa utiekame, svätá Matka Bo-
žia“. Nech Panna Mária svojím príhovorom 
povzbudí k bratstvu tých, čo ju uctievajú, 
aby sa znova spojili v čase určenom Bohom, 
v pokoji a v harmónii v jedinom Božom ľude, 
na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice!

František,  
biskup Ríma, pápež Katolíckej cirkvi

Kirill,  
patriarcha Moskvy a celej Rusi

12. februára 2016
Havana (Kuba)
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Majster Klimčák odišiel, 
jeho dielo pretrváva
Roky sme ho nedeľu čo nedeľu vídavali na staroslovienskej službe v cerkvi. Vysoký, rovný 
ako jedľa, niekedy s klobúkom. Maliar, sochár, monumentalista, akademický umelec, rytier 
Rádu sv. Silvestra, gréckokatolík telom i dušou, humenský rodák – Mikuláš Klimčák. Odišiel 
do Otcovho domu sviatosťami zaopatrený v Bratislave, v nemocnici v Podunajských Bisku-
piciach, 2. marca 2016 vo veku 94 rokov.

JJ Stanislav Gábor
J� foto: Ľubo Michalko

Pohrebným obradom so zádušnou svätou 
liturgiou predsedal vo štvrtok 10. marca 
v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
vladyka Peter Rusnák za účasti viacerých 
kňazov, rodinných príslušníkov, priateľov, 
známych, umeleckej obce i predstaviteľov 
spoločenského, kultúrneho a politického 
života. Jeho telo bolo pochované na Ondrej-
skom cintoríne, blízko chrámu, kde čerpal 
duchovnú silu. Práve tento chrám zdobia 
na stenách jeho art-protisy s veľkomoravskou 
tematikou a ikony sv. Heleny a Konštantína 
s jeho typickým ikonopiseckým stvárnením.

Pred desiatimi rokmi, keď oslavoval 85. 
narodeniny, pre časopis Slovo uviedol: „Som 
vďačný Bohu za talent, ktorý mi dal, za to, že 
mi slúžilo zdravie a mohol som tento talent 
rozvíjať.“ Ešte aj vtedy bol primerane svojim 
silám činný, mal umelecké plány do budúc-
nosti, ale nechával všetko na Božiu prozre-
teľnosť.

„Ešte donedávna ho bolo vidno v chráme,“ 
dodáva bratislavský farár otec Rastislav Čižik, 
ktorý ho pred smrťou aj zaopatril a pokra-
čuje. „Keď sme mu boli v januári po Novom 
roku spolu s vladykom Petrom Rusnákom 
blahoželať, bol čulý, ukazoval nám katalógy 
svojej tvorby a plánoval realizovať výstavu 
na Bratislavskom hrade.“

Perovky
Hoci mnohí čitatelia Slova ho nepoznali 
osobne, predsa im bol známy prostredníc-

tvom svojej tvorby. Jeho čiernobiele perok-
resby, tzv. perovky, skrášľovali Slovo počas 
dlhých rokov totality, v čase, keď časopis 
mohol vychádzať len v čiernobielej verzii.

„Navštevoval som ho v jeho podkrov-
nom ateliéri na Malinovského ulici, dnes 
sa volá Šancová, v Bratislave,“ spomína 
otec František Dancák a pokračuje: „Slovo 
vtedy bolo len čiernobiele, takže fotografie 
vychádzali pri tlači veľmi tmavé. Vtedy ešte 
bola komplikovaná tlač – robilo sa osádzanie 
do olova. Už môj predchodca šéfredaktor 
Emil Korba publikoval Klimčákove perovky 
a ja som v tom rád pokračoval. Dával mi ich 
osobne alebo posielal poštou,“ spomína otec 
František.

Gojdičov sarkofág
Ja som mal možnosť spoznať majstra Klimčá-
ka až v Bratislave, hoci jeho dielo som poznal 
už skôr. Zvlášť mi utkvel v pamäti mramoro-
vý sarkofág pre ostatky biskupa Pavla Gojdi-
ča, ktorý bol zhotovený podľa Klimčákovho 
návrhu v 80. rokoch minulého storočia 
a umiestnený v bočnej kaplnke katedrály 
v Prešove vďaka ordinárovi otcovi Jánovi 
Hirkovi. K tomuto sarkofágu biskupa Gojdi-
ča sa chodili modliť gréckokatolícki veriaci 
a tam sa modlil aj sv. Ján Pavol II. pri návšte-
ve katedrály v júli 1995. Prešovský arcibiskup 
Ján Babjak, ktorý vtedy pôsobil v Prešove ako 
kaplán, si na to spomína: „Od roku 1983 boli 
do sarkofágu, do vytepanej skrinky, v ktorej 
sa nachádzajú tri semišové škatule, uložené 
kosti bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM podľa 
veľkosti, v spodnej škatuli dlhé, v strednej 
malé kostičky a v tretej na vrchu bola ulože-
ná lebka. V noci bola táto skrinka prenesená 
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do katedrály, do Kaplnky sv. Petra a Pavla, 
a uložená do mramorového sarkofágu. Vtedy, 
v čase tvrdého komunizmu nikto nemohol 
o tejto udalosti nič napísať, telesné ostatky 
boli prenesené v tichosti a veriaci si ich hneď 
od prvej chvíle začali uctievať.“

Z Humenného do Prahy a Bratislavy
Mikuláš Klimčák sa narodil 16. novembra 
1921 v Humennom, v gréckokatolíckej rodi-
ne. Tam aj vyrastal spolu s bratom Jánom, 
s ktorým potom pri svojej tvorbe dlhé roky 
spolupracoval. Po strednej škole odišiel 
do Bratislavy, kde od roku 1943 študoval 
na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej 
vysokej školy technickej u Maxa Schurman-
na a Jána Mudrocha (1943 – 1945). V rokoch 
1945 – 1948 pokračoval v štúdiu na oddelení 
monumentálneho maliarstva Vysokej školy 
umelecko-priemyslovej v Prahe u prof. Fran-
tiška Tichého a Josefa Nováka. Po absolutó-
riu sa vrátil do rodného kraja na východné 
Slovensko, odkiaľ v roku 1950 odišiel do Bra-
tislavy, kde sa natrvalo usadil a pôsobil ako 
maliar v slobodnom povolaní.

Svetská tvorba
Spočiatku sa venoval svetskej tvorbe. Vytvo-
ril mnohé vitráže a mozaiky na verejných 
budovách. Viaceré jeho diela sa uplatnili ako 
súčasť výtvarného dotvorenia architektúry, 
resp. ako súčasť obradných siení a priestorov 
štátnej reprezentácie. Medzníkom v jeho 
tvorbe bol rok 1963 v súvislosti s oslavami 
1 100. výročia príchodu apoštolov Slovienov 
sv. Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu.

Sakrálna tvorba
Klimčákove diela dodnes zdobia interiéry 
mnohých chrámov, a to nielen gréckokato-
líckych, ale aj rímskokatolíckych. Mnohé 
z týchto diel, ako sú fresky či vitráže, sú 
zamerané na cyrilo-metodskú tradíciu. 
Osobitne treba spomenúť ikonu sv. Gorazda 
(jedného zo sedmopočetníkov) v kostole 
v Kútoch, ktorý má v slovenskej sakrálnej 
tvorbe len málo zobrazení.

Vitráže a interiéry chrámov
Jeho okenné vitráže zdobia viaceré rímsko-
katolícke chrámy, napr. Konkatedrálu sv. 
Mikuláša v Prešove, farský Kostol Všetkých 
svätých v Humennom, kostol v Spišskej 
Sobote, Kostol sv. Cyrila a Metoda v Bratisla-

Tvorcovi, ktorý odišiel, a predsa ostáva
(akademickému maliarovi Mikulášovi Klimčákovi)

Odišiel básnik slova i farieb,
ba i posvätných a všeľudských dúm.
A z jeho stien, obrazov,
oltárov, klenieb a ikon
znie mohutné: Svjat, svjat, svjat
i rímske: Te Deum!

Pretváral Boží svet do ľudskej podoby
a prenášal z dejín i národa
najvznešenejšie ozdoby!
A tak sa cez veky zachová všetko,
čo Božou i svojou rukou tu stvoril,
a tam, kde všetci mlčali,
s láskou prehovoril!

On priniesol na zem zlatý kúsok neba,
vedel, čo ľudstvu okrem chleba treba.
A preto z oltárov, klenieb, stien
spievajú a budú spievať
sväté i historické tóny
a majster bude pri týchto dielach
ako svätec v tôni!

A spievať bude s tým, čo zvečnil
sám i dušou ľudstva, i národa.
Blahoslavite Hospoda!
Blahoslavite Hospoda!

V prítomnosti ikony Matky únie Jožko Tóth
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ve, kostoly v Slovenskom Grobe, v Hruštíne 
a v Hubovej.

Po roku 1968, keď bola Gréckokatolícka 
cirkev opäť povolená (alebo, lepšie povedané, 
trpená), mohol majster Klimčák realizovať 
svoj talent aj pri tvorbe a úprave interiérov 
gréckokatolíckych chrámov. Prvou lasto-
vičkou v tomto smere bol novovybudovaný 
gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Micha-
la v Bačkove (dokončený v roku 1970), v kto-
rom na žiadosť miestneho farára otca Štefana 
Kmeca zhotovil oltár, ikonostas i vnútornú 
maľbu. Nasledovali ďalšie chrámy, z ktorých 
spomeňme predovšetkým baziliku minor 
v Ľutine (maľby v interiéri na strope a vo 
svätyni), rodné Humenné (maľby v interiéri 
a krížová cesta) či Kružlov (svätostánok).

Chrám v Ľubici
Vďaka arcibiskupovi Jánovi Babjakovi SJ, 
ktorý bol Klimčákovým spolurodákom 
a osobným priateľom a ktorý v druhej polovi-
ci 80. rokov pôsobil v Ľubici, mohol Klimčák 
vyhotoviť dve mozaikové okenné vitráže 
sv. Cyrila a sv. Metoda v Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľubici. Arcibiskup 
J. Babjak si na to spomína: „Navštevoval som 
rehoľné sestry sv. Kríža v Dolnom Smokovci 
a keď bolo treba, slávil som pre ne bohosluž-
by. Raz mi predstavená podarovala väčšiu 
sumu peňazí, a tak som sa modlil v chráme, 
aby som vedel, ako ich mám použiť. Chrám 
v Ľubici bol prerobený z obytného domu 
a za oltárom sa nachádzali veľké trojdielne 
okná. Bol rok 1985, teda Rok sv. Cyrila a Me-
toda, a tak mi skrsla myšlienka vitrážnych 
okien s námetom sv. Cyrila a Metoda. Hneď 
som zatelefonoval majstrovi Klimčákovi, 
ktorý v priebehu niekoľkých dní pricestoval, 
aby videl, ako tam vitráže zapadnú, lebo 
v interiéri už mal niektoré fresky. Vitrážne 
okná oživili chrám a chceli sme, aby nám 
majster Klimčák urobil ešte návrhy na ďalšie 
tri okná. Žiaľ, nakoniec sa táto idea nezrea-
lizovala,“ uzatvára metropolita a pripomína, 
že od Klimčáka pochádzajú aj plaščenice, 
realizované ako sieťová tlač.

Vladyka Milan Lach SJ, ktorý bol vtedy 
v Ľubici miništrantom, si tiež živo spomína 
na vitráže v Ľubici a s úsmevom dodáva: 
„Na tých vitrážach som prvýkrát videl, ako 
vyzerá biskup v plnom liturgickom rúchu.“ 
Pripomína aj to, že interiér zdobia ešte 
staršie Klimčákove maľby: „Je to zaprestolná 
ikona patrocínia Chrámu Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky z roku 1974, fresky Krista 
Pantokratora a štyroch evanjelistov na strope 
chrámu.“

Ikona Matky jednoty
Majster Klimčák – ako ho zvykli oslovovať – 
si osobitne cenil svoju ikonu Matka jednoty, 
ktorú napísal pre ľutinskú baziliku minor 
v 70. rokoch. „Inšpirovalo ma stretnutie 
pápeža Pavla VI. s patriarchom Athena-
gorasom,“ spomína v jednom rozhovore 
a dodáva: „Uvedomil som si, že Bohorodička 
je inšpirátorkou jednoty kresťanov. A tento 
typ ikony vo východnej ikonografii chýbal. 
Za túto inšpiráciu som Pánu Bohu nesmier-
ne vďačný.“

Široký umelecký záber a typický štýl
Mikuláš Klimčák pracoval a tvoril v širokej 
škále monumentálnych techník od tkanej, 
viazanej tapisérie, art-protisu, textilnej kolá-
že-aplikácie cez vitráž a gubu k štukolustru, 
mozaike, betónovým reliéfom a dre-
veným objektom. Svojím rozsiahlym 
dielom zasiahol takmer do všetkých 
oblastí výtvarnej tvorby. Je i autorom 
viacerých poštových známok.

Jeho umelecký štýl je nezameni-
teľný. Mnohí ho kritizovali za jeho 
hranaté tvary a zobrazenia na jeho 
umeleckých dielach, ktoré nezod-
povedajú tradičným ikonopiseckým 
technikám. Zaiste, nemožno nikomu nanú-
tiť, aby sa mu páčilo dielo nejakého umelca, 
pretože tak ako Božia kreatívna sila je bez 
hraníc, tak aj každý umelec si vytvára svoj 
vlastný štýl. Jedno ostáva pravdou: Klimčák 
vytvoril svojský umelecký ikonopisecký štýl, 
a práve táto rozpoznateľnosť a nezameni-
teľnosť s iným umelcom mu dáva umeleckú 
originalitu.

Cyrilo-metodská tradícia
Vo svojom diele a tvorbe výrazovo čerpal 
najmä z tradičnej byzantskej ikonografie. 
Akcentoval počiatky slovenských národných 
dejín a christianizácie z čias Veľkej Moravy. 
Vytvoril ikony viacerých osobností tohto 
obdobia, napr. sv. Gorazda. Vyjadrujúc to 
jazykom dnešných čias možno povedať, že 
vizualizoval – dal tváre, a tak nám sprístup-
nil mnohé postavy cyrilo-metodského obdo-
bia. Jeho inšpiráciou je i slovanský dávnovek, 
dejiny kresťanstva, nesmrteľnosť, materstvo, 
rodina a spoločnosť. Vo svojom celoživot-
nom diele šíril myšlienku cyrilo-metodskej 
misie solúnskych bratov sv. Konštantína 
Cyrila a Metoda. Vo vlastnom náklade vydal 
reprezentačné, bohato ilustrované vydanie 
Konštantína Filozofa Proglas, básnického 
predspevu staroslovienskeho prekladu 
evanjelia (v slovenskom preklade Viliama 
Turčányho).

Na chodbe Rímskokatolíckej cyrilo-me-
todskej bohosloveckej fakulty v Bratislave 
je jedno výnimočné tablo, ktorého námet 
spracoval majster Mikuláš Klimčák. Dajme 
znovu priestor Mons. J. Babjakovi a jeho 
spomienkam: „Končil som vtedy teologické 
štúdiá a poprosil majstra Klimčáka o návrh 
tabla pre náš ročník. Dodnes to tablo visí 
na tom istom mieste,“ spomína metropolita 
a dodáva, že medzi dvadsiatimi absolventmi 
teológie na CMBF v roku 1978 je na table 
aj jeho spolužiak, terajší rožňavský biskup 
Mons. Stanislav Stolárik.

Gréckokatolík
Mikuláš Klimčák bol príkladom umel-
ca, ktorého dielo bolo hlboko poznačené 
náboženskou príslušnosťou ku Gréckoka-
tolíckej cirkvi, ku ktorej sa vždy hrdo hlásil. 

„V našej cirkvi sa prelínajú rôzne duchovné 
prúdy východu i západu,“ povedal na margo 
tejto skutočnosti v jednom rozhovore. „Už 
od svojich mladých liet som sa snažil vyplniť 
absenciu východného umenia v našej cirkvi 
a svojou tvorbou ju usmerniť k starobylým 
tradíciám... K našej Gréckokatolíckej cirkvi 
som sa vždy hrdo hlásil, lebo ona je dcérou 
a nositeľkou tejto tradície.“

Ocenenia
Počas svojho života dostal mnoho ocene-
ní za svoju umeleckú tvorbu, medzi iným 
napr. Cenu Fra Angelico (2003); rytier Rádu 
sv. Silvestra (2007); zlatú medailu Matice 
slovenskej (2011); Medailu prezidenta Slo-
venskej republiky (2011).

Mikuláš Klimčák celý svoj život zasvätil 
umeniu a umeleckej tvorbe, kvôli čomu sa 
tiež vzdal rodinného života. Nikdy sa neože-
nil. Ako sa sám vyjadril: „Umenie si vyžaduje 
absolútnu slobodu a nezávislosť v tvorbe, 
ale aj veľkú zodpovednosť a obetu“. Mikuláš 
Klimčák patril a navždy bude patriť medzi 
najvýznamnejších predstaviteľov slovenské-
ho výtvarného (i sakrálneho) umenia. Svojím 
dielom šíril kultúru inšpirovanú vierou. Kiež 
by naša Cirkev mala aj v budúcnosti takých 
umelcov!

Večná mu pamiatka, blažený pokoj!

„Som vďačný Bohu za talent, ktorý mi dal.“

Mikuláš Klimčák
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J▌Na stretnutí v Ľutine  
sa venovali pastorácii Rómov

Vo štvrtok 25. februára sa v Ľutine uskutoč-
nilo stretnutie kňazov a laikov, ktorí sa ve-
nujú pastorácii Rómov. Stretnutie sa začalo 
spoločnou modlitbou chvál. Počas stretnutia 
si účastníci vypočuli svedectvá i inšpiratívne 
nápady týkajúce sa pastorácie Rómov. Pozva-

nie prijal aj prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Stretnutie sa zakončilo spo-
ločnou svätou liturgiou v miestnej Bazilike 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (Tomáš 
Kavuľa)

J▌V Chráme sv. archanjela Michala v Sulíne 
posvätili nový zvon

Na Krížupoklonnú nedeľu 28. februára nav-
štívil prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ farnosť Sulín. Pri tejto príležitosti 
posvätil pred archijerejskou svätou liturgiou 
nový zvon, tzv. umieračik. Tento zvon nahra-
dil pôvodný z roku 1837, ktorý je prasknutý 
a patrí medzi unikáty. Veriaci na tento zvon 
prispeli svojimi milodarmi.

Pri homílii otec arcibiskup poukázal 
na zmysel a hĺbku kríža v živote človeka. 

Zároveň povzbudzoval veriacich k neseniu 
kríža a vyprosovaniu sily v nasledovaní Ježiša 
Krista. Rodiny a rodičov povzbudzoval k pri-
jímaniu nového života a otvorenosti životu. 
Chrámový zbor viedol spev počas svätej 
liturgie. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší 
kňazi, bohoslovci a veriaci farnosti. (Pavel 
Sirotňák)

�� Duchovné cvičenia v Charitnom dome 
v Dolnom Smokovci sa uskutočnili 13. – 
19. februára. Exercitátorom bol otec M. 
Zamkovský CSsR. Na duchovných cviče-
niach sa zúčastnili aj sestry služobnice ne-
poškvrnenej Panny Márie. Témou cvičení 
bol Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb 
a úvah bol pre sestry obohatením a načer-
paním nových síl. Milosrdenstvo nie je len 
vlastnosť nášho Boha, Boh sám je milosr-
denstvo. (Antónia Ľudmila Chovanová)

�� 27. februára až 6. marca sa vo farnosti 
Novosad uskutočnili misie, ktoré viedli 
otcovia misionári z Michaloviec Jozef 
Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR. 
Veriacich oslovili kázňami, panychídami 
i stavovskými stretnutiami mužov, žien 
a detí. Viedli aj nezabudnuteľnú krížovú 
cestu po dedine. Po ukončení misií posvä-
tili aj misijný kríž pred farským chrámom. 
(Anna Semanová)

�� Na AŠAD-ke hovorili o sviatostiach, 
vedení stretiek a výtvarnom umení 
v evanjelizácii 26. – 28. februára v Gréc-
kokatolíckom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli. Na víkende sa stretlo 38 
účastníkov Školy služby a 54 účastníkov 
Školy učeníka Archieparchiálnej školy ani-
mátora dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov 
sa staral tím troch kňazov a jedenástich 
animátorov. Účastníci Školy učeníka pod 
vedením otca Štefana Paločka rozoberali 
tematiku sviatostí. V Škole služby v odbore 
animátor skupinky sa mladí učili praktic-
kému vedeniu stretiek a v praxi si ich aj 
vyskúšali v pracovných skupinách. Naučili 
sa zaujímavé hry, cez ktoré sa dá získať po-
zornosť detí a mládeže. Lektorom víkendu 
bola Ivana Strelcová. V kreatívnom odbore 
sa mladí učili výtvarnému umeniu v evanje-
lizácii pod vedením hostí Daniely Hrehovej 
a Anny Frenákovej. (Patrik Maľarčík)

�� Exorcista Prešovskej archieparchie 
Jozef Maretta vystúpil na pôde Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku 1. marca 
v rámci pravidelnej intelektuálnej formácie 
na tému Fenomén okultizmu a jeho prejavy 
na Slovensku. V Sieni rektorov predstavil 
poslucháčom tri oblasti, v ktorých diabol 
najčastejšie človeka oklame: oblasť bu-
dúcnosti, šťastia a pokoja, a oblasť zdravia. 
Upriamil pozornosť na sviatosť zmierenia, 
ktorú predstavil ako exorcizmus exor-
cizmov. Záver prednášky patril otázkam 
prítomných poslucháčov.

�� Pätnásti bohoslovci prijali z rúk met-
ropolitu Jána Babjaka SJ v stredu 9. marca 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
nižšie svätenia. Podstatnou časťou nižších 
svätení je podstrihnutie vlasov na hlave, 

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
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J▌Vo Vyšnom Tvarožci  
sa stretli príbuzní bl. Vasiľa Hopka

Tretia pôstna nedeľa 28. februára bola pre 
Tvarožčanov významná. Veľkopôstny mole-
ben v Chráme divotvorcov Kozmu a Damiána 
sa modlili spoločne s veriacimi, ktorí sú v prí-
buzenskom vzťahu s blahoslaveným bisku-
pom Vasiľom Hopkom. Pripomenuli si jeho 
slová: „Ja tu idu, bo mij koriň stadi...“

Na druhý deň, v pondelok 29. februára, sa 
zúčastnili na pohrebe Anny Hopkovej, ktorá 

sa dožila  úctyhodných 94 rokov. Jej manžel 
bol strýkom Vasiľa Hopka.

V súvislosti s verejnou úctou k bl. Hop-
kovi a modlitbami na jeho príhovor zaznela 
aj informácia, že americká farnosť, v ktorej 
stojí kaplnka blahoslaveného, zdokumento-
vala a zaslala do Ríma materiály o druhom 
zázračnom uzdravení na jeho príhovor. 
Všetci ctitelia bl. biskupa sú povolaní aktívne 
odpovedať na Božie výzvy. (Miroslav Gavala)

J▌Do Bárky zavítali mladí z Prešovského 
a Hanušovského protopresbyterátu

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli sa 4. – 6. marca usku-
točnil ďalší víkend na tému Čistí v srdci, 
úprimní v láske. Spolu dvadsaťosem účast-
níkov z protopresbyterátov Prešov a Hanu-
šovce uvažovalo o dôležitosti čistoty v živote 
každého človeka. V katechézach odzneli 
témy o kráse čistoty, o jedinečnosti, hodnote 
a dôstojnosti človeka. V sobotu poobede 
spoznávali dôležitosť a krásu sviatosti zmie-
renia, v ktorej sa stretáva Božie milosrden-
stvo s hriechom človeka. V práci v skupinke 

odhaľovali rôzne choroby (hriechy) srdca, 
prechádzali, ktoré treba upratať, aby ich 
srdce bolo čisté a sväté. V nedeľu sa účastníci 
zamýšľali nad témou nebeského kráľov-
stva. V katechézach odhaľovali dôležitosť 
spolupráce so Svätým Duchom, ktorý vedie 
človeka ku konkrétnym prejavom úprimnej 
lásky voči ľuďom v tomto svete. Zodpoved-
nými za víkend boli Marta Lešková, Mária 
Husivargová, kňazi Peter Milenky, Igor 
Čikoš, Peter Olšavský a Erich Eštvan. (Patrik 
Maľarčík)

ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. 
Je prijatím do duchovného (klerického) 
stavu a dáva milosť konať službu nižších 
posvätných rádov v chráme – čítať Božie 
slovo (čtec), spievať žalmy (spevák) a nosiť 
sviecu (svieconosič). Súčasťou obradu 
sú aj ďalšie znaky – napr. zlievanie vody 
na ruky svätiteľa, prijatie liturgickej knihy ‒ 
apoštolára, prijatie a obliečka stichariona, 
proklamácia Božieho slova či modlitba 
liturgického textu a žalmu formou spevu. 
Po sväteniach nasledovala služba vopred 
posvätených darov. Na konci za všetkých 
svätencov Bohu a otcovi arcibiskupovi po-
ďakoval Dominik Gromoš. (Ľubomír Petrík; 
foto: Dávid Rybovič)

�� Katolícka univerzita v Ružomberku 
zverejnila informácie o tom, akú majú jej 
absolventi šancu uplatniť sa na trhu práce 
po úspešnom ukončení štúdia. Podľa aktu-
álnych výsledkov Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúry (ARRA 2015) je Kato-
lícka univerzita v Ružomberku (KU) dobrou 
voľbou pre uplatnenie sa na trhu práce. 
Filozofická fakulta mala podiel nezamest-
naných absolventov na všetkých absolven-
toch na úrovni 3,4 %. Je tak najúspešnejšou 
fakultou na Slovensku v skupine filozofic-
kých fakúlt, za sebou nechala ostatných 
deväť filozofických fakúlt. Pedagogická 
fakulta skončila s výborným výsledkom 
3,2 % absolventskej nezamestnanosti dru-
há na Slovensku v skupine pedagogických 
fakúlt, predbehlo ju iba jedno bratislavské 
pracovisko. V prípade fakulty zdravotníctva 
je podiel nezamestnaných absolventov 
na všetkých absolventoch na úrovni 3,4 %. 
V skupine zdravotníckych fakúlt ju pred-
behli iba fakulty, na ktorých sa študuje 
všeobecné lekárstvo alebo farmácia. 
Teologická fakulta Katolíckej univerzity 
má absolventskú nezamestnanosť 4,9 % 
a v skupine teologických fakúlt skončila 
tretia na Slovensku. Katolícka univerzita 
v Ružomberku si uvedomuje, že pôsobí 
v regiónoch, kde je situácia na trhu práce 
zložitejšia. Preto sa snaží pôsobiť v pros-
pech uplatniteľnosti absolventov aktívne. 
V roku 2015 poskytlo Poradenské centrum 
KU 1 733 služieb kariérového poradenstva 
študentom a absolventom KU.

SLOVO ELEKTRONICKY
Stále si môžete objednať časopis Slovo v elektronickej verzii. Je to vhodný dar aj 
pre deti, ktoré využívajú elektronickú poštu. Rovnako je to vhodná alternatíva 
pre zasielanie Slova do zahraničia. Stačí, ak uhradíte príspevok 8 eur na číslo účtu 
SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (32 1020 6959/0200), KS: 0558, ŠS: 2016, VS: 99999. 
Do poznámky uveďte e-mail odberateľa, prípadne nám ho oznámte na sefredaktor@
grkatpo.sk alebo telefonicky na 051/773 14 81.
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J▌Relikvie bl. Jozafaty  
putovali do prešovskej komunity

Putovanie ikony spoluzakladateľky sestier 
služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, 
blahoslavenej Jozafaty Michajliny Hor-
daševskej, pokračuje ďalej, tentoraz pod 
patronátom sestier služobníc z prešovskej 
komunity. V nedeľu 6. marca si ikonu 
s ostatkami mohli uctiť a o príhovor blaho-
slavenej prosiť veriaci v Katedrálnom chráme 
svätého Jána Krstiteľa v Prešove na všetkých 
dopoludňajších liturgiách. Pri ikone držali 
čestnú stráž skautky z dievčenského oddielu 
vodkýň z farnosti Prešov-mesto. V pondelok 
7. marca putovala ikona na Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo v Prešove a potom do spolo-
čenstva skautiek. V utorok 9. marca putovali 
sestry s ikonou blahoslavenej Jozafaty k de-
ťom a zamestnancom do Domu Charitas sv. 
Jozefa v Spišskej Novej Vsi, kde kedysi sestry 
pracovali. (Antónia Ľudmila Chovanová; 
foto: ssmi-us.org)

J▌ZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča sa predstavila  
v Kostole Krista Kráľa v Prešove

Žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej 
školy s Materskou školou bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove 9. marca reprezentovali školu 
v rímskokatolíckom Kostole Krista Kráľa 
na Sekčove. Krátkym duchovným pásmom, 
počas ktorého spievali a hrali žiaci z litur-

gického krúžku, priblížili chápanie a preží-
vanie pôstnych dní a nádej z veľkonočného 
tajomstva. Pani riaditeľka Júlia Šarišská 
prostredníctvom prezentácie predstavila 
školu a pozvala prítomných na deň otvore-
ných dverí. (Jana Tirpáková)

�� V Bazilike Zoslania Svätého Ducha sa 
1. marca uskutočnilo stretnutie členov 
Arcibratstva ruženca z Michaloviec a oko-
lia, na ktorom sa zúčastnilo okolo tridsať 
členov. (Jozef Troja)

�� Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arci-
biskup metropolita, navštívil 5. a 11. marca 
ikonopisecký kurz v Ľutine. (ISPA)

�� Do hanigovského Chrámu sv. veľkomu-
čeníka Demetra zavítal vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 
6. marca. (ISPA)

�� Na základnej škole v Sobranciach sa 7. – 
10. marca konali sväté misie, nový školský 
projekt, ktorý redemptoristi (brat Gorazd 
Figura CSsR a otec Miroslav Bujdoš CSsR) 
v spolupráci s laikmi ponúkajú školám 
na Slovensku. (Miroslav Bujdoš)

�� Mons. Peter Rusnák, bratislavský 
epracha, sa 8. marca zúčastnil na zasadnutí 
predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií 
na Eparchiálnom úrade v Bratislave.

�� Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné 
obrady za zosnulú Annu Šarišskú, matku 
otca Daniela Šarišského, slúžil v Chráme 
sv. archanjela Michala v Ďačove 9. marca 
pomocný biskup Prešovskej archieparchie 
Milan Lach SJ. (ISPA)

�� 12. marca sa v Bratislave uskutočnilo 
pracovné zasadnutie subkomisie KBS 
pre bioetiku v prítomnosti prešovského 
pomocného biskupa Mons. Milana Lacha 
SJ. (ISPA)

�� V Univerzitnej knižnici Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku otvorili 15. marca 
výstavu fotografií a sprievodných textov 
doc. Miroslava Sanigu s názvom Príroda 
ohlasuje Božiu slávu.

�� Bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský oceňuje prácu 
organizácií a jednotlivcov (Aliancia za rodi-
nu, Federácia skautov Európy, Úsmev ako 
dar, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, 
45. skautský zbor Veľké Zálužie a ďalšie), 
ktorí stoja za občianskou iniciatívou Zastav-
me hazard a vyvíjajú úsilie na dosiahnutie 
potrebného počtu podpisov. www.facebook.com/grkatslovo

14 www.casopisslovo.sk

je
D

N
o

U
 v

et
o

U



Celoslovenské večeradlo v Ľutine
V rámci osláv 150. výročia obnovenia verejnej 
úcty k Matke ustavičnej pomoci vás srdečne 
pozývame putovať do Ľutiny na celoslovenské 
večeradlo Mariánskeho hnutia, ktoré sa usku-
toční v sobotu 23. apríla v bazilike minor.

Program
08.45 Radostný ruženec
09.30 Prednáška
10.30 Archijerejská svätá liturgia
12.00 Obedňajšia prestávka
13.45 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
14.10 Svedectvá a meditácie z MK
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15 Slávnostný ruženec
16.00 Eucharistická pobožnosť

Bližšie informácie: 0904 738 048, 0911 903 148

J▌Najväčšia platformová organizácia  
vydala stanovisko k voľbám do NR SR

Fórum života, najväčšia platformová orga-
nizácia, vydala vyhlásenie k voľbám do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky. Vyhlásenie 
prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie Fóra života k voľbám do NR SR
Fórum života ako najväčšia platformová or-
ganizácia otvorene sa zasadzujúca za ochra-
nu života od počatia po prirodzenú smrť 
združuje 51 organizácií a stovky jednotlivcov 
na Slovensku. So zvýšenou pozornosťou sle-
dujeme volebné a povolebné dianie na Slo-
vensku. Vývoj nás núti so znepokojením 
pripomenúť, že postoj za život sa nezlučuje 
s akýmkoľvek extrémizmom a potláčaním 
ľudských práv či dôstojnosti akejkoľvek sku-

piny ľudí. Byť pro life nezahŕňa iba ochranu 
nenarodených či eutanáziu, ale skutočne 
ochranu celého života a dôstojnosti každého 
človeka bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, vek, 
vierovyznanie, farbu pleti či iný atribút.

Fórum života bude mať svojich členov aj 
v novozvolenom parlamente. Gratulujeme 
Erike Jurínovej, Danielovi Lipšicovi, Rado-
slavovi Procházkovi, Veronike Remišovej, 
Richardovi Vašečkovi, Anne Verešovej 
a tešíme sa na úzku spoluprácu v advokácii 
ochrany života a rodiny na pôde Národnej 
rady Slovenskej republiky.

Marcela Dobešová,  
predsedníčka Fóra života, o. z.

JJ Juraj
J� Gradoš

Rozhovor s bývalým správcom farnosti 
Humenné otcom Františkom Čitbajom 
o akademickom maliarovi Mikulášovi 
Klimčákovi, ktorý vyzdobil freskami 
humenský chrám.

�� Otec František, ako si spomínate sa 
spoluprácu s Mikulášom Klimčákom?

K mestu Humenné, a najmä k humenskej 
mestskej cerkvi mal majster Klimčák veľmi 
blízky vzťah. Nielenže tam bol pokrstený, 
ale jeho otec, nadaný remeselník, bol 
ideovým autorom a tvorcom pôvodného 
oltára a ikonostasu. Vďaka práci otca a syna 
som chcel dať tejto cerkvi „klimčákovský“ 
charakter. Pôvodný oltár a ikonostas mali 
byť iba prerobené a doplnené súčasnými 
umeleckými víziami majstra Klimčáka, 
ktorý by vyzdobil chrám svojimi freskami. 
Majster Klimčák sa s tým stotožnil a chcel 
to zrealizovať ako svoj dar Humenčanom 
a svojej farnosti. Je veľká škoda, že sa 
podarilo zrealizovať iba maľbu chrámu 
a nevzniklo ojedinelé umelecké dielo otca 
a syna. Majster Klimčák je aj ideovým 
autorom projektu prístavby obidvoch 
predných veží a sakristie humenskej 
mestskej cerkvi a tiež krížovej cesty, 
kalvárie, ktorá víta každého návštevníka 
chrámu. Je aj autorom niektorých 
architektonických úprav chrámu na Sídlisku 
pod Sokolejom, ktorého hrubú stavbu som 
ešte stihol realizovať pod jeho patronátom.

�� Kým bol pre vás majster Klimčák?

Majster Klimčák zanechal po sebe dielo, 
ktoré nemá obdoby. Je originálne svojím 
ideovým zameraním, ale aj celkom 
osobitou maliarskou technikou. On 
sám o sebe skromne tvrdil, že sa necíti 
ikonopiscom a svoje diela nepovažuje 
za ikony, pretože vo svojej práci 
nezachováva predpísaný ikonografický 
kánon. Na druhej strane však práve táto 
sloboda, ktorú si majster Klimčák vo svojej 
duchovnej tvorbe zachoval, umožnila, 
aby realizoval rozlet svojho ducha, ktorý 
dal jeho dielu originálnu charakteristiku. 
Obdivoval som ho preto počas celého 
svojho života. 
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MaNDylioN
Ikona mandylion je obraz Kristovej tváre nazývaná po gréc-
ky acheiropoiétos eikón, po cirkevnoslovansky nerukotvo-
rennyj Spas a po slovensky Spasiteľ neutvorený ľudskými 
rukami.

JJ Jozef Špes
J� foto: korlukastudios.com, blogspot.com

Zobrazovanie Boha
Na obraz sa zo starozákonného biblického 
pohľadu môžeme pozerať negatívne. Je 
ovplyvnený zákazom z Mojžišových kníh:

„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 
Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, 
čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo 
vode pod zemou!“ (Ex 20, 3 – 40)

„Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyre-
závanú alebo liatu.“ (Nm 27, 15a)

Aj keď na druhej strane každé figurálne 
zobrazenie zakázané nebolo. Dosvedčuje 
to medený had (porov. Nm 21, 4 – 9) alebo 
príkaz na zhotovenie zlatých cherubov 
na arche zmluvy (porov. Ex 25, 18). Všeobec-
ne zákaz zobrazovania má jasný cieľ: chrániť 
Izrael pred modloslužbou. Napriek tomu 
židovský svet ukazuje aj určitú toleranciu 
k zobrazovaniu, o čom svedčí synagóga v Bejt 
Alfe v Izraeli alebo synagóga Dura Europos 
v Mezopotámii, kde sú zobrazené biblické 
motívy.

Umenie prvých  kresťanov sa objavuje 
v katakombách, kde sa zo začiatku preberajú 
pohanské symboly, ktorým sa dáva hlbší 
význam. Takto je Dobrý pastier predstavo-
vaný ako Hermés (Hermés – starogrécky 
boh). Ďalšie symboly sú inšpirované Starým 
zákonom. Medzi známe symboly patrí aj 
ryba, ktorá je symbolom Krista. Ale tváre 
v katakombách nie sú predmetom kultu, ale 
zostávajú vo sfére symbolu.

Po Milánskom edikte, keď Cirkev získala 
slobodu, prichádza aj k rozvoju umenia. 
Ikona Krista sa stáva odrazom viery Cirkvi 
v tajomstvo vtelenia. Medzi ikonami Krista 
má dôležité miesto mandylion – ikona Spa-
siteľa nevytvorená ľudskými rukami. S touto 
ikonou je spojených niekoľko legiend.

Prvá legenda
Prvá legenda spomína pohanskú ženu Hypa-
tiu z kapadóckej Kamulie, ktorá túžila vidieť 
Krista. V studni zbadala namaľované plátno 
s jeho tvárou. Táto ikona bola veľmi uctie-
vaná a nesie meno podľa dediny, v ktorej 
sa objavila: Mandylion Kamulianum (Spas 
na cholste, Spasiteľ na plátne).

Legenda o kráľovi Abgarovi
Druhá legenda spája túto ikonu s kráľom 
Abgarom V. Čiernym z Edessy (územie 
dnešného Turecka). Tá našla svoje miesto 
aj v apokryfoch. Kráľ Abgar dostal názov 
Čierny podľa toho, že trpel čiernym ma-
lomocenstvom, najťažšou a nevyliečiteľ-
nou formou  malomocenstva. Od svojich 
poddaných, ktorí kvôli obchodom navštevo-
vali Jeruzalem, sa dozvedel o nezvyčajnom 
človeku a jeho ohromujúcich zázrakoch. 
Preto poslal do Palestíny svojho dôverného 
maliara Ananiáša  s listom, v ktorom ho 
pozýva do Edessy, aby ho vyliečil a usadil sa 
na jeho dvore. Ananiáš mal zároveň zhotoviť 
podobizeň Ježiša Krista. Keď Ananiáš prišiel 
do Jeruzalema, našiel Ježiša obklopeného 
množstvom ľudu. Pokúšal sa doručiť mu 
list od kráľa Abgara, ale kvôli zástupu sa 
mu to nedarilo. Pokúsil sa zachytiť kresbou 
aspoň jeho tvár, ale ani to sa mu nedarilo. 
Po dlhšom čase poslal Ježiš apoštola Tomáša, 
aby ho priviedol k nemu. Kristus odmietol 
pozvanie kráľa z Edessy, ale cítiac zúfalé 
volanie tohto človeka po záchrane, sľúbil mu 
pomoc. Odkázal mu, že keď vykoná všetko, 
na čo bol poslaný, pošle mu jedného zo svo-
jich učeníkov. Potom vzal vodu, umyl si tvár 
a utrel ju do plátna, na ktorom sa zjavil obraz 
– neutvorený rukou, lebo nevznikol ľudskou 
rukou. Vládca Edessy, ktorý dosiahol Božiu 
milosť, ako kajúci a plačúci hriešnik vtlačil 
svoju tvár do plátna a bol čiastočne uzdra-
vený. Po Kristovom nanebovstúpení prišiel 
do Edessy svätý Tadeáš, jeden zo sedemde-

siatich učeníkov, a Abgara úplne uzdravil. 
On potom prijal krst a stal sa nasledovníkom 
Krista. Ku kresťanstvu následne priviedol 
aj svojich poddaných. Samotný obraz bol 
pribitý na dosku a umiestnený nad mestskú 
bránu, aby mu každý, kto vstúpi do mesta 
alebo z neho odchádza, prejavil úctu. 

Keď sa stal vládcom Edessy jeden z Abga-
rových pravnukov, upadol do modloslužby 
a chcel Kristov obraz z mestskej brány 
odstrániť. Vtedy z Božieho vnuknutia prišiel 
v noci edesský biskup aj so sprievodom. Po-
stavil pred obraz lampadu, opatrne ho zakryl 
keramickou – hlinenou doskou a zamuroval. 
Kráľovi obraz Krista už neprekážal, ale záro-
veň postupne upadol do zabudnutia.

Cirkevný historik 4. storočia Eusébios 
z Cézarey píše list Konstancii, sestre cisára 
Konštantína Veľkého, a v ňom uvádza tradí-
ciu listov medzi Ježišom a kráľom Abgarom. 
Zároveň odmieta pátrať po Kristovej podobe.

Pútnička Egéria zo 4. storočia, ktorá 
opisuje svoju púť do Svätej zeme, spomína 
korešpondenciu medzi Ježišom a Abgarom. 
Keď sa rozhodla navštíviť hrob svätého 
apoštola Tomáša, ktorý pôsobil v Indii, ale 
jeho telo bolo pochované v Edesse, stretla 
svätého biskupa a vyznávača. Bol to prav-
depodobne Eulogios, ktorý bol biskupom 
v Edessse v rokoch 379 – 387. Titul vyznávač 
sa v staroveku udeľoval tým kresťanom, ktorí 
počas prenasledovania trpeli za vieru, ale 
neboli umučení. Spomínaný biskup Egériu 
povodil po Edesse, ukázal jej pamätihodnos-
ti aj spomínané listy kráľa Abgara Ježišovi 
a Ježiša Abgarovi. Pútnička Egéria však ikonu 
Krista nespomína.

Za cisára Justiniána I. (527 – 565) v roku 
545 obliehal Edessu perzský kráľ Chozreos. 
Vtedy bolo edesskému biskupovi Eula-
biosovi zjavené, kde sa nachádza zázračný 
obraz. Keď na vyznačenom mieste odstránil 
murivo, obyvatelia uvideli nielen dokonale 
zachovaný obraz, ale aj jeho odtlačok na ke-
ramike – hlinenej doske, zakrývajúcej svätý 
obrus. Po zázračnom objave a spoločnej 
modlitbe všetkých obyvateľov pred obrazom 
nepriateľské vojská zrazu ukončili obliehanie 
a rýchlo sa vzdialili od Edessy.

V roku 630 ovládli Edessu Arabi. 
V roku  944 cisár Konštantín VII. Porfyro-
genet (913 – 957) zaplatil za ikonu Arabom 
výkupné a dal ju preniesť do Konštantíno-
pola, kde bola 16. augusta uložená v Chráme 
Presvätej Bohorodičky. Odvtedy sa v ten deň 
slávi sviatok Prenesenia rukou neutvore-
ného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista, to jest svätého plátna z Edessy 
do Konštantínopola. Po dobytí Konštantí-
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nopola sa v roku 1204 vzácna ikona spolu 
s inými relikviami stratila v búrke na mori. 
Našťastie sa zachovali jej kópie.

Legenda o svätej Veronike
Na západe sa tieto ikony objavili po kri-
žiackych výpravách. V 15. storočí sa objavila 
legenda o svätej Veronike, ktorá krížovou 
cestou na Golgotu utiera Ježišovi tvár. Treba 
dodať, že pre túto legendu sa nenachádza 
podklad ani v evanjeliách, ani v apokryfoch.

Obrazoborectvo
V histórii ikon je aj tmavé obdobie, ktoré 
sa nazýva obrazoborectvo. Egon Sendler, 
uznávaný odborník byzantskej ikonografie, 
podľa niektorých zdrojov hovorí, že histo-
rickosť ikony z Edessy uznávali aj samotní 
ikonoborci. Taktiež obrancovia ikon, aby 
dokázali oprávnenosť zobrazovania obrazu, 
sa často odvolávali aj na ikonu Kristovej tváre 
neutvorenej rukou.

Obrazoborectvo sa začína za cisára 
Leva III. Isaurského (717 – 741). Ten pod 
vplyvom biskupov Malej Ázie Teodora 
Efezského, Tomáša Klaudiopolského 
a Konštantína z Nakoleie zakázal úctu 
k svätým ikonám a označil ju za mod-
loslužbu. Vojnu začal tým, že dal zničiť 
ikonu Krista umiestnenú nad bronzo-
vou bránou v Konštantínopole. V roku 
730 vydal cisársky dekrét, ktorým 
zakázal uctievanie svätých ikon v celej 
ríši. Medzi odporcami cisára Leva III. 
bol predovšetkým konštantínopolský 
patriarcha sv. German (713 – 730), ktorý 
bol odstránený. Ďalší veľkí odporco-
via boli za hranicami ríše. Medzi nich 
patrili pápeži Gregor II. (715 – 731) 
a Gregor III. (731 – 741) a taktiež svätý 
mních  Ján Damaský (675 – 754). Ten 
na obranu ikon hovorí, že keby sme 
písali obraz neviditeľného Boha, boli 
by sme v blude. Ale neblúdime, keď  píšeme 
obraz Boha vteleného, ktorý sa zjavil na zemi 
v tele, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote žil 
s ľuďmi a vzal na seba prirodzenosť, hmo-
tu, podobu a farbu tela. Povolenie uctievať 
si sväté ikony prichádza až za panovania 
cisárovnej Ireny (780 – 803). V roku 787 je 
zvolaný snem do Nicey, v Cirkvi známy ako 
Siedmy všeobecný snem. Snem jasne rozlišu-
je medzi adoráciou (po grécky latria), ktorá 
patrí jedine Bohu, a úctou (po grécky dulia), 
ktorú vzdávame Bohorodičke, anjelom 
a svätým. Snem učí, že sväté ikony sú zobra-
zením viditeľných symbolov neviditeľných 
osôb, ktorým vzdávame úctu. Úctou svätých 
ikon si neuctievame papier, plátno, drevo, 
z ktorých je ikona vyrobená, ale uctievame 

si osoby, ktoré tieto ikony zobrazujú. V roku 
814 cisár Lev V. (813 – 820) začína ďalšiu fázu 
prenasledovania ikon, ktorá trvá až do roku 
842. V tomto roku nastupuje cisárovná 
Teodora, ktorá odstraňuje ikonoboreckého 
patriarchu Jána a na jeho miesto ustanovuje 
patriarchu Metoda (842 – 846). V roku 843 
je zvolaný snem do Konštantínopola, ktorý 
definitívne obnovuje úctu k svätým ikonám. 
Odvtedy sa v byzantskom obrade oslavu-
je na prvú nedeľu Veľkého pôstu sviatok 
triumfu ortodoxie a táto nedeľa sa nazýva aj 
Nedeľou ortodoxie, Nedeľou úcty svätých 
ikon. Tak sväté ikony dostávajú svoje miesto 
vo svätej Štyridsiatnici, aj keď spojenie oslavy 
s Veľkým pôstom je čisto historické.

Podoby Kristovej tváre
Ikona Kristovej tváre sa uctieva v dvoch 
podobách:

Kerámion (Spas na črepii, Spasiteľ na kera-
mickom črepe)

Mandylion – Kamulianum (Spas na chols
te, Spasiteľ na plátne)

Vyobrazenie Krista na keramickom 
podklade vychádza z posvätnej tradície, 
ktorá hovorí, že sa Boží obraz otlačil nielen 
na plátno, ale aj na keramický črep, ktorým 
plátno bolo prikryté. Na týchto ikonách nie 
sú zobrazené žiadne šaty a pozadie v nie-
ktorých prípadoch simuluje povrch dlaždice 
alebo muriva.

Na ikonách Krista na plátne je zobrazená 
tvár umiestnená na pozadí plátna, ktorého 
horné konce sú zaviazané, aby zdôraznili 
záhyby tkaniny, a na spodnom okraji je 
zobrazená obruba. Niekedy sa zobrazujú aj 
postavy anjelov, ktoré držia okraje plátna.

Ikona Kristovej tváre má niekoľko osobi-
tostí. Zobrazuje sa iba hlava Krista. Tvár je 

tvárou človeka v stredných rokoch. Jed-
notlivé časti tváre: vlasy, pramienky vlasov 
(zvyčajne dva na každej strane) a brada sú 
namaľované striktne symetricky. Brada je 
na spodnej strane rozdelená alebo zahrote-
ná, zvláštne natiahnutá smerom dolu. Ikona 
Krista so zahrotenou bradou sa nazýva aj ako 
Spas mókraja borodá – Spasiteľ s mokrou 
bradou. Oči sú široko otvorené a prenika-
vé. Výraz tváre je prísny.  Neoddeliteľným 
elementom každej ikony je svätožiara okolo 
hlavy. Na rozdiel od svätožiar svätých je vo 
svätožiare Krista vyobrazený kríž. Tento 
prvok nájdeme len v ikonografii Ježiša Krista. 
Svätožiara sa niekedy zdobí drahými kameň-
mi. Kríž vo svätožiare sa zobrazuje deviatimi 
čiarkami – podľa deviatich anjelských hod-
ností a vpisujú sa písmená: HO ON, ktoré 
značia: Ten, ktorý je. Po okrajoch svätožiary 
sa umiestňuje skratka mena Spasiteľa – IC 
XC.

Kruhy
Ikony Krista, ale aj svätých sa zvyčajne 
zobrazujú v štyroch sústredných kru-
hoch. V nich sa ukrýva hlboký význam 
duchovného života.

Prvý kruh je stredom všetkých kruhov 
a nachádza sa v koreni nosa. Je nevi-
diteľný a nezobrazuje sa. Predstavuje 
schopnosť človeka otvoriť sa Svätému 
Duchu. Je to oživujúci bod, lebo vyjad-
ruje prebývanie Pána, ktorý dáva život.

Druhý kruh zahŕňa tvár a oči. Je to 
kruh duše.

Tretí kruh zahŕňa vlasy, ústa, bradu 
a predstavuje telo. V tvári sa predstavuje 
zraniteľnosť a smrteľnosť ľudského tela.

Štvrtý kruh je kruhom svetla. Je to 
svätožiara, ktorá sa v latinskom obrade 
nazýva aureola, Rusi ju nazývajú nim-
bus. Je to svetlo Svätého Ducha, ktorý 
z najvnútornejšieho kruhu preniká 
psychický aj telesný svet.

Na ikonách môžeme vidieť činnosť 
Svätého Ducha a zároveň sme povolávaní 
k zduchovneniu. Svätý Duch má preniknúť 
náš psychický svet aj našu telesnosť, teda 
celého človeka. K tomu nás pozýva aj celý 
tento čas. Sme pozvaní hľadieť na tvár nášho 
Spasiteľa, ako sa píše v Božom slove na prvú 
pôstnu nedeľu, Nedeľu úcty svätých ikon 
v Liste Hebrejom: „Zhoďme všetku príťaž 
a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo 
bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 
s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕši-
teľa viery“ (Hebr 12, 1b – 2a).

Takto prenikaní Svätým Duchom sa máme 
stať podobní Kristovi svojím zmýšľaním 
a konaním, aby Pán bol poznateľný v našom 
živote.
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Zachránení...
JJ Dominika Katarína Fedorová SNPM
J� foto: st-takla.org

Boh dopustí, ale neopustí. Kresťanovi dneš-
ných čias sa toto slovenské príslovie môže 
zdať prejavom istej nekonkrétnej rezignácie. 
Mladší človek azda získa dojem, že tí pred 
nami verili v Boha príliš tradične a neosobne. 
No ak niekto žil v blízkosti starého člove-
ka, presvedčeného o tom, že ho Boh nikdy 
neopustil, mohol vidieť niečo krásne: aj keď 
o svojich konkrétnych skúsenostiach viery 
starček či starenka nahovorili ozaj málo, 
predsa ich slová – Boh dopustí, ale neopustí 
– vyznievali veľmi pravdivo a silne.

Toto sa ukrýva v histórii ľudstva i ľudí 
jednotlivo a dá sa to nachádzať i na strán-
kach Svätého písma, konkrétne v dejinách 
vyvoleného národa. Hoci Izraelitom bola 
cez Abraháma prisľúbená krásna budúcnosť, 
v istom momente zdedili po otcoch svojich 
dvanástich kmeňov život v cudzine a jeho 
ľahkosť i krása sa míňali. Postupne sa stávali 
otrokmi, „vzdychali pod robotou a kričali, 
a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu“ (Ex 
2, 23b). Boh však dopustí, ale neopustí.

Už vtedy, v krajine Madián, žil človek, 
pochádzajúci z Egypta. Hoci sa narodil 
hebrejským rodičom, rástol v paláci faraóna. 

Ako trojmesačný chlapček, ležiaci v košíku 
na rieke Níl, bol zachránený z vôd, ktoré 
v Písme predstavujú smrť. Tá sa ho dotýkala, 
ale neublížila mu, veď Boh dopúšťa, no ne-
opúšťa. Malý Mojžiš takto dostal dar nielen 
prežiť, ale aj naďalej si užívať náručie rodnej 
mamy a spolu s materským mliekom medzi 
svojimi dvomi súrodencami nasávať postoje 
vlastných rodičov. Práve cez ich vieru (Hebr 
11, 23), s ktorou vstupujú do situácie ohroze-
nia syna, nám totiž odkrývajú podrobnosti 
tohto príbehu (Ex 2, 1 – 10).

A keď Mojžiš, ktorý prežil detstvo v at-
mosfére tejto viery, dospel, sám „... s vierou 
odoprel volať sa synom faraónovej dcéry...“ 
(Hebr 11, 24n), aby sa neskôr mohol stretnúť 
s Bohom a hovoriť s ním. Takto, zachránený 
Božou rukou a pripravený vierou svojich ro-
dičov, mohol ako mocný v slovách i v činoch 
(Sk 7, 22) prijať od Boha dôležité poslanie: 
stáva sa vodcom svojho národa. Hoci Boh 
dopustil na Izraelitov život v otroctve sťaby 
smrť, tá sa ich síce dotýkala, no nezničila ich. 
Pod rukou zachráneného Mojžiša zažili svoju 
záchranu, aby mohli byť Božím národom, 
ktorý zakúsil a nezabudne, aký dobrý je Pán, 
ktorý nikdy neopustí.

Podobné situácie zakúša každý z nás. 
Dennodenne sa ocitáme na vodách Nílu 
a sme zmietaní búrkou i vlnobitím dorážajú-
cich hriechov. Ak sme však „v košíku Cirkvi“, 

s vierou môžeme zažívať zachraňujúcu lásku 
Boha. On v Ježišovi Kristovi vstúpil do búrli-
vých a nebezpečných vôd smrti, ktorú priná-
ša hriech človeka. Bol v nej, no nezničila ho! 
Práve naopak: on smrť zničil svojou smrťou!

Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Keď uzrieme 
v našich životoch stopy jeho múdreho kona-
nia, spievajme a volajme radostne a presved-
čivo: Christos voskrese! 

Svedectvo kresťanov

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny svätý 
rok, ktorý sa začal 8. decembra 2015, na sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. „Tento 
liturgický sviatok naznačuje, akým spôsobom 
Boh koná od počiatku našich dejín. Po hriechu 
Adama a Evy Boh nechcel nechať ľudí samých 
a v moci zla. Preto zhliadol na Máriu, svätú 
a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1, 4), a vyvolil 
si ju, aby sa stala matkou Vykupiteľa človeka. 
Zoči-voči ťažobe hriechu Boh odpovedá plnos-
ťou odpustenia. Milosrdenstvo je vždy väčšie 
ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej 
odpúšťajúcej láske.“

Tieto myšlienky nás vedú k uvažovaniu o veľ-
kosti Božieho milosrdenstva, ktoré prevyšuje 
ťažobu hriechu človeka. Ponúka nám pohľad 
na najčistejšiu ženu sveta, na Máriu. Hriech 
človeka je ohavný. Vytvoril priepasť medzi 
človekom a Bohom. Zničil úžasné priateľstvo 
a navodil strach a odcudzenie sa človeka Bohu. 
Ale Božie milosrdenstvo je väčšie. Preklenuje 
priepasť hriechu, ničí jeho zlobu, víťazí nad 
strojcom hriechu ‒ nad diablom a ukazuje Božiu 
veľkosť v Otcovom nekonečnom milosrdenstve. 
Volí si čistú Pannu, aby zlomil zlobu diabla. Boh 
obnovuje priateľstvo so svojím stvorením – 
človekom.

Judáš, ktorý zradil Ježiša, si zúfal. Nevidel 
východisko zo svojho hriechu. V ľudskom živote 
má mnohých nasledovníkov, ktorí si tiež zúfajú, 
pretože nepoznajú veľkosť Ježišovej lásky, jeho 

nekonečné milosrdenstvo, ktoré je väčšie než 
akýkoľvek hriech. Toto si máme dobre uvedo-
miť, aby sme nepadali do pesimizmu, kde nás 
chce diabol po hriechu dostať. Najprv naláka 
na hriech tvrdením, že to nič nie je, že tak žijú 
aj ostatní ľudia. Ale keď už na hriech zvedie, 
vtedy nám ukazuje hrôzu hriechu, ktorú (vraj) 
nik nemôže prekonať. Takto človeka vťahu-
je do pesimizmu a zúfalstva. Ale kresťan sa 
nesmie dať oklamať. Nesmie uveriť diablovi, 
ale Bohu. Preto aj vtedy, keď spácha hriech, má 
v pokore dvihnúť hlavu a hľadať východisko, 
ktoré ponúka Kristus vo sviatosti pokánia. Tadiaľ 
vedie cesta. K nebeskému Otcovi, ktorý s láskou 
odpúšťa každý hriech. Zabúda na naše previne-
nia a uteká v ústrety každému márnotratnému 
synovi či dcére, aby nás objal svojím nekoneč-
ným otcovským milosrdenstvom. Toto je Boh 
lásky a milosrdenstva. Toto je Boh, ktorý dáva 
odvahu a chuť i silu znova začať konať dobro, žiť 
životom lásky.
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Charakteristika ruských 
ikoNopiseckýcH škôl
Údelné kniežatstvo alebo údel bola vo včasnom stredoveku oblasť vlády vyčlenená 
jednotlivému príslušníkovi vládnucej dynastie. Na Veľkej Morave a v Uhorsku to bolo 
napr. Nitrianske kniežatstvo, v Českom štáte Morava, údelné kniežatstvá boli známe 
najmä v Poľsku a Rusku. Údely boli bežné v časoch, keď panovník štátne územie pokladal 
za majetok (patrimónium) kniežacej rodiny, a zanikli, keď panovníkova moc prestala mať 
patrimoniálnu povahu.

JJ Milan Gábor
J� foto: www.icon-art.info

Jaroslavľ v období druhej polovice 
14. – 15. storočia
Táto perióda je z pohľadu dejín Jaroslavle 
charakterizovaná ako obdobie úpadku. 
Miestne kniežatá a duchovenstvo v týchto 
zhruba stopäťdesiatich rokoch údelnej nezá
vislosti do značnej miery prežívalo svoj život 
v skromných podmienkach.

V Rusku pretrvala sústava údelov v po-
zmenenej forme až do začiatku 20. stor., keď 
existovali tzv. údelné statky určené na zabez-
pečenie hmotného postavenia členov cárske-
ho rodu. Od čias kniežaťa Ivana Kalitu boli 
jaroslavľské kniežatá poslušnými vykonáva-
teľmi vôle Moskvy, kde ich vplyv na politic-
kej mape Európy postupne každým desať-
ročím upadal. Kniežatstvo sa tak drobilo 
na malé údelné statky. V roku 1463 posledné 
údelné knieža Jaroslavle – Alexander Feodo-
rovič, prezývaný aj Bruchatý, zamieňal svoje 
údelné statky za pozemky v Moskovskom 
kniežatstve. Toto konanie spelo k tomu, 
že mestá  kniežatstva boli v tomto období 
spravované vládou moskovských vojvodcov. 
Počas vlády veľkého moskovského kniežaťa 
Ivana III. došlo k tomu, že dovtedy nezávislé 
ruské kniežatstvá, a teda aj Jaroslavľské, boli 

podriadené pod jeho vládu, čím veľmi výraz-
ne rozšíril územie vtedajšej Moskovskej Rusi. 
Následne začal používať titul veľké knieža 
celej Rusi (velikij kňaz vseja Rusi). V niekto-
rých diplomatických listoch, adresovaných 
menej významným panovníkom, sa dokonca 
tituloval ako cár. Historici ho nazývajú aj 
Veľký.

Jaroslavľské ikony v období úpadku
Na rozdiel od predchádzajúcich storočí 
v priebehu druhej polovice 14. a celého 15. 
storočia nevznikali maliarske diela, ktoré 
by sa dali porovnať s ikonami Tolžského 
monastiera či miniatúrami Teodorovského 
evanjeliára z konca 13. a  prvej polovice 14. 
storočia. Objednávateľmi ikon boli v tomto 
období zväčša kupci a remeselníci z malých 
obchodných mestečiek, než miestni feudáli. 
Tradície majstrovského umenia predchá-
dzajúcich období boli zabudnuté, a tak sa 
jaroslavľskí umelci museli učiť techniku 
maľovania ikon nanovo bez pomoci skúse-
ných učiteľov. V spôsobe vyjadrenia je týmto 
dielam blízka veľká prostota. Jaroslavľ-
ské ikony tohto obdobia sú menej závislé 
od byzantských kánonov, čo vytvára priestor 
na realizáciu miestneho štýlu. Neveľký počet 
jaroslavľských ikon druhej polovice 14. stor. 
pôsobí nezvyčajne archaicky. Výrazne sa líšia 
od diel realizovaných v tom čase v Moskve. 

A práve z tohto dôvodu boli jaroslavľské 
ikony daného obdobia vedcami často po-
važované za diela oveľa skoršieho obdobia. 
Datovanie niektorých z nich nie je doposiaľ 
definitívne stanovené. Medzi tieto ikony, 
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v múzeu 
v Jaroslavli, patrí ikona sv. proroka Eliáša 
či tri ikony väčších rozmerov Krista Panto-
kratora, Bohorodičky a Jána Krstiteľa z radu 
deésis.

Renesancia Jaroslavľskej  
ikonopiseckej školy
V období pripojenia Jaroslavľského knie-
žatstva k Moskve sa začína oživenie nielen 
v oblasti maliarskeho umenia, ale aj v stavi-
teľstve a obchodnom ruchu. Mesto na Volge 
bolo jedným z významnejším v Moskovskom 
kniežatstve, čo vnímali aj významné knieža-
tá. Z nariadenia Ivana III. prichádzajú do Ja-
roslavle obchodníci a remeselníci z Novgo-
rodu, aby v ňom oživili pracovný život. Počas 
panovania moskovského kniežaťa Vasilija 
III. Ivanoviča, (syn Ivana III.) sa po veľkom 
požiari v roku 1501, keď zhorela väčšia časť 
mesta, obnovuje veľký staviteľský ruch. 
Súbežne s výstavbou sakrálnych objektov sa 
rozvíja aj maliarska umenie. Keďže vyhorel 
Uspenský sobor, bolo treba čo najskôr začať 
s výstavbou nových budov, na ktorých prácu 
povolávali staviteľov z Moskvy. V krátkom 
čase bol postavený nový Uspenský sobor 
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a v roku 1516 boli ukončené práce na Mo-
nastieri Krista Spasiteľa (Spasskyj monastyr). 
V tom istom roku bol namaľovaný aj veľký 
ikonostas, realizovaný moskovskými a do-
mácimi majstrami, z ktorého sa do dnešných 
dní zachovalo trinásť ikon radu deésis a štyri 
ikony miestneho radu (ikony sa v súčasnosti 
nachádzajú v múzeu v Jaroslavli). Podľa 
tvrdenia historikov autorom niektorých 
ikon deésisného radu (centrálna kompozícia 
s Kristom, Bohorodičkou a Jánom Krstite-
ľom, ako aj archanjelov Michala a Gabriela 
a mučeníkov Juraja a Demetra) je moskovský 
ikonopisec reprezentujúci maliarsky štýl 
začiatku 16. stor., ktorý sa rozvíjal pod vply-
vom veľkého majstra Dionýza. Ostatné ikony 
namaľovali miestni umelci.

Pri analýze zachovaných ikon z niekdaj-
šieho ikonostasu Spasského monastiera je 
evidentné, že zakladateľom monastiera sa 
viac páčili výjavy namaľované v tmavých 
odtieňoch. S. Maslenicyn usudzuje, že to 

bolo pravdepodobne tým, že túžili nové 
ikony farebne pripodobniť starším ikonám 
z ikonostasu, ktoré zničil požiar v roku 1501.

Prevládanie tmavých hnedastých odtie-
ňov je evidentné aj v kompozícii veľkolepej 
ikony Zvestovania s klejmami zobrazujúcimi 
modlitbu akatistu. Ikona je namaľovaná 
v tradícii školy majstra Dionýza, ktorú 
realizoval pravdepodobne miestny umelec. 
Centrálna scéna Zvestovania zobrazuje 
tradične archanjela Gabriela s Bohorodičkou 
a architektúrou v pozadí. Svojou formou 
prevedenia je architektúra v pozadí ikony 
veľmi blízka rovnomennej ikone z konca 14. 
stor. od byzantského majstra, ktorá sa na-
chádzala v Trojicko-sergejevskej lavre a bola 
umiestnená v Tretiakovskej galérii. Možno 
predpokladať, že pri maľovaní tejto ikony 
mal jej autor pred sebou grécky vzor. Táto 
zhoda (analógia) je evidentná nielen v zobra-
zenej architektúre, ale aj v zobrazení postavy 
Bohorodičky. V dvadsiatich štyroch klejmách 

ikony sú zobrazené scény na tému akatistu – 
modlitby na počesť Bohorodičky. Medzi zo-
radené klejmá (začínajúc zhora) umelec 
zaradil aj kompozíciu Zvestovania v štyroch 
rôznych variantoch. Prvým spomedzi nich je 
Zvestovanie pri studni (kompozícia sa opiera 
o apokryfné evanjeliá). Bohorodička je v tejto 
scéne zobrazená v momente, keď do studne 
spúšťa džbán. Umelcovi sa brilantne poda-
rilo zachytiť moment prekvapenia a úľak 
Bohorodičky vo chvíli, keď ju nič netušiacu 
pozdravil archanjel Gabriel. Autor tento du-
ševný stav prekvapenej Bohorodičky vyjadril 
pomocou prostého gesta – pozdvihnutím 
pravej ruky a pootočením tela na tú stranu, 
odkiaľ začula pozdrav archanjela. Bohoro-
dička je odetá v tradičnom tmavočervenom 
omofore a tmavomodrej tunike. Pri usporia-
daní jednotlivých klejm sa umelec inšpiroval 
vzormi moskovských majstrov predchá-
dzajúceho storočia. Aj napriek tomu je však 
evidentné, že umelec prejavuje svoje vlastné 
majstrovstvo. Klejmo zobrazujúce Narodenie 
Krista patrí medzi najkrajšie. S. Maslenicyn 
poznamenáva, že hoci vychádza z klasických 
vzorov moskovských umelcov, predsa spôso-
bom prevedenia je bližšie prácam novgorod-
ských umelcov 15. storočia.

Počas panovania Ivana IV. Hrozného, 
ktorý bol od roku 1533 veľkokniežaťom Mos-
kovského kniežatstva a od roku 1547 ako prvý 
Rus prijal titul cár, sa Jaroslavľ stáva jedným 
z dôležitých centier obchodovania v Rusku. 
Tadiaľ prechádzali významné obchodné 
cesty spájajúce Moskvu s krajinami západnej 
Európy a východu. Pre upevnenie domáceho 
(miestneho) obchodovania a rozvoja reme-
siel podobne ako Ivan III. aj Ivan IV. presťa-
hoval do Jaroslavle novgorodských kupcov 
a remeselníkov a ponúkol im mnohé výhody.

Od polovice 16. stor. zohrávajú v živote 
mesta dôležitú úlohu dvorania, kupci a re-
meselníci, za ktorých peniaze sa na uliciach 
a námestiach stavajú nové chrámy. Tieto 
chrámy sú ešte stále z dreva. Najčastejšími 
objednávateľmi ikon u maliarskych maj-
strov tých čias sú kupci a obchodníci.

Zachované ikony Jaroslavle z 2. polovice 16. 
stor. sú dielami miestnych majstrov. V týchto 
ikonách je citeľná snaha o vyjadrenie vlastné-
ho vnímania kánonických námetov, pričom 
kompozície nadobúdajú žánrový charakter. 
Medzi zachovanými ikonami jaroslavľských 
umelcov 2. polovice 16. stor. prevládajú ikony 
svätých s klejmami. Charakteristickým 
príkladom práce miestnych ikonopiscov z 2. 
polovice 16. stor. je chrámová ikona z Chrá-
mu Zvestovania. Podobne ako na ikone zo 
začiatku 16. stor. z chrámu Spasského mo-
nastiera aj tu sa scéna odohráva so zobraze-
ním architektúry v pozadí. V Jaroslavľskom 
múzeu sa nachádzajú dve ikony sv. Jána 
Krstiteľa s klejmami, kde jedna z nich má 
týchto klejm šestnásť a druhá dvadsať.
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70. výročie  
redemptoristickej rodiny
JJ Metod Marcel Lukačik CSsR
J� foto: Maroš Dupnák

Začnime najprv faktografickým konštato-
vaním, že michalovská viceprovincia bola 
založená v decembri 1945, ale vyhlásená 
23. marca 1946, keď začala reálne jestvovať. 
Teda ako viceprovincia máme už 70 rokov, 
hoci na Slovensku pôsobíme oveľa dlhšie – 
od roku 1921.

Prvým protoigumenom, čiže viceprovin-
ciálnym predstaveným, bol dnes už blahosla-
vený hieromučeník Metod Dominik Trčka. 
V tom čase viceprovinciu tvorili tri komuni-
ty: Michalovce, Stropkov a Sabinov. Strate-
ním Podkarpatskej Rusi v roku 1945 neuspela 
snaha vtedajších redemptoristov založiť náš 
ďalší kláštor v Chuste. V čase založenia mala 
viceprovincia štyridsaťdva členov, z toho štr-
nástich kňazov, troch študentov, jedenástich 
rehoľných bratov, troch novicov, jedenástich 
juvenistov. Za tých sedemdesiat rokov sa 
udialo všeličo, aj štyridsať rokov komunis-
tickeho režimu, ktorý úplne zrušil kláštory 
a nepovolil zasvätený život. Štyridsať rokov 
utrpenia nebolo zbytočných. Napriek tomu 
sme dnes opäť tu. Dnes má viceprovincia 

päť kláštorov a tridsaťpäť členov. Pôsobíme 
nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine (Za-
karpatie). Nebudem spomínať slávne dávne 
dejiny, ale skôr to, čo máme teraz v rukách 
a čo nám zároveň dáva nádej do budúcnosti. 
Všetky redemptoristické kláštory a chrámy 
sú živé centrá duchovného života: neustála 
dennodenná liturgická modlitba a iné formy 
modlitby, každodenné vysluhovanie svia-
tosti zmierenia a duchovné sprevádzanie, 
evanjelizačné akcie, ktoré sa nerobia len 
v chrámoch, rôzne spoločenstvá mladých, 
rodín, Arcibratstvo ruženca... Stropkovský 
kláštor sa pomaly stáva známym miestom 
na duchovné cvičenia, ktoré redemptoristi 
už niekoľko rokov organizujú.

Michalovská bazilika priťahuje stále viac 
pútnikov. Naši misionári brázdia Slovensko 
nielen s tradičnými ľudovými misiami, ale 
rozbehol sa aj nový projekt Misie pre mladých 
v školách. Okrem toho čoraz viac zdobí 
sakrálne objekty Slovenska svojimi ikonami 
a mozaikami aj Centro Arte na čele s otcom 
Kamilov Drábom CSsR. Radi vám ponúkame 
evanjelium cez časopis Misionár a knihy, 
ktoré vydávame. Mnohí sa modlíte utierne či 
večierne z kníh, ktoré sme prekladali a vydali. 
Radi sa s vami stretávame aj osobne na Break
festivale v Červenom Kláštore. Verme, že sa 

k bl. Metodovi pripojí aj ďalší redemptorista, 
Boží služobník otec Ján Ivan Mastiliak, kto-
rého beatifikačný proces aktuálne prebieha 
na archieparchiálnej úrovni. Na Zakarpatskej 
Ukrajine pôsobíme od samého začiatku de-
väťdesiatych rokov minulého storočia. V roku 
1996 povstal kláštor v Koroleve, kde spravuje-
me dve farnosti. Od roku 2008 pôsobíme už 
aj v Užhorode, kde práve dokončujeme nový 
Kláštor sv. Gerarda a spravujeme farnosť. Ok-
rem toho nezanedbávame na Zakarpatí ani 
ľudové misie či duchovné obnovy, hoci ukra-
jinské podmienky sa výrazne líšia od našich. 
Nedá sa nespomenúť, že z  radov redempto-
ristov vzišiel aj vladyka Milan Chautur CSsR, 
ktorý ako biskup slúži našej miestnej cirkvi 
už vyše dvadsaťštyri rokov. Všetky tieto dobré 
diela nám dávajú nádej do budúcnosti, ale 
predovšetkým to, že Boh, ktorému z tej duše 
slúžime, je verný, a jeho povolanie je neodvo-
lateľné. Ďakujeme aj za všetku vašu priazeň 
a podporu. Veľa z toho, čo sme spravili či 
robíme, sme mohli vykonať len s vašou 
pomocou. Chvála Bohu za všetko, za celých 
sedemdesiat rokov života michalovskej 
viceprovincie redemptoristov. Naša vďačnosť 
je však aj záväzkom slúžiť vždy horlivejšie 
darmi, ktoré sme dostali od Boha pre dobro 
vás všetkých.
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spoločenské zamyslenie

Jeho milosrdenstvo 
s tými, čo sa ho boja
JJ

František DancákJ�

Otec „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), 
ktorý sa zjavil ako „Boh milosrdný a láskavý, 
zhovievavý, veľmi milostivý a verný“ (Ex 34, 
6), nikdy neprestal dávať spoznať rozličný-
mi spôsobmi a mnoho ráz v dejinách svoju 
božskú prirodzenosť.

Tieto slová pápeža Františka, ktorými sa 
začína bula vyhlasujúca mimoriadny Svätý 
rok milosrdenstva, jasne hovoria, že Božie 
milosrdenstvo je vždy väčšie ako každý 
hriech, a nik nemôže obmedziť jeho lásku, 
ktorá odpúšťa. Je to definitívny a najvyšší 
čin, ktorým nám Boh prichádza v ústrety. 
„Ježiš ukazuje veľký dar milosrdenstva, ktoré 
hľadá hriešnikov, aby im ponúklo odpustenie 
a spásu.“ Milosrdenstvo teda ponúka, ale 
nevnucuje. Ponúka ho tým, „čo sa ho boja“ 
(Lk 1, 50; Ž 103, 13).

Učenie Cirkvi teda varuje, že sa môžeme 
ocitnúť v stave, kde niet odpustenia: „Božie 
milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome 
a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie 
milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich 
hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Svätý 
Duch. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku 
konečnej nekajúcnosti a do večného zatrate-
nia“ (KKC, 1864).

Jestvuje teda hriech, pre ktorý niet odpus-
tenia?

Ježiš povedal: „Ľuďom sa odpustí každý 
hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu 
sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti 
Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však 
povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa 
neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ 
(Mt 12, 31 – 32).

Otcovia Cirkvi a exegéti diskutujú o zmysle 
týchto slov celé dve tisícročia. Jedni tvrdia, že 
väčšina ľudí môže strácať nádej, či niekedy 
dosiahne nebo. Iní sa sužujú nad tým, že sa 
zdá takmer nemožné spáchať neodpustiteľ-
ný hriech.

Ježiš v citovanom úryvku o neodpustení 
hovorí o farizejoch, ktorí nielenže odmietli 
oľutovať svoje viny, ale obvinili Božieho Syna 
z hriechov. Nielenže odmietli uznať jeho 
božskú moc, ale obvinili ho, že všetko koná 
„mocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov“ 

(Mt 12, 24). Týmto na seba uvalili trvalé 
a večné duchovné zaslepenie.

Je tu teda otázka: Je taký hriech, ktorý 
nemôže byť odpustený?

Pápež Ján Pavol II. v apoštolskej posy-
nodálnej exhortácii O zmierení a pokání 
v poslaní Cirkvi dnes (Reconciliatio et 
paenitentia) napísal, že Ježišovo upozornenie 
na „neodpustiteľný“ hriech potvrdzuje, že 
jestvujú viny, za ktoré si hriešnik môže za-
slúžiť ako trest aj „večnú smrť“. Ďalej: „Treba 
dúfať, že len málo ľudí zotrvá až do konca 
na tomto stanovisku vzbury alebo priamo 
odporu proti Bohu.“ Ďalej cituje sv. Tomáša 
Akvinského: „V tomto živote netreba zúfať 
nad spásou žiadneho človeka, ak vezmeme 
do úvahy Božiu všemohúcnosť a milosrden-
stvo.“

K zakladateľovi kapucínov Matejovi 
z Brescie prišiel raz akýsi skazený človek 
a prosil ho, aby sa pomodlil za jeho obráte-
nie. Opát ochotne prisľúbil. Ten človek však 
sám neurobil nič a ďalej žil nezriadeným 
životom. Po čase sa vrátil k opátovi a ob-
vinil ho, že sa zaň zle modlí, že sa v ničom 
nepolepšil. Opát nič nepovedal, iba ho vzal 
do sýpky a kázal mu, aby chytil plné vrece 
obilia za jeden a on za druhý koniec. Opát 
však hneď vrece pustil. Keď sa to opakovalo 
viackrát a návštevník sa hneval, opát mu 
povedal: „Vidíte, sám vrece neudržíte. Tak je 
to aj s vaším polepšením. Nenastane dotiaľ, 
kým aj vy nebudete oň usilovať.“

Boh ponúka svoje milosrdenstvo každé-
mu, ale nikomu ho nevnucuje. Toto zrejme 
vyjadrila aj Panna Mária vo svojom chvá-
lospeve: „Jeho milosrdenstvo z pokolenia 
na pokolenie s tými, čo sa ho boja“ (Lk 1, 50). 
Slová Panny Márie sú tak potvrdené Boží-
mi slovami a skutkami. Preto už Klement 
Rímsky mohol Korinťanom napísať: „Vo 
všetkom milosrdný a dobrotivý Otec má 
srdce pre tých, ktorí sa ho boja. S radosťou 
a potešením preukazuje svoju milosť tým, 
ktorí k nemu prichádzajú s prostým srdcom“ 
(Prvý Klementov list, 28, 1). Boh nás vo svo-
jom milosrdenstve berie vážne; nechce nás 
obrať o našu slobodu a obísť nás. Ide o naše 
rozhodnutie a našu odpoveď na ponuku 
Božej lásky. Človek ju však môže ignorovať 
a odmietnuť.

V románe slovenského prozaika J. C. 
Hronského Jozef Mak sa opisuje scéna, ako 

sa jedného dňa Jozef Mak zaťal a odišiel 
od svojho chlebodarcu. Ten za ním volal: 
„Jožkóóó!“ Hora odpovedala, ale Jožko nie. 
Hora poslúchala zákony, ktoré jej Boh dal, 
ale človek, keďže je slobodný, môže Bohu 
neodpovedať.

Svätý rok milosrdenstva je príležitosťou 
pre všetkých tých, ktorí sa vzdialili od Boha, 
pochopiť, že Boh je im vždy milostivo a mi-
losrdne blízko, aj keď sa od neho vzdialili. 
Ako milosrdný otec v podobenstve o márnot-
ratnom synovi vždy na nich čaká, aby vstali 
a uchádzali sa o svoje synovské práva. Boh 
prekonáva spravodlivosť svojím milosrden-
stvom a odpúšťaním. Dáva hriešnikovi mi-
lostivú šancu na obrátenie, „lebo má záľubu 
v zľutovaní“ (Mich 7, 18). Kto však pochybí, 
musí rátať s trestom. S Bohom sa nehodno 
zahrávať; nedovolí, aby sme sa mu vysmieva-
li. Apoštol Pavol to napísal jasne: „Nemýľte 
sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, 
to bude aj žať.“ (Gal 6, 7)
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UkrižovaNie 
Ježiša Naživo

Martina Baňasová, učiteľka v základnej škole, sa ochotnícky venuje divadlu a práci 
s mladými v rímskokatolíckej farnosti Nižná Šebastová. Mladým a deťom sa venuje aj ako 
saleziánska spolupracovníčka.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív M. Baňasovej

�� pani Baňasová, kedy vznikla 
myšlienka urobiť „divadelné“ 
predstavenie Živej krížovej cesty 
v prešove?

Myšlienku hrať Živú krížovú cestu prinie-
sol do farnosti v Nižnej Šebastovej otec 
Gombita. S pastoračnou radou dal v roku 
2008 dokopy tím nadšencov. V Šebastovej 
sme hrali krížovú cestu prvýkrát. O rok sme 
dostali pozvanie do mesta a po úspechu 
sa to opakovalo. Vznikla z toho niekoľ-

koročná nepísaná tradícia. Okrem toho 
sme už na pozvanie hrali krížovú cestu aj 
v Košiciach na Kalvárii, v Luníku či Kapuša-
noch a dvakrát v rámci podujatia Spišský 
Jeruzalem aj v Spišskej Kapitule.

�� prečo práve prešov?

Prešov je našou srdcovkou. Tu máme na to 
najlepšie zabezpečené podmienky, je tu 
priestor osloviť „posolstvom lásky“ veľký 
počet ľudí a každoročne je zo strany mesta 
o toto podujatie záujem. My si nehľadáme 
miesto a čas, kedy zrealizujeme krížovú 
cestu. Odpovedáme na pozvanie, ak je to 
v našich silách.

�� kedy ste sa vy osobne ujali tohto 
podujatia?

Krížová cesta je mi veľmi blízka. Už ako 
tínedžerka som sa u saleziánov zapájala 
do krížovej cesty v rôznych divadelných 
formách. A keď ma vo farnosti poprosi-
li o pomoc, prišla som. Najprv len ako 
pomocník „zboka“, no ako sa menil scenár, 
stále viac som sa zapájala do režírovania 
tohto diela. Ľudia prichádzali a odchádza-
li... a ja som ostávala. Ale nielen ja.
Celé dielo stojí na tíme zapálených ľudí, 
bez ktorých by krížová cesta nebola. 
Organizačne by sme si neporadili bez pána 
J. Komku, dav a jeho réžiu má na starosti 
M. Zacharová, M. Martonová dáva dohro-
mady ľudí a zabezpečuje manažérsku 
prácu, kostýmy zabezpečuje K. Bobotová, 
ozvučenie M. Michelčík a veľa nám pomá-
ha aj R. Hvizdoš. Som iba jedno koliesko 
v tíme – režírujem scény Ježiša a vojakov, 
spájam do celku…

�� obdobné podujatia sú známe v ce-
lom katolíckom svete. Hľadali ste 
niekde inšpiráciu?

Ako vysokoškoláčka som si raz pred sale-
ziánskou stanovačkou sadla s priateľkou 
spoluanimátorkou k táboráku a v zápale 
nadšenia vznikol prvý scenár krížovej ces-
ty pre deti na stanovačke. chceli sme im 
Ježišov príbeh podať trocha inak. V sale-
ziánskom prostredí je divadlo obľúbenou 
formou evanjelizácie. Neskôr prišli nové 
výzvy. Ja som vychádzala hlavne z filmov 
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o Ježišovi, evanjelií, odborných kníh, ktoré 
som čítala, z knihy K. Emerichovej a pred-
chádzajúcich skúseností v saleziánskom 
spoločenstve, ale ostatní, napr. Marek 
Marcin, predstaviteľ Ježiša, ktorý tiež vnie-
sol do tohto diela kus svojich skúseností, 
spomínal aj iné podobné iniciatívy – napr. 
v Medžugorí. Postupne som sa o iných 
iniciatívach dozvedala aj ja.

�� čo bolo pre vás najväčšou výzvou?

Odovzdať posolstvo o Božej láske. Je to 
príbeh, ktorý „zrežíroval“ sám Boh! Naj-
dôležitejšie posolstvo pre život každého 
človeka. Je to dar môcť spolupracovať 
na diele, ktoré hovorí o tom, že sme nie-
kým tak neuveriteľne milovaní.
Neraz sme sa museli popasovať s nejed-
ným problémom. Ako to urobiť, aby sme 
nikomu neublížili a zachovali autenticitu? 
Kde nájsť človeka na postavu Ježiša? Ako 
stvárniť bičovanie, vyriešiť upevnenie 
na kríž a jeho postavenie? Toto chcelo 

chlapskú logiku. Teda toto „režírovali“ 
muži.
A problémy vznikali aj inde. Za každou 
uskutočnenou krížovou cestou je aspoň 
jeden príbeh, ktorý hovorí o tom, že to 
nie je len naše dielo, ale že „Boh sa stará“ 
a pridáva sa k réžii.

�� Na podujatí sa zúčastnili najmä 
neprofesionálni herci. ako by ste 
charakterizovali ich zanietenie?

Obdivujem ich. Už spolupráca s nimi je pre 
mňa najväčším bohatstvom, ktoré som cez 
túto prácu dostala. Otcovia rodín, rozlieta-
ní a zodpovední, si po večeroch, po šich-
tách v práci i doma nájdu čas na skúšky, 
a to za obyčajné „Pán Boh zaplať“. A ženy, 
ktoré to robia s láskou, zápalom a modlit-
bou, lebo chcú priniesť svetu niečo dobré. 
Nehovoriac o Markovi a Jakubovi, ktorí sa 
vystriedali v úlohe Ježiša, čo vôbec nie je 
ľahká postava – chce to veľkú odvahu, vnú-
torné presvedčenie, fyzické sily a uniesť 

tlak médií. Pri nich som sa veľa naučila 
a veľa pochopila.

�� ktorá časť predstavenia na vás za-
pôsobila najviac po emocionálnej 
a ktorá po umeleckej stránke?

Keď som raz hrala v dave jednu z tých „kri-
čiacich žien“, zrazu som si uvedomila, že 
kričím to, čo Bohu v srdci podvedome vy-
čítam, a že tu je odpoveď na moje otázky: 
obetavá láska ako zbraň proti zlobe sveta.
Z obrazov mám veľmi rada záverečnú 
scénu Márie pod krížom s Ježišom v náručí 
a Márie Magdalény. Toto režisérsky spadá 
do rúk Magdy Zacharovej a v tej scéne je 
veľa krásy.

�� Neuvažovali ste o tom urobiť aj 
podobné podujatia s náboženskou 
tematikou viackrát za rok?

Krížovú cestu sme minulý rok hrali v Koši-
ciach, Prešove a na Spišskej Kapitule. No 
konštatovali sme, že je to príliš náročné. 
Jedno podujatie za rok je v našich silách, 
aby sme vládali hrať s elánom a naplno. Ja 
napríklad pracujem aj s mladými a deťmi. 
Teraz plánujeme príbeh bl. Laury Vicuňo-
vej. Minulý rok sme po školách hrali mo-
dernú verziu krížovej cesty s názvom Cesta 
za pravdou. Ale to už sú veci, ktoré robím 
v inej zostave ľudí.

�� aj keď hrané pašie nie sú charakte-
ristické pre našu východnú cirkev, 
môžu byť zaujímavým obohatením 
prežívania veľkého týždňa. Na dru-
hej strane aj rímskokatolíkov často 
duchovne obohacujú naše východ-
né poklady. je to tak aj u vás?

Ja mám s východnou liturgiou tiež svoju 
osobnú skúsenosť. Pred vznikom Živej krí-
žovej cesty som bola ako misijný dobrovoľ-
ník rok v Rusku, v Jakutsku na Sibíri, a tam 
som rada chodievala aj na obrady v miest-
nej cerkvi. Na tento pobyt som sa pripra-
vovala v Ľubovci, kde som rok predtým 
chodila na obrady do cerkvi. Práve som 
učila v Sedliciach a bola tam v podnájme. 
Páči sa mi, ako na ikonách majú veci svoju 
symboliku – farby, postoj, poloha ruky..., 
bohaté využívanie spevu, symbol svetla, 
symbolika pri obradoch – ako napríklad 
dym, ktorý symbolizuje stúpanie modlitieb 
k Bohu. Rada zájdem aj do Katedrály sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove a nechám na seba 
„dýchať tú nádheru“. Občas tam v rámci 
dejepisnej exkurzie zoberiem aj svojich 
žiakov z 9. ročníka k ostatkom mučeníkov 
z obdobia komunizmu.
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Peter Žeňuch: 
K dejinám cyrilskej písomnej 
kultúry na Slovensku
JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív P. Žeňucha

„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je 
odsúdený prežiť ju znova.“ Výrok klasika 
poľskej prózy a nositeľa Nobelovej ceny 
za literatúru Henryka Sienkiewicza treba 
chápať nielen čisto v historickej rovine, ale 
v omnoho širšom zábere. Na to, aby sme sa 
poučili z našej histórie, nestačí poznať iba 
historické fakty a udalosti, ale treba im aj 
porozumieť. Treba hľadať širšie súvislosti, 
spoznávať skryté korene, ktoré sa pretavili 
do dejinných udalostí.

Knižná práca profesora Petra Žeňucha, 
riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stani-
slava Slovenskej akadémie vied, K dejinám 
cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku, 
ktorú vydala Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, patrí do kategórie odbornej litera-
túry, ktorá môže pomôcť spoznávať dejinné 
udalosti v ich komplexnej podobe. Vďaka 
tomuto širšiemu poznaniu vlastnej minu-
losti, vlastnej identity môžeme obstáť aj 
v čase zintenzívnenej integrácie európskeho 
priestoru a zachovať si svoju vlastnú národnú 
kultúru a identitu.

Hoci je slovenská kultúra súčasťou širšej 
európskej, ako aj slovanskej kultúry, nesplýva 
s nimi, je individuálna, a predsa tvorí ich 
pevnú a neoddeliteľnú súčasť. Jej postave-
nie na pomedzí kultúrneho, náboženského 
a historického Východu a Západu je viditeľné 
tak vo vplyvoch latinskej duchovnej a kres-
ťanskej tradície a písomníctva na Slovensku, 
ako aj v prejavoch byzantsko-slovanskej 
tradície v liturgickom prostredí, v spevoch, 
sakrálnych objektoch, písomnostiach i v ďal-
ších kultúrnych artefaktoch.

Peter Žeňuch, ktorý sa dlhodobo venuje 
výskumu cyrilských písomností, rukopisov 
i starých tlačí, na 176 stranách predstavuje 
kultúrne dialógy byzantsko-slovanského 
a latinského náboženského prostredia, ktoré 
ovplyvňovali cyrilskú písomnú tradíciu 
na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým 
na jazykovo-historickú a kulturologickú 
interpretáciu prameňov, ktoré sú späté s tra-

díciou cirkvi byzantsko-slovanského 
obradu na Slovensku i v širšom kar-
patskom priestore. Ponúka systema-
tizujúci obraz vzťahov náboženskej 
kultúry v stredoeurópskom pries-
tore. Jednotlivé výklady sumarizujú 
dlhoročnú vedecko-výskumnú 
prácu autora zameranú na pozná-
vanie a uplatňovanie cyrilských 
písomností na Slovensku v kontexte 
úvah o kontinuite a diskontinuite 
cyrilo-metodského dedičstva.

Cez prierez veľkomoravskej 
histórie a histórie pôvodného písma 
i jazyka Slovenov na tomto území, 
kde sa stretáva Slavia latina a Slavia 
byzantina, autor prichádza k otázke 
pôvodu byzantsko-slovanskej kultú-
ry na území Slovenska. Predpokla-
dá, že v našom prostredí sa byzant-
sko-slovanská tradícia uchovávala 
v cirkevných spevoch, modlitbách, 
spiritualite, eremitskej tradícii i v li-
turgických textoch, ktoré sa mohli 
udržať aj vďaka blízkym kontaktom 
s Bulharskom a Kyjevskou Rusou. 
Toto premostenie pôvodnej veľkomoravskej 
byzantskej kultúry a religiozity s terajším 
byzantsko-slovanským prostredím na Slo-
vensku je viditeľné najmä na severovýchode 
niekdajšieho Uhorska. Výskum kultúrnych 
procesov v regióne východného Slovenska 
sa zameriava na poznávanie vplyvov slovan-
ských tradičných kresťanských kultúrnych 
priestorov, ktoré významne pôsobili pri 
vzniku písomníctva ovplyvneného konfesi-
onálnym i ľudovým prostredím.

Autor sa venuje aj rusínsko-slovenskej 
problematike v kontexte vývoja Gréckokato-
líckej cirkvi na území východného a stredné-
ho Slovenska. Poukazuje na rozdiely medzi 
rusínskym a slovenským jazykom na prelo-
me 18. a 19. storočia. Vyjadruje presvedčenie, 
že označenie Rusnák, Rusnáci sa v oblasti 
pod Karpatmi obývanej Slovákmi, Rusínmi, 
Ukrajincami, Rumunmi, Rómami nejaví iba 
ako kvalifikátor etnickej príslušnosti jeho 
nositeľa, ale ide aj o označenie príslušníkov, 
veriacich cirkvi byzantsko-slovanského 
obradu.

Posledná kapitola diela sa venuje 
vzdelanostnej úrovni v kontexte byzantsko-
slovanskej cirkvi na Slovensku. Konštatuje, 
že množstvo písomností, ktoré vznikli v pro-
stredí byzantského obradu v Mukačevskej 
eparchii v cirkevnoslovanskom, latinskom, 
slovenskom, rusínskom, ukrajinskom, poľ-
skom, maďarskom, nemeckom jazyku svedčí 
nielen o etnickom pôvode pisárov, ale aj o ich 
vysokej vzdelanostnej úrovni, ktorú získali 
nielen za hranicami Uhorska. Jej počiatky 
súvisia s obdobím „zlatého veku“ za osvie-
tenského gréckokatolíckeho biskupa Andreja 
Bačinského.

Záver práce tvorí príloha s množstvom 
cirkevno-slovanských textov z východného 
Slovenska. Časť týchto textov je zapísaná 
v takej podobe písaného (literárneho) jazy-
ka, v ktorej sa prekrývajú prvky ľudového 
a cirkevnoslovanského jazyka, pričom sa 
uplatnilo pravidlo „nepíšeme tak, ako hovo-
ríme, ale píšeme tak, ako čítame“.
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Erigovanie Mukačevského 
biskupstva v roku 1771
JJ Peter Borza
J� foto: zakarpattya.net.ua

Oficiálnemu ustanoveniu Mukačevského 
biskupstva v roku 1771 predchádzalo úsilie 
mukačevských biskupov 18. storočia o sa-
mostatnosť a vymanenie sa spod podriade-
nosti jágerského biskupa, na ktorého území 
sa Mukačevské biskupstvo nachádzalo.

Koncom 17. storočia mukačevský biskup 
Jozef de Kamelis vystupoval v pozícii suve-
rénneho biskupa a príčinu sporu s jágerským 
biskupom videl vo finančnej oblasti spojenej 
s príjmami z desiatkov, ktoré vyberal na svo-
jom území. Biskup jasne vnímal snahu Jágru 
podriadiť si Mukačevské biskupstvo a miest-
neho biskupa postaviť do pozície sufragána. 
De Kamelis tomuto tlaku odolal aj vďaka 
podpore viedenského dvora, ktorý spočiatku 
vystupoval v spore s jágerskym biskupom 
na strane gréckokatolíkov. Rímskokatolícky 
biskup zastával stanovisko, že na území 
jeho diecézy nemôžu sídliť dvaja katolícki 
biskupi, iba že by katolícky biskup gréckeho 
obradu bol jeho obradovým vikárom. Gréc-
kokatolícke elity však oponovali a za príklad 
rovnoprávneho postavenia kládli situáciu 

v Poľsku, kde rímskokatolícki a gréckoka-
tolícki biskupi vykonávali svoju právomoc 
na tom istom území, ba aj sídlili v tých istých 
mestách. Cisársky dvor vo Viedni ešte začiat-
kom 18. storočia plne rešpektoval suverenitu 
Mukačevského biskupstva a cisár Jozef I. 
(1705 – 1711) na základe svojich apoštolských 
práv vymenoval svojho kandidáta za bisku-
pa. Karol VI. (1711 – 1740) sa však priklonil 
na stranu jágerského biskupa. Komplikovaná 
situácia spôsobená nízkou vzdelanostnou 
úrovňou gréckokatolíckeho kléru, probléma-
mi s cirkevnou jurisdikciou a inými dôvodmi 
viedla Kongregáciu pre šírenie viery 20. júla 
1718 k tomu, že jurisdikčne podriadila Muka-
čevské biskupstvo Jágru, a tým ho postavila 
do pozície obradového vikariátu.

Dekrét, ktorý mukačevskému biskupo-
vi Jánovi Gregorovi Bizancimu odovzdal 
nuncius, obsahoval body obmedzujúce 
suverenitu biskupa v Mukačeve. Medzi 
iným právo svätiť nových kňazov, zriaďovať 
farnosti a stavať i posväcovať nové chrámy. 
Tieto, ale aj iné úkony mohol uskutočňovať 
iba so súhlasom jágerského biskupa. Zároveň 
pred nástupom do úradu musel zložiť sľub 
vernosti a poslušnosti pred jágerským bis-
kupom.

Nasledujúce obdobie prirovnal významný 
gréckokatolícky historik Michal Lucskay 
v diele História Carpatho Ruthenorum 
k babylonskému zajatiu židovského národa. 
Zvlášť zložité bolo obdobie pôsobenia jáger-
ského biskupa Františka Barkóczyho (1744 
– 1761), ktorý zaviedol opatrenia sprísňujúce 
kontrolu nad dianím v jeho tzv. obradovom 
vikariáte. Jednými z nich bol aj zákaz ko-
nania kňazských synod bez účasti vyslanca 
z Jágra. Dôsledne uplatňoval nutnosť schvá-
lenia vysviacky nových gréckokatolíckych 
kňazov. Daný postup viedol k poklesu počtu 
gréckokatolíckych kňazov, o ktorých v pred-
chádzajúcom období nebola núdza. V dru-
hej polovici 18. storočia ich počet poklesol 
natoľko, že jeden farár musel administrovať 
niekoľko farností. Gréckokatolícke ducho-
venstvo navyše postihol dekrét jágerského 
biskupa z roku 1747, v ktorom kňazov vý-
chodného obradu degradoval na obradových 
kaplánov rímskokatolíckych farárov. Je preto 
prirodzené, že mukačevskí biskupi Michal 
Manuel Olšavský (1743 – 1767) a Ján Bradáč 
(1768 – 1772) vynaložili enormné úsilie na do-
siahnutie suverenity Mukačevského biskup-
stva. Biskup Olšavský a jeho generálny vikár, 
neskôr aj nástupca Bradáč viedli usilovný zá-
pas o získanie samostatnosti. Výraznú oporu 
mali v cisárskom dvore a zvlášť u samotnej 
cisárovnej Márie Terézie (1740 – 1780), ktorá 
na základe ich sťažností, žiadostí a prosieb 
zaslala v roku 1766 žiadosť pápežovi o kano-
nizovanie Mukačevskej eparchie. Predchá-
dzala tomu služba, ktorú poskytol cisárovnej 
Márii Terézii biskup Olšavský, keď sa ako 
jej cisársky komisár podieľal na upokojení 
zložitej situácie v rebelujúcom Sedmohrad-
sku. V danej oblasti sa v rokoch 1760 – 1761 
vystupňovali náboženské nepokoje medzi 
sedmohradskými Rumunmi, objavilo sa hnu-
tie za návrat k pravosláviu a vypuklo ľudové 
povstanie. Po dvojročnom úsilí sa aj vďaka 
osobnej angažovanosti biskupa Olšavského 
podarilo situáciu stabilizovať, čo zvýšilo jeho 
renomé a posilnilo pozíciu gréckokatolíkov 
na cisárskom dvore.

V roku 1771 napokon pápež Klement IV. 
bulou Eximia Regalium Principum erigoval 
Mukačevské gréckokatolícke biskupstvo 
a tým korunoval úsilie mukačevských bisku-
pov o spravodlivú samostatnosť.
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Pavol VI. a Aldo Moro
JJ RV
J� foto: www.corriere.it

Na slávnosť blahorečenia pápeža Pavla VI. 
prišiel do Ríma aj páter Timotej Masár SJ, 
niekdajší vedúci slovenskej redakcie Vatikán-
skeho rozhlasu. Vo Vatikánskom rozhlase 
pracoval počas posledných troch rokov 
pontifikátu Pavla VI., potom počas krátkeho 
pontifikátu Jána Pavla I. a päť rokov za Jána 
Pavla II.

Podelil sa so svojím svedectvom o cha-
raktere blahoslaveného pápeža Pavla VI., 
ktorého mal možnosť systematicky sledovať 
ako rozhlasový redaktor a ktorého smrť 
6. augusta 1978 oficiálne ohlásil svetu vo 
viacerých jazykoch z vtedajšieho vysielacieho 
pracoviska Vatikánskeho rozhlasu vo Vati-
kánskych záhradách. Medzi najsilnejšími 

zážitkami spomína drámu únosu talianskeho 
politika a pápežovho osobného priateľa Alda 
Mora a jeho zavraždenia teroristami z Červe-
ných brigád. Modlitba Pavla VI. na pohrebe 
Alda Mora v Lateránskej bazilike zanechala 
v niekdajšom rozhlasovom redaktorovi 
nezmazateľnú stopu. Páter Timotej Masár 
spomína:

„Od študentských čias bol jeho veľkým 
priateľom Aldo Moro, ktorý viedol katolícky 
študentský zväz... V sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia jeho priateľ, významný ta-
liansky politik Aldo Moro, viackrát minister 
a dvakrát ministerský predseda, vzhľadom 
na to, že komunistická strana vo voľbách 
získala väčšinu hlasov – Taliansko bolo 
na okraji občianskej vojny – zostavil vládu, 
v ktorej boli zastúpení sociálni demokrati. 
Uvažoval o prizvaní do vlády aj komunistov. 
Predsedom strany bol Enrico Berlinguer;  
hovorilo sa o takzvanom historickom 

kompromise (compromesso storico). To sa 
nehodilo do scenára studenej vojny, západ-
né mocnosti boli proti a rozhodne konali. 
Použili teroristov, aby Alda Mora zlikvidova-
li. Keď predseda kresťanských demokratov 
Aldo Moro išiel 16. marca 1978 na zasadnutie 
parlamentu, po omši, ktorú každé ráno 
navštevoval, ho členovia teroristického 
hnutia Červené brigády uniesli a päť členov 
jeho sprievodu zavraždili. Pavol VI. v tom 
čase veľmi trpel. Aldo Moro mu 20. apríla 
1978 napísal z väzenia list a prosil ho, aby sa 
prihovoril vo vláde za splnenie požiadaviek 
teroristov, aby na výmenu za neho prepustili 
z väzenia niekoľko teroristov. Pápež prosil 
márne, nikto nemal záujem na tom, aby bol 
jeho priateľ Aldo Moro na slobode. 

V živej pamäti mám spomienku na štátny 
smútočný akt. Dovtedy vôbec nebolo bežné, 
aby pápež išiel na pohreb politika. Dodnes 
mám pred očami, ako Pavol VI. v preplne-
nej Lateránskej bazilike, pred ktorou boli 
státisíce veriacich i neveriacich (a milióny 
pri televíznych obrazovkách), plakal. Vyše 
deväťstotisíc veriacich na Slovensku, podľa 
prieskumu Rádia Slobodná Európa, viselo 
v ten večer na propagandistickou mašinériou 
menej rušených rádiách, keď som prednášal 
jeho modlitbu: ,... Naše prosby za Alda Mora, 
tohto dobrého človeka, pokojného, múdre-
ho, nevinného a priateľa, si nevypočul; ale 
ty, ó, Pane, si neopustil jeho nesmrteľnú 
dušu, poznačenú vierou v Krista, ktorý je 
vzkriesenie a život, pre neho, pre neho. Daj, 
Otče milosrdenstva, aby sme sa ani v tejto 
hodine temna, keď slnko neúprosne zapadá, 
neodlúčili od teba. Veď program nášho bytia 
vykúpených nie je márny. Naše telo vstane 
z mŕtvych, náš život bude večný. Ach! Život 
viery nech svedčí o tomto prísľube. Aldo 
a všetci žijúci v Kristovi, blahoslavení v neko-
nečnom Bohu, uvidíme sa.

Pane, daj, aby naše srdce, zmierené 
obetou tvojho kríža, dokázalo odpustiť túto 
nespravodlivú hanu a zákernú smrť tohto 
milovaného človeka, a aj tým, ktorí ten krutý 
skutok spáchali; daj, aby sme sa zhromaždili 
v šľachetnej spomienke na jeho svedomitosť, 
priamosť, ľudský a srdečný príklad, ktorý 
nám zanechal, na jeho obetavosť, s ktorou sa 
snažil o povznesenie občianskeho a duchov-
ného znovuzrodenia milovaného talianskeho 
národa.ʻ

V tejto modlitbe Pavla VI. za svojho 
milovaného priateľa Alda Mora ešte dnes 
preciťujem jeho osobitný vzťah k Bohu, náš-
mu nebeskému Otcovi, ktorému tak mocne 
dôveroval...

6. augusta ... o 19.10 vyslovil posledné 
slová z Druhého listu svätého Pavla Timo-
tejovi: ,Dobrý boj som bojoval, vieru som si 
zachoval...ʻ (2 Tim 4, 7). O 21.40 hod. pápež 
Pavol VI. zomiera. Prial si, aby ho Boh vzal, 
ale aby ho neprekvapil. Bol pripravený.“

Keď otec Bradley okom skúseného duchovného vodcu vnikol hlbšie do duše mladej horlivej 
novicky a objavil v nej jasné náznaky mimoriadnych duchovných darov, spoznal jej nadanie 
na písanie a nariadil jej, aby pre svoje novicky pravidelne pripravovala úvahy. On sám ich po-
tom prednášal ako vlastné. Bolo to čosi mimoriadne. Mladá novicka, ktorá len nedávno začala 
svoj rehoľný život, sa stala učiteľkou svojich starších spolusestier. Tento plán však musel ostať 
pred sestrami skrytý, aby sa vydaril. Otec Bradley ho prezradil len matke Alexandríne, generál-
nej predstavenej, ktorá ho schválila. Ani sama novicmajsterka o ňom nič nevedela.

Nechajme však otca Bradleyho, aby nám porozprával o vzniku týchto úvah:
„Ako sa sestra Terézia dostala k písaniu týchto úvah? To je veru dlhá história,“ začína otec 

Bradley.
„Pokúsim sa rozpovedať ju dopodrobna. Predtým, než som jej nariadil písať zamyslenia, som 

si prednášky pre novicky pripravoval a písal sám. Jej úvahy, ktoré sestry v Kláštore svätej Alžbe-
ty rozmnožovali pre vlastné členky komunity, si našli cestu aj k rehoľníčkam iných kongregácií. 
... Nikto nespozoroval, že zamyslenia, ktoré prednášam, nie sú moje. Ich pôvodca zostal utaje-
ný. Začiatkom júna 1926,“ pokračuje otec Bradley, „mi prišla na um myšlienka, že sestra Miriam 
Terézia by bola schopná napísať výborné inštrukcie pre novicky. ... Okrem toho som tiež cítil, že 
mala skúsenostné poznanie múdrosti svätých. Myslel som si, že jedného dňa sa dostane medzi 
Božích svätých. Preto som pokladal za povinnosť zužitkovať všetko, čo by mohlo prispieť k oce-
neniu jej zásluh po jej smrti. Osobitne pre tento posledný dôvod som jej prikázal písať úvahy.“

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 
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Zaspávanie

JJ
Alena MolčanováJ�

Veľa ľudí miluje pocit, keď zaspávajú vedľa svo-
jej polovičky, keď sa ráno pri nej budia, keď cítia 
jej blízkosť. Milujú, keď vedia, že spí vedľa nich 
– vtedy sa cítia oveľa bezpečnejšie, pokojnejšie 
a majú pocit, že je všetko v poriadku. Je to silný 
pocit a zároveň aj potreba, ktorej uspokojova-
nie z vývinového hľadiska je veľmi významné 
a dôležité.

Každé dieťa by malo od mala zažívať pocity 
bezpečia, istoty a lásky, pretože zabezpečujú 

jeho zdravý vývin vytvárajúci mu neskôr celo-
životný pocit bezpečia, sebaistoty a toho, že je 
milovaniahodné a milovaniaschopné – čo sú 
veľmi dôležité psychické potreby. Tieto potreby 
a pocity sa uspokojujú a napĺňajú iba telesnou 
blízkosťou rodiča.

Predstavili ste si niekedy, ako sa vo chvíľach 
zaspávania cíti vaše dieťa a čo všetko preň ako 
rodičia robíte, keď ho uspávate? Večerné zaspá-
vanie s rodičom môže byť pre dieťa nezabudnu-
teľný zdroj zážitkov – či sa hráte, čítate rozpráv-
ku, mojkáte, objímate, modlíte, spievate mu 
uspávanku, rozprávate sa, alebo iba pokojne 
vedľa seba ležíte a vychutnávate si prítomnosť 
jeden druhého. Tieto rituály (večerné aj ranné) 

a spoločné miesto na posteli sú jedinečnou prí-
ležitosťou byť si bližšie ako kedykoľvek cez deň, 
byť v prepojení pohľadov i prežívaní a tráviť 
spoločný čas, ktorý vám umožňuje navzájom 
sa lepšie poznávať. Aj keď sa to možno nezdá, 
dieťaťu sa tým buduje pozitívny zdroj vnútornej 
sily, o ktorý sa bude môcť v budúcnosti oprieť 
a spoľahnúť sa naň.

Mnohých rodičov už len samotná predstava 
uspávania dieťaťa napĺňa pocitom rodičovstva. 
Užívať si materstvo a otcovstvo nemá šťastie kto-
koľvek. Môcť byť mamou, môcť byť otcom a dr-
žať zaspávajúce dieťa v náručí, zvlášť vtedy, ak 
ste po dieťati túžili, je samo osebe jedným z tých 
najnapĺňajúcejších pocitov šťastia na svete.

Uspávať dieťa, zaspávať s ním, dovoliť mu 
spať s vami v posteli, dokiaľ to potrebuje, je jed-
na z najlepších rodičovských investícií do dieťa-
ťa a vzťahu s ním.

10 rokov rastu
JJ

Juraj GradošJ�

Tento rok Slovo vďaka vašej podpore po de-
siatykrát písalo svoje štatistiky v čiernych 
a nie červených číslach. A tak sa možno 
budem opakovať, ale hneď na úvod chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa na Slove po-
dieľajú – od redaktorov, prispievateľov až 
po ochotných dobrovoľníkov vo farnostiach, 
ktorí Slovo roznášajú. Kým tento reťazec 
bude fungovať, Slovo si nájde cestu do väč-
šieho počtu rodín.

Tento rok sme skúsili zmenu. Nie vždy je 
zmena dobrá, ale táto naša sa vám zapáčila, 
o čom svedčia mnohé pozitívne ohlasy. Slovo 
sme upravili do modernejšieho dizajnu s pri-
hliadnutím na staršiu generáciu. A pridali 
sme štyri strany, čím vznikol priestor pre deti 
a ďalšie katechézy či spravodajstvo. Stávame 
sa naplno rodinným časopisom, ktorý môže 
vziať do rúk školáčik, mladý či starý človek, 
a nájde si v ňom niečo. Nie je naším úmys-
lom, aby všetko oslovovalo všetkých, ale aby 
sa každý duchovne posilnil tak, ako len môže.

Ak porovnáme Slovo v závere minulého 
roka a v marci 2016, tak vidno veľkú zmenu 
aj v oblasti počtu predplatiteľov. V roku 
2015 sme evidovali 6 027 odberateľov, tohto 
roka je to až 6 136, čo je rekord za ostatných 
sedemnásť rokov. Z tohto počtu je 49 odbe-

rateľov, ktorí prijali možnosť odoberať Slovo 
elektronicky na našom novom webe www.ca-
sopisslovo.sk. Tento každoročný nárast súvisí 
najmä s nárastom odberateľov v Prešovskej 
archieparchii z 3 908 na 4 005. Kým Košická 
eparchia klesla nebadane z 1 764 na 1 757 
odberateľov, Bratislavská stratila až skoro 
každého ôsmeho odberateľa a klesla z 289 
na 255 odberateľov. Časť z nich sa rozhodla 
odoberať Slovo v elektronickej forme.

Z farností treba vyzdvihnúť najmä Banské, 
Čičavu či farnosti v mestách Stropkov, Hu-
menné a Bardejov, ktoré zaznamenali tohto 
roka rekordný nárast poštu odberateľov. Ale 
milo prekvapili aj farnosti Ladomirov a Kolo-
nica, kde sa Slovu dostalo väčšej pozornosti. 
Práve v mnohých malých farnostiach je Slovo 
rozšírené v percentuálne väčšej miere, než je 
to vo veľkých mestách. Napríklad v Kečkov-
ciach je vo farnosti 69 gréckokatolíkov a tí 
odoberajú až 15 časopisov. Možno existujú aj 
farnosti, kde je tento pomer ešte vyšší.

Najviac časopisov sa predá tradične 
v mestách. Tohto roka sa počet odberateľov 

v Košiciach a Prešove vyrovnal. Nad sto od-
berateľov máme ešte v Humennom, Barde-
jove, Vranove nad Topľou a Michalovciach. 
Z mimomestských farností majú najväčší po-
čet odberateľov farnosti okolo Vranova nad 
Topľou – Sačurov, Banské a Čičava. Sačurov 
napríklad patrí medzi trinásť farností, ktoré 
od roku 2008 ani jeden rok neboli v červe-
ných číslach.

Tento rok sme však zaznamenali stratu 
celej farnosti. Po tom, čo pred niekoľkými 
rokmi prestal odoberať Slovo Kráľovský 
Chlmec, tohto roka prestala odoberať Slovo 
Zemplínska Široká. Je nám to ľúto, ale ďa-
kujeme čitateľom za ich doterajšiu podporu. 
Mnohé farnosti majú problém, keď prekro-
čia hranicu menej ako jedenásť kusov. Iné sa 
spájajú so susednými, aby si zachovali vyššiu 
zľavu. Za hľadanie týchto pozitívnych riešení 
ďakujeme všetkým, kňazom i veriacim.

Verím, že Slovo si nájde cestu do sŕdc 
a domovov tam, kde doteraz nebolo. A vám, 
ktorí ho pravidelne čítate, nanovo vyprosu-
jem hojnosť Božieho požehnania v tomto 
milostivom roku a veľa príjemných chvíľ nad 
stránkami vášho časopisu.

Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Bratislavská eparchia

-10 % a menej      0 %      +10 % a viac

292016 / 07 – 08

a
k

t
U

á
lN

e
N

áv
r

at r
a

D
í



Kresťanské 
rodinné vzťahy
Žijeme v časoch, v ktorých sa rozpadáva každé druhé 
manželstvo. A môžeme vidieť, že i mnohé manželstvá, 
ktoré sa nekončia rozpadom, prežívajú chladné vzťahy, 
napätie, neporozumenie a rôzne nedostatky, ktoré ničia 
rodinné vzťahy.

JJ Štefan Paločko, Alžbeta A. Gerberyová SNPM
J� foto: www.flickr.com

Ako príčiny nedostatkov, ktoré ničia rodiny, 
sa najčastejšie zvyknú uvádzať rozdielnosť 
pováh, názorov a záujmov, nevera, nezáujem 
o rodinu či alkoholizmus a rôzne závislos-
ti. Ako častá príčina rozpadu rodiny býva 
uvádzaná aj dlhodobá práca ďaleko od rodi-
ny. Otec odchádza za prácou do zahraničia, 
aby rodinu uživil, a paradoxne táto skutoč-
nosť, zdá sa, napokon spôsobí, že sa rodina 
rozpadne.

Skutočné príčiny kríz
Ak by takéto okolnosti boli skutočnými 
príčinami rozpadu rodín, potom by si ktorý-
koľvek z manželov mohol povedať, že ak by 
ten druhý mal podobnú povahu a podobné 
záujmy ako ja, keby sa ten druhý viac staral 
o rodinu, keby ten druhý netrpel nejakou 
závislosťou, keby ten druhý nebol tak dlho 
odo mňa odlúčený… Skrátka, keby ten druhý 
bol iný, lepší a viac mi vyhovoval, naša rodina 
by bola zdravšia, súdržnejšia a nemusela by 
sa napokon rozpadnúť.

Základný problém, ktorý ničí naše životy, 
a preto aj naše rodiny, nie je manžel, man-
želka, deti ani nijaký iný človek. Základnou 
príčinou všetkého zla je náš osobný hriech, 
ktorým uprednostňujeme svoju vôľu a svoje 
nároky pred životom pod Božou vládou. 
Problémom nie je to, medzi akými ľuďmi 
a v akých okolnostiach žijeme. Problémom 
je to, že chceme dosiahnuť svoje šťastie tak, 
že sa ľudia, s ktorými žijeme, budú správať 

podľa našich nárokov, a okolnosti, v ktorých 
žijeme, sa budú odohrávať podľa našej vôle.

Úspešnosť rodiny by tak závisela od toho, 
či sa žene podarí vybrať si toho pravého 
muža za manžela, či sa deti budú správať 
podľa nárokov svojich rodičov a či rodičia 
budú spĺňať nároky svojich detí. Takýto 
dokonalý stav však nikdy nenastane, keďže 
každý muž a každá žena, rovnako ako každé 
dieťa a každý rodič je viac alebo menej 
nedokonalý a hriešny. Možno povedať, že ak 
človek hľadá niekoho, kto by vyhovoval jeho 
nárokom, tak „ten pravý muž“ či „tá pravá 
žena“ neexistuje.

Kristov život
Kresťanské manželstvo a kresťanská rodina 
však nie je založená na hľadaní a napĺňaní 
vlastných nárokov v manželstve a v rodine. 
Kresťan je človek, ktorý sa vzdal svojho živo-
ta so všetkými svojimi nárokmi a teraz žije 
Kristov život. Je pripravený slúžiť Bohu vďaka 
Kristovej moci práve na takom mieste a práve 
medzi takými ľuďmi, kde ho Kristus vedie. 
Pre ženatého muža a pre vydatú ženu je to 
predovšetkým ich manželstvo a ich rodina, 
kde chce Kristus prostredníctvom nich pre-
javovať svoje skutky lásky. A tak kresťanský 
manžel nehľadá v manželstve svoje uspoko-
jenie. To v plnosti prežíva vo svojom zdravom 
vzťahu s Bohom a vo vedomí toho, že ho čaká 
večný život v raji. Preto nepotrebuje očaká-
vania, ktoré mu jeho manželstvo nenaplnilo, 
riešiť alkoholom, rôznymi závislosťami či 
mimomanželskými vzťahmi.

Vo svojej rodine a v manželstve je plne 
k dispozícii Kristovi, aby sa Kristus pros-
tredníctvom neho mohol v láske rozdávať 
jeho manželke a jeho deťom, nech sú ich 

povahové vlastnosti či nedostatky akékoľvek. 
Podobne žena, ako ruka začlenená do Kris-
tovho tajomného tela a ako živá ratolesť 
schopná prinášať ovocie viniča, je pripravená 
nechať Krista, aby prostredníctvom nej žil 
v rodine svoj život, a tak prejavoval lásku 
mužovi a deťom. Rovnako deti, ak porozu-
meli, aké bohatstvo Kristovho života pre 
ne plynie z krstu, ku ktorému ich rodičia 
priviedli, sa od mladosti v rodine učia ne-
hľadať svoju vôľu, ale byť Kristovými rukami 
pripravenými posluhovať rodičom i sebe 
navzájom a takto si preukazovať skutky lásky 
bez ohľadu na to, či je ten druhý dobrý, alebo 
zlý.

Ak sme pripravení žiť Kristov život a nie 
svoj, ak sme pripravení plniť jeho nároky 
a nie svoje, nedostatky manželského partne-
ra či detí, alebo rodičov prestávajú byť pod-
statným problémom, na ktorom stojí alebo 
padá súdržnosť rodiny. Už nie je podstatné, 
či mi ten druhý v rodine vyhovuje, alebo nie. 
Podstatné je to, že mu chce Kristus pros-
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tredníctvom mňa prejaviť skutky lásky bez 
ohľadu na to, aký je. Kľúčovým problémom 
kresťana tak nie je to, či člen jeho rodiny 
spĺňa jeho nároky, ale to, či je dostatočne 
k dispozícii Kristovi, aby mu dokázal v láske 
poslúžiť, nech je člen jeho rodiny akýkoľvek. 
Rovnako ako v celom praktickom živote kres-
ťana tak i v jeho samotnej rodine, ba predo-
všetkým v nej platí pre skutočného kresťana 
tvrdenie apoštola Pavla: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).

Povolanie sa rodí v rodine
Boh povolal človeka, aby žil. Postaral sa 
o priestor na život, potravu a spoločenstvo. 
Zaujímal sa o jeho život a potreby. Bol ako 
otec, ktorý sa stará. Otec je prvým človekom, 
ktorý dáva dieťaťu istotu. Povznáša jeho 
myslenie vyššie, aby sa nepozeralo na všetko 
so strachom. Učí ho zdravému sebavedomiu. 
Matka učí dieťa nehe. Postupne odvádza 

jeho pohľad zo seba samého a učí ho deliť 
sa. Nie v každej rodine je všetko ideálne, ale 
v každej rodine je šanca na zmenu. Duchov-
né povolanie má počiatok v rodine. Niekedy 
príde výzva aj od iných ľudí a môže prísť aj 
priamo od Boha. Každý človek, ktorý prijal 
Božie volanie, sa stretáva so svojou rodinou 
či rodinami svojich známych.

Prečo je rodina pre duchovné povolanie 
taká dôležitá?

Odpoveďou môže byť Božie slovo: „On 
vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel 
do Egypta.“ (Mt 2, 14) Odvaha a pohotovosť 
k službe učia dieťa konať podobne.

Rodina je domovom. Vôbec nezáleží, ako 
je dom postavený, koľko má poschodí či kú-
peľní. (To sú vedľajšie veci.) Dôležité je, ako 
rodina spolu drží. Každé povolanie sa začína 
v rodine. Zaujímavé je to, že naša myseľ 
na niektoré veci zabudne, ale náš duch nie. 
A Boží Duch pripomína to, čo je dôležité pre 
našu spásu. Božie kráľovstvo potrebuje ľudí 
rozhodnutých žiť pre Božie kráľovstvo. Ohla-

sovať Ježišovu moc na tejto zemi už teraz. 
Boh potrebuje ľudí, aby vydávali svedectvo 
o jeho moci.

Sedemročný Juraj raz dal jednej sestre 
na hodine náboženstva otázku. Ona sa ho 
však opýtala: „Myslíš si, že to viem?“ Odpo-
vedal bez zaváhania: „Určite, veď ste Božia.“ 
Pomyslela si, že to znie veľmi honosne. Uve-
domila si však, že je to tak. Je Božia dcéra, 
ktorú Boh chcel mať, a jej rodičia ju prijali 
s vierou v Boha: „Viem, že sa o nás postaráš.“ 
A Boh sa vždy postaral. A stará sa aj dnes.

„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli 
čeliť útokom diabla.“ (Flp 6, 11)

Keď v tvojom živote, v rodine tvojich 
blízkych či priateľov príde kríž, alebo skúška, 
opakuj si: „V Ježišovom mene máme víťaz-
stvo.“ A nedaj sa oklamať, že to tak nie je. 
Lebo v Ježišovom mene sme zachránení. 
Každý človek, dieťa aj celá rodina.
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Z prameňa milosrdenstva:

590 Keď pristupujem k svätému prijímaniu, pokorne 

prosím Spasiteľa, aby vyliečil môj jazyk, aby som 

ním nikdy neranila blížneho.

754 Ježiš: „Duše, ktoré sa budú modliť túto 

korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote, 

a zvlášť v hodine smrti.“
1371 Hoci je moja slabosť veľká, predsa dôverujem 

sile tvojej milosti, ktorá ma bude posilňovať.

(sv. Faustína Kowalská: Denníček)

Milí mladí priatelia!
Ako liečiť to, čo bolí a čo sa mnohokrát nevie zahojiť? Poznám jed-
ného lekára, ktorý pri prvom pohľade na pacienta vie odhadnúť jeho 
stav. Pri určení diagnózy nekladie zbytočné otázky. Zo skúsenosti vie, že 
každá choroba či rana potrebuje jeden jediný liek s názvom láska, ktorý 
prináša veľké milosrdenstvo. Lekáreň má otvorenú nonstop. A liek, ktorý 
ponúka, sa mu nikdy neminie. Kedykoľvek by sme ho potrebovali, má ho 
v sklade. 
Mizerikordín obsahuje mnoho dôležitých látok, ktoré majú veľkú silu 
a dokážu veľakrát i nemožné. Účinkami tohto lieku sú napríklad prija-
tie, radosť, trpezlivosť, odpustenie, povzbudenie a vytrvalosť. Niekedy 
sa nám stáva, že sme ustarostení o každodenné veci, nielen hmotné, ale 
aj duchovné. Užitie tohto lieku prináša účinok prijatia, ktoré prichádza 
do našej každodennosti. Ďalším účinkom je radosť, ktorú máme prinášať 
tam, kde je smútok a zamračenie. A ovocím radosti je úsmev na tvári. 
Medzi najčastejšie choroby patrí neodpustenie. Týmto druhom choroby 
trpí veľmi veľa ľudí. Stačí nejaké previnenie, nevďak, nepochopenie, 
sklamanie, a táto choroba uzatvára človeka pred ostatnými. Tu je liek 
lásky veľmi potrebný. A v neposlednom rade je tu nasledovanie Pána. 
Koľkí ľudia strácajú chuť, keď do ich života prídu skúšky a duševné 
zápasy? Opúšťajú začatú cestu, zbiehajú z nej alebo stagnujú. Tu je 
účinkom lieku Božej lásky vytrvalosť. Vytrvať na ceste, ktorú už pred 
nami prešiel Pán.
Tak sa teda nebojme žiť s Bohom. Nebojme sa stretnúť Boha v človeku. 
Nebojme sa kráčať proti prúdu, aj keď ostatní to už možno vzdali. 
Nebojme sa veriť, že Boh nás obliekol do svojho milosrdenstva a chce 
nás premeniť. Buďme plní radosti.
Prajem nám všetkým, aby sme vždy kráčali po ceste milosti a okusovali 
ovocie lásky v našom živote.

váš priateľ zo Španej Doliny Juraj Karcol
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HRA NA MOR
Táto hra je ideálna na spoločné stretká mladých. Účastníci hry sú obyvateľmi krajiny, v ktorej zúri mor. Potešujúcou správou je, že exis-tuje vhodný liek. Každý účastník si vyberie dvoch spoluhráčov, pričom jeden bude predstavovať jeho mor a druhý liek. Nepovie to nahlas, určia si ich len sami pre seba.Kolo sa začína slovom štart alebo vetou: Zúri mor. Hráči sa začnú pohybovať po priestore tak, aby bol každý chránený pred morom svojím liekom (medzi hráčom a jeho morom musí byť postavený jeho liek). Nemusia stáť tesne pri sebe, podstatné je, aby stáli na priamke (v zákry-te): mor – liek – hráč. Medzi nimi môžu stáť aj iní hráči. Dôležité je, aby si každý hráč sledoval iba svoj mor a svoj liek a pohyboval sa po priestore tak, aby medzi ním a morom bol jeho liek. Pri väčšom počte ľudí je takmer nemožné, aby sa to podarilo každému, čo spôsobuje permanentný pohyb hráčov po miestnosti a tým aj množstvo vtipných situácií.

Kolo sa ukončí zvolaním stop alebo vetou: 
Mor ustal. Všetci ostanú stáť ako sochy. Každý, 
kto nemá pred svojím morom aj svoj liek, je na-
kazený a musí sa priznať. Celá hra je o poctivosti 
každého z hráčov.

Hra sa môže opakovať viackrát. Tomu, kto je 
nakazený prvýkrát, sa zaviažu nohy lepiacou 
páskou okolo kolien. Pri druhom sa zaväzujú aj 
členky. Nakazeným sa tak značne komplikuje po-
hyb po priestore. Ak je niekto nakazený tretíkrát, 
zomiera, teda hra sa pre neho končí. Kolá pokra-
čujú dovtedy, kým je niekto z hráčov „nažive“. 
V každom novom kole si každý hráč nanovo zvolí 
mor aj liek. Hra sa môže skončiť víťazstvom nad 
morom, ale aj úplnou morovou nákazou…
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Výhra
JJ Pavol Burda
J� foto: www.thetower.org

V tejto chvíli sa stávate výhercom! Výhra je 
jedinečná, má hodnotu väčšiu ako všetko, 
čo ste už videli, a po jej prevzatí vám nič 
nebude chýbať. Prídete si ju prevziať alebo to 
necháte radšej tak? Špecialitou tejto výhry je 
to, že ona si počká – neprepadne po žiadnej 
lehote. Treba ešte dodať, že nie ste jediným 
výhercom.

Vyhráva každý kresťan. Je to tak preto, že 
jeho Kráľ porazil všetkých nepriateľov: ne-

úspech, samotu, poníženie, neistotu, biedu, 
chorobu, ba aj smrť. Kristus nie je víťazom, 
ktorý by si tieto úspechy nechával pre seba. 
Aj v  47. žalme nás nazýva dedičmi, kráľov-
skými synmi a dcérami.

Ľudia žalmu si víťazstvo Kráľa uvedomujú, 
preto znejú slová plné jasnej nádeje, pevnej 
istoty a upokojujúcej prítomnosti triumfu 
Kráľa. Božia aktivita sa v žalme ukazuje šesť-
krát. Kráľ je opísaný ako najvyšší a hrozný, 
podmaňujúci národy a ten, kto nám vyberá 
dedičstvo. On vystupuje za jasotu a kraľujúc 
vlastní mocných zeme. Aktivita človeka má 
byť iná: jeho úlohou nie je podmaňovať, 

rozdeľovať alebo bojovať, má tlieskať, jasať, 
spievať a napokon sa spolčiť s národom Pána.

Mohli by sme sa však pýtať: Kto bude spie-
vať chválospev uprostred ťažkostí? Nájde sa 
ten, kto bude tlieskať a jasať, keď jeho život 
obkľúčila beznádej a chaos? A kde vlastne 
nájdeme národ, s ktorým sa máme spolčiť? 
A čo to vlastne znamená?

Odpoveď nachádzame vo Svätom písme 
mnoho ráz. Napríklad: „Nie je dobré byť člo-
veku samému.“ (Gn 2, 18) Riešením v kríze je 
spoločenstvo ďalších Pánových služobníkov. 
Všimli ste si, že žalm sa k človeku vždy ob-
racia v množnom čísle? Zhromaždenie nám 
dáva silu, ktorú potrebujeme, pripomenie 
nám, v kom je naša výhra. Ak sme na strane 
Kráľa, nebudeme predsa stáť v kúte a v opus-
tenosti. Uprostred jasajúcich sa môžeme 
nanovo vrátiť k jasotu. Spoločenstvo alebo 
zhromaždenie potrebujeme, aby sme vstúpili 
do obnovenej viery.

Aj samotný Ježiš sa vždy z vrchu (aj toho 
golgotského) vracia medzi apoštolov. A tak 
uprostred samoty a opustenosti, ktoré pre-
žívame, nás žalm volá k spoločenstvu. Veď 
kráľ má opodstatnenie len vtedy, keď má 
kráľovstvo. Preto človek, ktorý stavia vzťah 
k Pánovi na „ja sám“, nie je služobníkom 
Kráľa, jeho priateľom, synom, a teda ani 
dedičom. Ak máme zdediť víťazstvo nášho 
Kráľa, nesmieme zostať osamote. Ak chceme 
prijať dedičstvo víťaza, musíme vykročiť 
z vlastného ja a prísť si po výhru, ktorou nám 
bude spoločenstvo blízkych, naše obnovenie 
a Kráľ sám. Nádherou tejto výhry je, že sa 
množstvom výhercov nezmenšuje: je víťaz-
stvom všetkých nás – národa tlieskajúceho, 
jasajúceho, spievajúceho chválospev.

HRA NA MOR
Táto hra je ideálna na spoločné stretká mladých. Účastníci hry sú obyvateľmi krajiny, v ktorej zúri mor. Potešujúcou správou je, že exis-tuje vhodný liek. Každý účastník si vyberie dvoch spoluhráčov, pričom jeden bude predstavovať jeho mor a druhý liek. Nepovie to nahlas, určia si ich len sami pre seba.Kolo sa začína slovom štart alebo vetou: Zúri mor. Hráči sa začnú pohybovať po priestore tak, aby bol každý chránený pred morom svojím liekom (medzi hráčom a jeho morom musí byť postavený jeho liek). Nemusia stáť tesne pri sebe, podstatné je, aby stáli na priamke (v zákry-te): mor – liek – hráč. Medzi nimi môžu stáť aj iní hráči. Dôležité je, aby si každý hráč sledoval iba svoj mor a svoj liek a pohyboval sa po priestore tak, aby medzi ním a morom bol jeho liek. Pri väčšom počte ľudí je takmer nemožné, aby sa to podarilo každému, čo spôsobuje permanentný pohyb hráčov po miestnosti a tým aj množstvo vtipných situácií.

Okultná symbolika:  
jin a jang
JJ

Antónia RabatínováJ�

Symbol jin – jang je v súčasnosti známy a veľmi 
rozšírený. Vyobrazuje sa ako kruh rozdelený 
na dve časti – bielu a čiernu, ktoré predstavujú 
dobro a zlo. Deliaca vlnovka medzi protipólmi 
predstavuje pokoj a plynulosť prechodu medzi 
protikladmi jin – jang. Jin nastupuje v okamihu, 
keď je jang vo svojom maxime a opačne.

Jin – jang je čínskym symbolom. Pochádza 
z učenia taoizmu, ktorý je založený na uve-

domení si toho, že všetky veci, živé aj neživé, 
sú prejavom tej istej skutočnosti tao – cesta. 
Taoizmus popisuje, ako môže človek žiť v har-
mónii a rovnováhe s prírodou. Jin – jang je teda 
symbolom harmónie a vyváženosti. Samostatný 
znak zobrazuje nekonečnú existenciu a harmó-
niu v celom svete a v nekonečnom vesmíre. 
Podľa učenia taoizmu celý náš svet existuje len 
vďaka rovnováhe medzi protikladmi jin a jang.

Jang je biely. Predstavuje dobro, deň, je 
symbolom neba, muža a mužskej sily, je tiež 
symbolom oplodnenia a dominancie. Jin je 
čierny. Jin je ženským znakom, predstavuje noc. 
Jin je symbolom matky zeme, z ktorej sa tvorí 

a vyrastá život. Rodiaca sila 
a poddajnosť. Jin spolu 
s jang tvoria kontrast. 
Akákoľvek prevaha 
ktorejkoľvek zložky by 
mala negatívne následky 
a porušenie základov vesmíru.

Nosenie amuletu jin – jang má viesť k dušev-
nej a fyzickej rovnováhe v živote človeka. Sym-
bol jin – jang má zabezpečiť svojmu majiteľovi 
správne konanie, vyrovnanosť a zjednotenie sa 
s prúdom života. Exorcista otec Elias Vella ho-
vorí, že „východné kultúry alebo náboženstvá 
privádzajú k záveru, že ony sú spásou človeka. 
Stávajú sa pre nás učiteľom, vodcom namies-
to toho, aby sme za svojho učiteľa a vodcu 
považovali Ježiša. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš 
povedal: ,Ja som cesta, pravda a život.‘ Keď 
teda človek kladie svoju dôveru do okultných 
metód, zrieka sa Ježiša...“

Etiópski kresťania v Jeruzalem
e počas sviatkov Paschy
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TAMAR
Tamar bola manželkou Hera, neskôr Onana, ktorí boli vnukmi patriarchu Jakuba. Tamarin 
príbeh sa spája hlavne s jej svokrom Júdom a hovorí o ňom 38. kapitola Knihy Genezis. 
Je akoby vložený do príbehu o Jozefovi Egyptskom, ktorý opisujú kapitoly 37 – 50.

JJ Martina Diheneščíková
J� foto: www.dustoffthebible.com

Manželka Hera a Onana
Meno Tamar v hebrejčine znamená ďat-

lová palma. Právomocou a povinnosťou otca 
bolo vybrať nevestu pre synov. Podľa midraša 
bola Tamar dcérou kňaza, Noemovho syna 
Sema. Júda ju vybral za manželku pre svojho 
prvorodeného syna Hera. Her bol však zlý 
a Pán mu dal zomrieť. Po jeho smrti povedal 
Júda druhému synovi Onanovi: „Obcuj so že-
nou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaisti 
potomstvo svojmu bratovi!“

U Izraelitov platil tzv. levirátny zákon. Ak 
zomrel ženatý muž, a nezanechal potom-
stvo, mal si vdovu – švagrinú vziať najbližší 
príbuzný nebohého a prvý syn z tohto man-
želstva bol zákonitým potomkom zomre-
lého. Onan však odmietal splniť levirátny 
zákon. Praktizovaním prerušovanej súlože 
s Tamar vylieval semeno na zem, len aby ne-
poskytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi 
sa nepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj jemu.

Júdov úskok
Po Onanovej smrti Júda odbil svoju nevestu 
slovami: „Bývaj ako vdova v dome svojho 
otca, kým nedorastie môj syn Sela!“ Júda 
však nemal v úmysle svoj prísľub uskutočniť. 
Myslel si totiž, že aj Sela by mohol zomrieť 
ako jeho bratia, pretože za ich smrť nespra-
vodlivo obviňoval Tamar. Júda vrátil Tamar 
späť k jej otcovi. Úskokom sa chcel predo-
všetkým zbaviť zodpovednosti za zabezpe-
čenie potomstva, hoci Tamar ešte podliehala 
jeho autorite. Aj dnes sa niektorí rodičia 
miešajú do manželstiev dospelých detí. To 
nikdy nie je dobré. Len máloktorý rodič do-
káže uznať negatíva svojho dieťaťa, pretože 
by sa musel nepriamo priznať aj k vlastnej 
nezvládnutej výchove. Oveľa jednoduchšie je 
za všetko obviňovať nevestu alebo zaťa. Tak 
ako Júda, ktorý obviňoval Tamar zo smrti 
svojich synov.

Neviestka
Po dlhšom čase, po smrti manželky, sa vybral 
Júda so svojím priateľom Hirom z Odolamy 

do Tamny k strihačom oviec. Keď Tamar 
oznámili, že prichádza jej svokor, odložila 
vdovské šaty a zahalená si sadla pri vchode 
do Enaimu, ktorý je na ceste do Tamny. 
Mala úmysel naplniť levirátny zákon, hoci 
úskokom. Vedela, že ju Júda oklamal. Jeho 
najmladší syn Sela už dorástol, no nedal 
mu Tamar za manželku. Júda svoju nevestu 
nespoznal. V domnienke, že je to pobehlica, 
zabočil k nej a požiadal ju o súlož. Hoci pros-
titúciu Mojžišov zákon zakazoval, neviestky 
zvykli sedávať pred vstupom do mesta. Keď 
sa Tamar pýtala na svoju odmenu, Júda jej 
sľúbil poslať kozľa. Dovtedy si však ako záloh 
vypýtala Júdove identifikačné predmety – 
pečatný prsteň, šnúru a palicu, a on jej ich 
prekvapivo odovzdal. Keď spolu obcovali, 
počala a znova si obliekla vdovské šaty. 
Hoci je takéto správanie podľa kresťanskej 
morálky neprijateľné, je nutné hodnotiť 
tento škandalózny príbeh v kontexte čias 
a úmyslov osôb. Rabíni vysvetľujú, že Tamar 
nechcela peniaze a odmietla by ich, ak by 
jej ich Júda ponúkol. Žiadala niečo, čím by 
neskôr mohla dokázať, že to bol Júda, a teho-
tenstvo by mohlo byť uznané ako výsledok 
levirátskeho spojenia.
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Svätý Efrém vysvetľuje, že Tamar netú-
žila po ďalšom manželstve. Aj keď nebola 
Hebrejka, túžila dostať poklad ukrytý 
v obrezanom a modlila sa k Bohu, aby pohol 
Júdu k spolupráci. Keďže pozvanie spať 
s ňou vyšlo od Júdu, videla v tom Boží znak 
a vedela, že koná správne. Júda jej po svojom 
priateľovi poslal kozľa, aby získal späť svoj 
záloh. Ten ju však nenašiel a od miestnych 
ľudí sa dozvedel, že tam nebola nijaká 
neviestka. Júda Tamar nespoznal, pretože ju 
hodnotil na základe výzoru. Aj dnešný svet 
pretláča trend hodnotiť človeka len na zákla-
de výzoru a najmodernejšieho outfitu. Pre 
Boha však nie je najdôležitejší outfit, ale naše 
srdce a to, akými úmyslami ho zaodievame. 
Šľachetnými alebo nečestnými. Nezname-
ná to, že máme zanedbávať vonkajší výzor, 
pretože naše telo je chrámom Svätého Ducha 
a má svoju dôstojnosť. Ale Boh nikdy nesúdi 
podľa výzoru, ale podľa srdca: „Nesúďte pod-
ľa zdania, ale súďte spravodlivo.“ (Jn 7, 24) 
Taktiež je zaujímavé všimnúť si, že zatiaľ čo 
Júda videl v Tamar len neviestku, obyvatelia 
mesta v nej žiadnu neviestku nevideli. Inými 
slovami povedané, koľko ľudí, toľko názorov 
na tú istú osobu. Nikdy nevyhovieme všet-
kým, ak budeme hľadať uznanie svojej osoby 
v mienkach ľudí. Ak však budeme hľadať 
uznanie u Boha, vždy si môžeme byť istí 
jeho láskou. Práve jeho akceptácia nám dáva 
slobodu od mienky iných aj milosť trpezlivo 
znášať krivdu, ak nás niekto nespravodlivo 
ohovára a osočuje. To je aj jedným zo skutkov 
duchovného milosrdenstva.

Priznanie viny
Asi o tri mesiace oznámili Júdovi, že jeho 
nevesta sa dopustila smilstva a je ťarchavá. 
Júda rozhodol: „Vyveďte ju, nech ju upália!“ 
Keď ju viedli na upálenie, poslala svokrovi 
odkaz: „Počala som od toho muža, ktorému 
patrí toto – tento prsteň, táto šnúra a táto 
palica!“ Júda sa k veciam priznal a povedal: 
„Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som 
ju nedal svojmu synovi Selovi?“ Júda mal naj-
prv v úmysle využiť Tamarin hriech, aby sa 
jej zbavil legálnym spôsobom. Netušil však, 
že vypláva na povrch jeho vlastný hriech. Aj 
my často chceme, aby ľudia „platili“ za svoje 
hriechy. Neváhame ich „upáliť“ kritikou 
a odsúdením. Ale akým právom žiadame do-
konalosť od druhých, keď my sami nie sme 
dokonalí? Prečo chceme vyberať smietku 
z oka blížneho, keď v našom oku nevidí-
me brvno? Práve v tom spočíva duchovná 
slepota: vidieť hriechy druhých, ale vlastné 
nevidieť alebo bagatelizovať. Nesnažíme sa aj 
my takto zamaskovať svoj vlastný hriech?

Nik z nás nemá právo súdiť toho druhého, 
„lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzu-
ješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté“ (Rim 2, 

1b). Nezabúdajme, že krížová cesta sa pre 
Ježiša začala práve nespravodlivým odsúde-
ním pred Pilátom.

Podľa rabínov Tamar ani vtedy, keď ju 
viedli na upálenie, neoznačila Júdu za otca, 
aby ho nezahanbila. Očakávala jeho dobro-
voľné priznanie a riskovala upálenie, no bola 
rozhodnutá verejne ho nepotupiť. Človek sa 
má radšej nechať hodiť do rozpálenej pece, 
ako vystaviť blížneho verejnej potupe.

Vyznanie Júdovej viny je v skutočnosti 
vyznaním Tamarinej neviny. Júda poukazuje 
na to, že Tamarin skutok je len následkom 

jeho pádu. Preto nemôže byť pripočítaný 
za chybu Tamar, ale jemu, ktorý spustil 
lavínu nespravodlivosti. Hoci on patril 
k vyvolenému národu, chcel levirát obísť. 
Tamar napriek tomu, že nebola Hebrejka, zo 
srdca túžila zákon vyplniť. Teda nie vonkajšia 
formálna zbožnosť, ale úmysly srdca sú pred 
Bohom rozhodujúce.

Tamar porodila dvojčatá Zaru a Fáresa. 
A práve cez Fáresa Tamar dostáva význačné 
miesto nielen v genealógii Dávida, ale aj v ro-
dokmeni Ježiša Krista. Boh tak pôsobí cez to, 
čo sa svetu javí ako slabé a opovrhované, aby 
dosiahol svoje zámery. Tamar pohla svojho 
svokra k pokániu a k zmene zmýšľania. Júdo-
vo verejné uznanie Tamarinej spravodlivosti 
je v ostrom kontraste s jeho predchádzajúci-
mi postojmi, keď sa snažil ľstivo pripraviť Ta-
mar o jej práva a zakryť svoj sexuálny hriech. 
Až takto vnútorne premenený Júda je potom 
v kontexte príbehu o Jozefovi Egyptskom 
schopný zaručiť sa za Benjamína a vyznať 
svoju vinu aj pred Jozefom.

Analógia s Máriou
Cirkevní otcovia tvrdia, že ani Júda, ani 
Tamar sa nesmú odsudzovať, pretože konali 
podľa Božieho plánu. Z morálneho hľadiska 
príbeh síce nie je vhodný, ale aj cez neho 
Sväté písmo približuje tajomstvo vtelenia 
Spasiteľa. To je cieľ celého Písma.

Medzi Tamar a Máriou, Ježišovou matkou, 
je istá analógia. Kresťania pozerajú na Máriu 
ako na čistú Pannu, Bohorodičku a Kráľovnú 
neba. Je to správne, pretože Mária tým všet-
kým je. Ale takúto úctu dosiahla až po ukon-
čení pozemského života, po nanebovzatí. 

Počas svojho života na zemi mala Mária na-
rušenú dobrú povesť o svojej osobe. Paradox-
ne práve preto, lebo v pokore a poslušnosti 
povedala Bohu áno. Aj ona bola dcéra kňaza, 
ktorá svojim rodičom „vyrobila“ škandál. 
Otehotnela pred uzavretím manželstva. 
My vieme, že sa hriechu nikdy nedopustila, 
pretože počala zo Svätého Ducha. No termín 
Svätý Duch bol veľkou neznámou v židov-
stve 1. storočia. Hrozilo jej ukameňovanie, 
ale Jozef ju chcel ochrániť, preto ju chcel 
prepustiť. Pánov anjel síce zjavil Jozefovi vo 
sne Máriinu nevinu a povzbudil ho k man-

želstvu, no okrem neho, zopár pastierov 
a troch mudrcov to nezjavil nikomu inému. 
Je preto viac než pravdepodobné, že počas 
pozemského života bola Mária v očiach ľudí 
v istom zmysle pobehlicou, ženou, ktorá 
v otázke sexuality porušila Boží zákon. Hoci 
istý čas žila s Jozefom aj Ježišom v Egypte, 
Nazaretčania iste nezabudli na škandál, 
ktorý tam vtedy spôsobili. Azda aj preto sa 
na Ježiša pozerali s veľkou mierou pochyb-
ností, čo im v konečnom dôsledku bránilo 
prijať ho za Mesiáša. Túto krivdu Mária 
niesla celý svoj život bez akejkoľvek snahy 
očistiť svoju povesť. To napokon ani nebolo 
možné, keďže nikto iný v celých dejinách, 
okrem nej, nepočal dieťa bez muža. Ale tak 
ako Tamarino dobré meno bolo očistené, 
keď pečatný prsteň, šnúra a palica usvedčili 
Júdu z jeho viny, tak Ježiš očistil meno matky 
svojím krížom a zmŕtvychvstaním, no nielen 
preto, aby nás usvedčil z hriechov, ale aby 
nás od nich oslobodil.

Ježiš povedal: „Nesúďte, aby ste neboli 
súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú 
súdiť aj vás...“ (Mt 7, 1 – 2) Nesúďme ni-
koho podľa zdania ani podľa výzoru, slov 
alebo skutkov. Pretože nik z nás nepozná 
skutočné úmysly a dôvody správania toho 
druhého. Jedine Boh. Ľahko by sa mohlo 
stať, že odsúdime „Tamary a Márie“. V pokore 
prenechajme toto miesto radšej jedinému 
spravodlivému Sudcovi. Pretože „kto osočuje 
brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje 
zákon a posudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ 
zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden 
je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť 
i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?“ 
(Jak 4, 11 – 12)

„Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju.
Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí.

Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa,
naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje.

Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo.“ 

(Sir 15, 1 – 6)
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Výpisy z farských matrík

JJ
Jozef MiňoJ�

Veriaci často potrebujú výpisy z matrík na rôzne 
cirkevné účely. Mnohí s prekvapením zistia, 
že nemajú doma krstný či cirkevný sobášny 
list. Ak nemáme tieto výpisy z matriky pokrs-
tených, sobášených alebo zomrelých doma, 
nič sa nedeje. Ak sa náš život viery sústreďuje 
na našu vlastnú farnosť, tak farár farnosti si vie 
údaje zapísané vo farských knihách jednoducho 
overiť bez toho, aby vystavoval výpisy z mat-
riky. Dokumenty potrebujeme, ak sa menilo 
naše kánonické domicilium (bydlisko) alebo ak 
ideme za krstných rodičov do inej farnosti, ak 

prijímame sviatosti v inej farnosti (manžels-
tvo uzatvárame vo farnosti nevesty/ženícha). 
Dnes sme svedkami migrácie ľudí v rámci našej 
vlasti aj za hranice republiky. Vtedy pri rôznych 
udalostiach (slávnosť svätého prijímania, úloha 
krstného rodiča, žiadateľ o sviatostné man-
želstvo, dieťa pokrstené na Slovensku dávame 
do materskej cirkevnej škôlky v zahraničí...) po-
trebujeme predložiť cirkevný dokument o krste/
sobáši. Vtedy požiadame výpis z farských matrík 
vo farnosti krstu/farnosti sobáša. Takýto výpis 
musí mať požadovaný dátum vystavenia (pred 
sobášom pol roka). Niekedy potrebujeme pred-
ložiť aktualizovaný výpis z matriky (so zápisom 
o prijatí sviatosti manželstva alebo u rímskoka-
tolíkov o prijatí sviatosti birmovania, so zápisom 
o anulácii sviatostného manželstva...). O ich 

vystavenie žiadame osobne alebo cez splno-
mocneného zástupcu, či zákonného zástupcu 
pri dodržaní zákona o ochrane osobných úda-
jov, keďže tieto cirkevné dokumenty obsahujú 
chránené osobné údaje. Ak je problém osobne 
požiadať o vydanie dokumentov, môžeme 
to urobiť aj telefonicky alebo elektronickou 
poštou. Žiadosť má obsahovať potrebné údaje 
na vystavenie dokumentu (meno, priezvisko, 
dátum narodenia...). Zároveň  je v žiadosti 
uvedená adresa farského úradu, kde má byť 
dokument zaslaný. Farár dokumenty vypíše 
a poštou ich pošle na farský úrad, ktorého ad-
resu žiadateľ uviedol v žiadosti. Takýto postup 
je v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov. Zároveň šetrí žiadateľovi čas a námahu 
na ich získanie.

JJ Milan Gábor
J� foto: thesaurostesekklesias.com

Sv. Ján Damaský v homílii na sviatok Zosnu-
tia Bohorodičky spomína aj udalosť zvesto-
vania, a tak so zreteľom na lepšie pochope-
nie ikony sviatku stojí za to pripomenúť jeho 
slová: „ ,Ale keď prišla plnosť časuʻ (Gal 4, 4), 
ako píše apoštol Pavol, Boh poslal archanjela 
Gabriela k tejto pravej Božej dcére, ktorej 
sa takto prihovoril: ,Raduj sa, Milostiplná, 
Pán s tebou!ʻ (Lk 1, 28). Nádherným je toto 
privítanie sa anjela s tou, ktorá je viac než 
on, pretože ona prináša radosť celému svetu. 
,Ona sa nad jeho slovami zarazila...ʻ (Lk 1, 
29), pretože nebola naučená rozprávať sa 

s ľuďmi. Avšak… rozmýšľala, čo znamená 
takýto pozdravʻ (Lk 1, 29). Anjel jej povedal: 
,Neboj sa, Mária, našla si milosť u Bohaʻ 
(Lk 1, 29 – 30). Naozaj našla milosť, tým, že 
počala rozsievača milosti, získala bohatú 
úrodu milosti... ,Počneš a porodíš syna, a dáš 
mu meno Ježišʻ (Lk 1, 31), povedal jej anjel. 
Ježiš znamená Spasiteľ, ,lebo on vyslobodí 
svoj ľud z hriechovʻ (Mt 1, 21). Čo odpovedala 
na tieto slová tá, ktorá sa stala príbytkom 
pravej múdrosti? Ona nezopakovala nero-
zumné konanie prvej Evy, ale obozretne sa 
ho spýtala: ,Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?ʻ (Lk 1, 34) To, o čom hovoril 
anjel, sa zdalo nemožným, pretože to proti-
rečilo zákonitostiam prírody, ustanoveným 
Bohom. ,Nechcem sa pripodobniť prvej Eve, 
ktorá sa postavila proti vôli Stvoriteľa. Ako 

sa môže uskutočniť to, čo mi zvestuješ, či to 
vari neprotirečí Bohu? Vysvetli mi, ako sa 
uskutoční takéto počatie a objasni mi túto 
hádanku!ʻ Na to anjel odvetil Bohorodičke: 
,Svätý Duch zostúpi na teba a moc Najvyš-
šieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa 
volať svätým, bude to Boží synʻ (Lk 1, 35). 
Zákonitostiam prírody nepodliehalo ani toto 
tajomstvo, pretože Stvoriteľ a Pán sveta ich 
z vlastnej vôle zmenil. Bohorodička pociťu-
júc zároveň strach i radosť, pokorne odvetila 
anjelovi: ,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slovaʻ (Lk 1, 35).“

Na dôležitosť vôle Bohorodičky v udalosti 
zvestovania poukazuje aj známy byzantský 
teológ a liturgista 14. storočia Nikolaos Kaba-
silas, ktorý píše: „Vtelenie nebolo iba Božím 

dielom, ale aj dielom vôle a viery Panny. Ako 
bez zásahu troch božských osôb, tak ani bez 
súhlasu Najčistejšej, bez spoluúčinkovania 
jej viery, by tento plán nebol uskutočniteľný.“

Tento sviatok vyjadruje Božie milosrden-
stvo voči človeku, keď sa Boh dobrovoľne 
uponížil, aby prijmúc podobu človeka 
zachránil padlý ľudský rod. Ako pozna-
menáva E. Sendler, táto udalosť je zároveň 
oslavou človečenstva, prijímajúceho Boží dar 
a zastúpeného Bohorodičkou, ktorá v údive, 
pokorne a s vierou vstupuje do tajomstva 
spásy, čo vyjadruje aj tropár sviatku: „Dnes 
je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje 
večné tajomstvo. Syn Boží sa stáva Synom 
Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu. Preto 
aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke. 
Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.“

Zvestovanie Bohorodičke
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Prečo mám odpustiť?
JJ Ján Karas
J� foto: novilist.hr

Žijeme v uponáhľanom čase, na nič nemá-
me čas. Nevážime si chvíle šťastia, ktoré 
môžeme prežívať so svojimi najdrahšími. 
Pohlcuje nás smútok a nepokoj. Z našich 
rodín sa vytratila spoločná reč lásky a odpus-
tenia. Pozrime sa do rodiny, ktorá je podobná 
mnohým z nás.

Na prvý pohľad je manželstvo Eriky 
a Igora ideálne. Navonok pekný pár s dvoma 
tínedžermi. No aj navonok dokonalé vzťahy 
majú trhliny. Erika v manželstve pociťovala 
stagnáciu. Sústavná zaneprázdnenosť man-
žela podnikateľa, ktorý stále niečo naháňa vo 
firme, jej spôsobuje vrásky na tvári. Možno 
preto, že je veľmi poriadkumilovná, až 
úzkostlivo zodpovedná. Má to v povahe, veď 
je učiteľka v základnej škole. Učí prváčikov. 
Ako dobrá kresťanka sa ráno a večer po-
modlí a v nedeľu prichádza na svätú liturgiu 
do chrámu. Už si zvykla, že manžel aj syno-
via odmietajú ísť s ňou. Trápi ju to. Možno aj 
preto je často podráždená.

Aj túto nedeľu, ako zvyčajne, prichystá 
raňajky a zberá sa na odchod. Zrazu vojde 
manžel a za ním aj chlapci. Tak zavčasu ne-
zvykli raňajkovať. Manžel vysvetľuje: „Ideme 
na futbal, ktorý sa hrá doobeda v susednom 
meste.“ Vzrušene zareaguje: „Tak na futbal 
máte čas, ale zasvätiť nedeľu, to nie! A práve 
teraz, počas pôstu.“ Mladší syn oponuje: 
„Mami, prestaň! Čo máš z toho, že tam 
chodíš?“ „Keď prídeš z chrámu, si rozčúlená, 
vyvolávaš zbytočné hádky a máme pokazenú 
nedeľu,“ dokončí manžel. V Erike to znova 
zovrelo. Ale zrazu sa zastavila: „Možno majú 
pravdu. A možno aj to je príčinou mojich 
častých závratov a bolestí hlavy.“ Lekári nič 
vážne nezistili, len dostala odporučenie 
vyvarovať sa stresu. Nakoniec si bez slova 
obliekla kabát a pobrala sa do chrámu. 

Cestou šepkala modlitbu: „Bože, zmeň moju 
rodinu.“

Kňaz v homílii hovoril, ako prežívať pôstne 
obdobie. Navrhol iný pôst – od odsudzovania 
druhých, od zatrpknutosti a hnevu, od slov, 
ktoré zraňujú. Ak svoje duševné zranenia 
v sebe pestujeme, ľutujeme sa, že nám 
niekto ublížil, stávame sa zatrpknutými, a to 
potom zväzuje a ovláda myšlienky a skutky. 
Všetkých vyzval, aby ukrižovaného Ježiša 
prosili o milosť odpustiť, a tak mohli zažiť 
Ježišovu uzdravujúcu moc. Nakoniec dodal: 
„Prečítajte si úryvok z Lukášovho evanjelia, 
ako Ježiš odpustil na kríži,“

„Táto kázeň bola pre mňa, mám začať 
od seba..., keď chcem zmeniť svoju rodinu.“

Poobede si sadla do obývačky a zapla si 
televízor. „Aspoň počujem ľudský hlas,“ 

pomyslela si. Po chvíli si uvedomila, že čím 
viac sa pozerá na program, tým viac je vnú-
torne rozbitá, až znechutená... Spomenula 
si na kázeň: „Bolo by dobré aspoň jeden deň 
v týždni nepozerať televízor.“ Z poličky si 
zobrala Nový zákon a začala čítať Lukášovo 
evanjelium: „Keď prišli na miesto, ktoré 
sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, 
jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: 
,Otče ,odpusť im, lebo nevedia,čo robia.‘“

Pred sebou vidí tváre svojich najbližších 
z dnešného rána. Vie, že im má odpustiť. 
V duchu nanovo prežíva všetku bolesť, zra-
nenia a sklamania života.

Pozrie sa na kríž na stene. Svoju bolesť 
vloží do Ježišových rán. Zo srdca jej vytrysk-
ne modlitba:„Pane Ježišu, dávam ti všetku 
bolesť, ktorú prežívam pre svojho manžela 
a syna. Zmiluj sa nado mnou!“

Rozhodla sa odpustiť. A Boh jej dal do srd-
ca ľútosť a milosť obrátenia. Uvedomila si, 
že Boh jej dal manžela, aby s ním tvorila 
jednotu. A aby mu pomáhala niesť každo-
denné starosti.

Prestala sa trápiť. Rozhodla sa svoje staros-
ti odovzdavať do Kristových rán. Zo svojho 
slovníka vyškrtla zraňujúce slová. Začalo sa 
jej dozrievanie v láske k Bohu a k blížnemu. 
Často si opakovala: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších ...“ 
Po istom čase sa chlapci pýtali: „Čo sa deje 
s mamou, že nenadáva?“

„Niečo sa deje. Neuveríte mi, chlapci, že 
ma prosila o odpustenie... Ja by som ju mal 
odprosiť...,“ zamyslene povedal Igor. Erika 
chcela zmeniť rodinu, ale Boh jej dal oveľa 
viac.

A tak mal väzeň slobodu – za daných okolností vzácnu – prechádzať sa štyri – päť krokov 
od dverí k oknu a od okna k dverám alebo si sadnúť na stoličku a pozerať sa oknom na kus 
oblohy, alebo kuvika, a tak tráviť dni a noci so svojimi myšlienkami. Z tých ciest okolo Via-
noc doniesol som si presný dátum Veľkej noci 1951. Myslím si, že bola asi v polovici apríla. 
Zaumienil som si, že si urobím osobné duchovné cvičenia od Kvetnej nedele do Bielej soboty, 
ako sme ich robievali v našom teologickom ústave s bohoslovcami. Pravda, bol som vyčerpaný, 
chorý, trpel som hladom aj zimou, takže som robil len tri rozjímania denne, ale o tých najzá-
kladnejších pravdách života a kresťanstva. Pán mi dal tú milosť, že som za týchto okolností – 
a s doživotným trestom na krku – precítil a prežil hlboké šťastie, ktorého prameňom je Boh bez 
ohľadu na akékoľvek ťažkosti – zdravotné, spoločenské i situačné. Po exercíciách som zatúžil, 
keď mi Pán ešte v živote dopraje urobiť niečo, čím by som umožnil a uľahčil cestu neveriacim 
bratom a sestrám nášho ľudského rodu, aby sa dostali k Pánu Bohu. Ako profesor som si hneď 
spomenul na vtedy najlepšiu knihu o Božom jestvovaní a Božích vlastnostiach od francúzskeho 
dominikána P. Garrigoua Lagrangea. Uplynulo tridsať rokov, kým som sa mohol reálne priblížiť 
k realizácii tejto túžby.

V roku 1955 boli tresty doživotia znížené na dvadsať päť rokov. V roku 1963 bolo za najvyššiu 
hranicu trestu na slobode stanovených pätnásť rokov. Po pätnástich rokoch väzenia, v máji 
1965, sme sa na prezidentskú amnestiu ako dvaja poslední z našej desaťčlennej skupiny rehoľ-
níkov, P. Šilhan a ja, dostali z Valdíc na slobodu.

Koncom júna, po piatich mesiacoch bývania v tejto cele, prišlo na mňa v noci silné chrchle-
nie krvi. Zachytil som ju do pľuvadla. Ráno pri raňajkách som nahlásil dozorcovi, čo sa mi v noci 
prihodilo, a že by som prosil o prevedenie na ošetrovňu.

(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 28. marec
Svetlý pondelok
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 28, zač. 2
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so žena-
mi a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. (Sk 1, 14) 
Po stretnutí s Ježišom na Olivovej hore sa apoštoli vracajú 
do večeradla, kde v modlitbe čakajú na splnenie prisľúbenia, 
o ktorom im hovoril. Modlitba v spoločenstve a slovo od Pána im 
dávajú silu čakať. Tieto skutočnosti ich držia napojených na Ježiša, 
ktorý je už v nebi. Preto aj pre náš každodenný život v spojení 
s Pánom je potrebná modlitba v spoločenstve a Božie slovo.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého pondelka. Prepustenie s krížom. Prikázaný sviatok. 
(HS: 227, 230; PZ: 192, 195; HP: 207, 211)

Utorok 29. marec
Svetlý utorok
Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, zač. 113
V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na kaž-
dé telo, vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci 
budú vídať videnia, vaši starci budú snívať prorocké sny. (Sk 2, 17)
Apoštoli dostali ako prví dar Svätého Ducha, aby mohli byť 
sprostredkovateľmi spásy pre celý svet. Vznikla Cirkev, kde sa zjavuje 
moc a pôsobenie Svätého Ducha. Preto kresťan dostáva dary Ducha, 
aby mohol žiť v intimite s Bohom, a tak slúžiť ostatným bratom 
na ich ceste za Bohom pre dobro konkrétnej miestnej cirkvi.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého utorka. Prepustenie s krížom (HS: 227, 230; PZ: 192, 
196; HP: 207, 211)

streDa 30. marec
Svetlá streda
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač. 4
Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. (Sk 2, 32)
Apoštol Peter ohlasuje kardinálnu pravdu kresťanstva. Nie je to niečo 
rozumovo naučené, ale ohlasuje to, čo sám zakúsil, že Ježiš v ňom 
vstal z mŕtvych tým, že mu dal svojho Ducha, že ho urobil novým 
človekom. Preto je pravdivým svedkom tejto pravdy. Tak ani ja ako 
kresťan nemôžem byť svedkom tejto pravdy o Ježišovi, ak sa to isté 
neudialo vo mne, tak ako v Petrovi a v apoštoloch. Bez osobného 
stretnutia so vzkrieseným Ježišom niet kresťana, ktorý môže byť 
svedkom.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlej stredy. Prepustenie s krížom (HS: 227, 231; PZ: 192, 197; 
HP: 207, 212)

štvrtok 31. marec
Svetlý štvrtok
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8
Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichá-
dza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. (Jn 3, 8)
Vietor sa nedá uchopiť, nahmatať, obmedziť. Je nehmotný, 
a predsa cítiť jeho pôsobenie. Tak aj Svätý Duch vstupuje do vnútra 
pokrsteného a pôsobí v ňom, vidno v ňom jeho účinky. Robí ho 
novým človekom s novým srdcom a dáva mu konať Božie skutky. Ak 
skrze neho kresťan žije v slobode získanej Kristom, hriech a strach 
nemajú moc ho viac spútať.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého štvrtka. Prepustenie s krížom (HS: 227, 231; PZ: 192, 
197; HP: 207, 212)

piatok 1. apríl
Svetlý piatok
Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7
Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. 
V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3, 6)
Apoštoli dostali dary Ducha, aby sa tak ukázala moc Ježišovho 
mena pri ohlasovaní dobrej zvesti a aby ľudia mohli uveriť v neho 
a vstúpiť do Cirkvi. To, čo bolo vzácnejšie ako zlato, bol dar telesného 
uzdravenia a oslobodenie od démonov. Toto zažil ten chromý, preto 
chválil Boha. Nechajme, nech nás Boh skrze Cirkev obdarúva takými 
darmi, ktoré nás viac primknú k nemu.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého piatka. Prepustenie s krížom. Voľnica (HS: 227, 231; 
PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

soBota 2. apríl
Svetlá sobota
Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 11
Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo 
dané z neba.“ (Jn 3, 27)
Ján videl svoje poslanie ako to, ktoré mu dal Boh, aby bol znakom 
času príchodu Mesiáša. Preto mal aj silu nakoniec dať svoj život 
za pravdu. Aj nám Pán dáva veci, ktoré sú šité presne na náš 
konkrétny život, aby sme splnili svoje poslanie tam, kde žijeme. Preto 
musíme vedieť, že nie sme páni, aby sme sa niečím pýšili. Sme len 
správcami. Všetko je dar od Pána, za ktorý budeme vydávať na konci 
života účet.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlej soboty. Prepustenie s krížom (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; 
HP: 207, 214)

NeDeĽa 3. apríl
Druhá nedeľa 
po Pasche. Tomášo-
va nedeľa – Anti-
pascha
Čítania: Sk 5, 12 – 20, 
zač. 14; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65
Potom povedal 
Tomášovi: „Vlož sem 
svoj prst a pozri 
na moje ruky! 
Vystri ruku a vlož 
ju do môjho boku! 
A nebuď neveriaci, 
ale veriaci!“ (Jn 19, 
27)
Z textu vidíme, že 
Ježiš pozná všetko 
o každom z nás. Poznal aj Tomášov problém nevery. Preto bolo pre 
Tomáša potrebné, aby sa takýmto spôsobom obrátil a uveril. Cirkev 
sa zrodila z osobného stretnutia so vzkrieseným Kristom. Evanjelisti 
zaznamenávajú niekoľko udalostí, ako sa apoštoli stretli s Pánom, 
a určite ich bolo počas štyridsiatich dní oveľa viac. Človek sa stáva 
kresťanom s vierou, s ktorou má istotu v Pánovi, že ho nič nezničí, 
a iba osobným stretnutím s Ježišom. Bez toho sú pokrstení iba 
teoretikmi viery, ktorí sú schopní veľmi ľahko zaprieť Pána a robiť 
kompromisy s týmto svetom. Vo svojom každodennom kríži sa 
môžeme stretnúť s Kristom, aby sme sa ho dotkli a zakúsili víťazstvo 
nad našimi pochybnosťami, nad naším hriechom a slabosťami. 
Každý deň má kresťan možnosť dotknúť sa ukrižovaného Pána, aby 
sa jeho viera posilňovala a aby nádej nikdy neochabla.
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Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každod. s nedeľným pripivom). Menlivé časti z Nede-
le o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť 
sa. Prepustenie s krížom (HS: 227, 233; PZ: 192, 199; HP: 207, 214)

poNDelok 4. apríl
Prepodobný Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11, zač. 6
Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla 
moja hodina.“ (Jn 2, 4)
Na prvý pohľad sa zdá, akoby Ježiš bol ľahostajný k tomu, čo sa deje, 
alebo sa nechce vnucovať. Kedy príde jeho moment, keď môže zjaviť 
svoju moc? Keď obsluhujúci poslúchnu Ježišov príkaz, ktorý sa javí 
proti rozumu, aby naliali vodu do nádob. V našom živote Ježiš koná 
rovnako, ak poslúchame jeho slovo pre naše dobro, aj keď sa nám 
môže zdať, že je to proti našej logike. Ako však chceme zakúsiť jeho 
moc a mať istotu v ňom, že je víťazom nad všetkým, čo nás môže 
ohrozovať a ničiť?
Liturgia: Všetko ako 3. apríla okrem prepustenia

Utorok 5. apríl
Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21, zač. 10
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet 
skrze neho spasený. (Jn 3, 17)
Boh takto ukazuje ľuďom, ako ich miluje, keď im v Ježišovi odpúšťa 
hriechy. On prišiel, aby v človeku zničil moc hriechu a večnej smrti 
tým, že ľuďom daroval slobodu od otroctva hriechu a diabla. Takto 
je rad na každom jednom z nás, či sa uznáva za hriešnika, a tak 
zakusuje moc jeho odpustenia. To, že Ježiš ma nesúdi, ale berie 
na seba moje hriechy. A ako dar odpustenia mi dáva Svätého Ducha, 
ktorý ma robí novým človekom.
Liturgia: Všetko ako 3. apríla okrem prepustenia

streDa 6. apríl
Svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24, zač.
Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom 
viac poslúchať vás ako Boha...“ (Sk 4, 19)
Keď apoštoli začali ohlasovať vieru vo vzkrieseného Pána, vieme, že 
sa vystavovali prenasledovaniu a smrti. Ale to už nebolí tí, ktorí boli 
zo strachu pred Židmi ukrytí. V moci Ducha sa nebáli ani smrti. Preto 
boli verní svojmu poslaniu a aj za cenu mučenia a smrti poslúchali 
Boha. Myslím si, že aj v našich životoch je každodenný boj, ako 
sa rozhodnúť – či byť verný Ježišovi a byť aj ponížený, alebo robiť 
kompromisy s ľuďmi tohto sveta, aby som pred nimi nestratil dobrú 
povesť.
Liturgia: Všetko ako 3. apríla okrem prepustenia

štvrtok 7. apríl
Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup
Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30, zač.16
A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji sluhovia hlásali 
tvoje slovo so všetkou odvahou. (Sk 4, 29)
Pri ohlasovaní vzkrieseného Ježiša apoštoli zakúsili veľa protivenstiev 
a iných ťažkostí, preto aj táto horlivá modlitba. Ježiš ich na to 
pripravoval. Po Turícach už nemali strach, lebo mali Svätého Ducha, 
ktorý im dával odvahu a vytrvalosť. Aj my potrebujeme žiť v Duchu, 
keď chceme v pravde žiť a ohlasovať Ježiša. Aby sme sa nebáli, nemali 
strach o svoju dobrú povesť, lebo ak sme praví apoštoli, aj my budeme 
vysmievaní a zatracovaní, ako boli prví apoštoli
Liturgia: Všetko ako 3. apríla okrem prepustenia

piatok 8. apríl
Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont 
a Hermés
Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30b – 6, 2, zač. 17
Neluhal si ľuďom, ale Bohu! (Sk 5, 4)
Ananiáš sa domnieval, že Cirkev je pozemské dielo pár apoštolov, 
ktorí odniekiaľ mali nejakú moc. Ale sv. Peter mu hovorí, že to zlo 
v jeho srdci je proti Svätému Duchu. Aj Ježiš sa v jednej dišpute 
pýta veľkňazov a starších ľudu, či Jánov krst bol z neba, či od ľudí 
(porov. Mt 21, 23 – 27). Preto kresťan vidí v moci Ducha, čo prichádza 
od Boha a čo je vábenie a zvádzanie satana. Kresťan musí mať dar 
rozlišovania duchov.
Liturgia: Všetko ako 3. apríla okrem prepustenia. Zdržanlivosť 
od mäsa

soBota 9. apríl
Svätý mučeník Eupsychios
Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27, zač. 19
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva 
pre večný život, a ten vám dá Syn človeka, lebo jeho potvrdil Boh 
Otec svojou pečaťou. (Jn 6, 27)
Keď Ježiš urobil zázrak s chlebami a rybami, ľudia zistili, že majú 
niekoho, kto ich takto môže zabezpečiť chlebom, dať im istotu 
na každý deň. Aj Ježiš bol na púšti pokúšaný, aby si poistil život, 
zabezpečil si pokrm. Preto im Ježiš ukazuje iný smer, ktorý oni veľmi 
ťažko chápu. Ježiš chce dať človekovi to, čo je istotou a pokrmom 
naveky: jeho lásku, jeho Ducha. Toto ide s človekom z tohto 
pominuteľného života do večného.
Liturgia: Všetko ako 3. apríla

NeDeĽa 10. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách 
Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16, 8, zač. 69
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Sa-
lome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo. (Mk 16, 1)
Podľa židovského zákona si ženy išli splniť povinnosť a určite aj 
vyjadriť svoj zármutok. Ale to, čo sa chystali urobiť, už stratilo 
na aktuálnosti. Nemalo to zmysel, aj keď mali dobrý úmysel. Vo 
svetle Kristovho vzkriesenia sa mení ich povolanie, mení sa ich 
starozákonný postoj k smrti na novozákonný. Ich konanie dostáva 
nový zmysel: majú ohlasovať živého, vzkrieseného, nie oplakávať 
mŕtvolu. Preto aj kresťan je povolaný zaujať iný postoj k smrti, ako 
má tento svet. Je to vnútorná istota večného života s Kristom, ak 
Boh naozaj vstal z mŕtvych. Zo starého spôsobu života nás vedie 
k novému so vzkrieseným Ježišom. Takto v Kristovi dostávame 
nový zmysel života, povolania, kde staré ustupuje novému vo svetle 
Kristovho vzkriesenia.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Menlivé časti z hlasu a z Nedele o myronosičkách. Prepustenie s krí-
žom (HS: 234; PZ: 200; HP: 216) 

Igor Suchý

poNDelok 11. apríl
Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn 4, 46b – 54, zač. 13
On uveril Ježišovmu slovu... (Jn 4, 50)
Skúška ľudskej viery a oddanosti Bohu patrí nevyhnutne do Božieho 
poriadku. Od všetkých známych postáv Starého zákona (napr. 
Noema, Abraháma, Dávida) cez sväté novozákonné osoby (napr. 
Zachariáša, Jána Krstiteľa) až dodnes boli všetci podrobovaní Božím 
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skúškam. Ježiš podrobil ťažkej skúške aj židovského úradníka: žiada 
úplnú vieru v uzdravenie zomierajúceho syna pre jediné Ježišovo 
slovo: „Tvoj syn žije!“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropáre Ctihodný 
Jozef a Keď si zostúpil, Sláva, I teraz, kondák z Nedele o myronosič-
kách. Ostatné z Nedele o myronosičkách (HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

Utorok 12. apríl
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup
Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33, zač. 20
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom... (Jn 6, 27)
Ježiš karhá ľudí, že myslia len na jedlo, namiesto toho, aby im zázrak 
rozmnoženia chleba poslúžil ako znamenie pre vyššie hodnoty. Dáva 
sa nájsť v kafarnaumskej synagóge, aby viedol ľud ako nový Mojžiš 
k vyššiemu pokrmu, než je manna. Ohlasuje ustanovenie Eucharistie, 
najväčšieho znaku, v ktorom on sám ako ozajstný chlieb z neba dá 
ľuďom ako pokrm svoje telo.
Liturgia: Všetko ako 11. apríla

streDa 13. apríl
Hieromučeník Artemón a spol.
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, zač. 21
Ja som chlieb života. (Jn 6, 35)
Ježišovi dávame kúsok chleba a on ho premení na čosi vzácnejšie 
ako zlato, na svoje telo. Naša hŕstka múky sa stane Kristom, naším 
najväčším pokladom. Prečo nám Kristus dáva takýto poklad? Hovorí: 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň.“ (Jn 6, 54) Tiež hovorí: „Kto je moje telo a pije moju 
krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) Dáva sa nám, aby sme 
dosiahli večný život.
Liturgia: Všetko ako 11. apríla

štvrtok 14. apríl
Martin Vyznávač, rímsky biskup
Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 – 44, zač. 22
Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. (Jn 6, 41)
Eucharistia. Chlieb z neba! Je to „tajomstvo viery,“ „tajomstvo lásky 
utajené“, ktoré prevyšuje naše zmysly. Chápeme to? Aká je naša úcta 
k Eucharistii? V Cirkvi bola kedysi veľká úcta k Eucharistii. Podávala 
sa kľačiacim, potom stojacim. V západnom obrade sa teraz dáva 
aj do rúk, často špinavých, a podľa skúsenosti Maxa Kašparů často 
bývajú nastavené dlane rúk v rukaviciach (Inými slovami, 31).
Liturgia: Všetko ako 11. apríla

piatok 15. apríl
Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Čítania: Sk 8, 40; 19, 1 – 19, zač. 21; Jn 6, 48 – 54, zač. 23
Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky (Jn 6, 51)
Ježiš prišiel medzi nás, aby sme v ňom mali život a aby sme ho mali 
v hojnosti. Nie je to len „kúsok chleba,“ ale život. Život, ktorý by 
mal byť pozorovateľný na tých, ktorí Krista prijímajú. Ide o pokrm, 
nie o nejakú odmenu za čnostný život či sladkosť pre deti. Tým je 
ustanovená nevyhnutnosť svätého prijímania. Z Božej vôle je nutným 
pokrmom na ceste do večného života (Jn 6, 53).
Liturgia: Všetko ako 11. apríla. Zdržanlivosť od mäsa

soBota 16. apríl
Panny a mučenice Agapa, Irena a Chionia
Čítania: Sk 9,19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52
Aby ste sa milovali navzájom... (Jn 15, 17)

Prikázanie lásky, ktoré Pán dal formálne pri Poslednej večeri krátko 
pred svojou rozlúčkovou rečou, je také dôležité, že ho Ježiš opakuje. 
Láska je tu dvakrát zdôraznená ako podstatná vlastnosť učeníkov 
(Jn 15, 12; 15, 17). Silu k žiadanej láske dostane ten, kto zostáva 
v Kristovi, kto zostáva s Pánom sviatostne, láskou a modlitbou. To 
v predchádzajúcej reči Ježiš niekoľkokrát zdôrazňuje: „Ostaňte vo 
mne...“
Liturgia: Všetko ako 11. apríla

NeDeĽa 17. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení ochrnutého 
Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios
Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, zač. 14
Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nestihlo niečo horšie. (Jn 5, 14)
Po páde prvých ľudí do hriechu v rajskej záhrade je ľudská 
prirodzenosť oslabená. Je náchylná na hriech. Ak si človek nedá 
pozor, veľmi ľahko do hriechu padne. Preto v modlitbe ľútosti 
po svätej spovedi sľubujeme, že sa budeme varovať každej 
príležitosti na hriech. Ale len sľubujeme. My však vieme, aké ľahké 
je padnúť. Preto najlepšia je rada, ktorú vyjadril sv. Ján Bosco: „Ak 
sa chceme vyhnúť hriechu, držme sa ďaleko od zlých ľudí a ďaleko 
od príležitostí na hriech.“ Túto pravdu vyjadril aj nemecký básnik 
J. W. Goethe slovami: „Len poslúchaj hada, veď ti raz bude úzko!“ 
A že je to tak, potvrdzuje aj hriech prvých ľudí Adama a Evy v rajskej 
záhrade. 
V čítaní dnešnej nedele sme počuli ostré napomenutie, ktoré 
povedal Ježiš uzdravenému. Aj nám chce povedať, že aj my sme 
sa vo veľkonočnej spovedi vyspovedali zo svojich hriechov a boli 
sme uzdravení, a že sa teda nemáme vracať k starým hriechom. 
Je to porušenie sľubu, ktorý sme dali Bohu – že svoj život chceme 
napraviť a polepšiť sa. Preto sv. Ján Zlatoústy hovorí, že je nedôstojný 
odpustenia ten, kto znova koná staré hriechy. 
Nikto z nás nie je natoľko dobrý, aby neurobil nejaké zlo. Zlo nerobia 
len tí druhí. Ak sme dokázali padnúť, musíme dokázať aj vstať. Tak 
hovoril aj sv. Severín z Norika: „Nezabudnite sa kajať, keď ste sa prv 
nebáli hrešiť.“
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák z Paschy. 
Ostatné z triódy. Prepustenie s krížom (HS: 236, 384; PZ: 203, 364; 
HP: 218, 383)

poNDelok 18. apríl
Prepodobný Ján
Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 24
Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! (Jn 6, 60)
Po rozmnožení chlebov pred Židmi Ježiš povedal, že on je ten chlieb, 
ktorý zostúpil z neba. A všimnime si, ako na tieto Ježišove slová 
reagujú Židia a učeníci. „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 
Vieme, že Ježiš tieto slová neodvolal, aj keď ho mnohí z jeho učeníkov 
opustili a viac s ním nechodili. Naopak, ešte viac zdôraznil, keď 
povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka, nebudete mať v sebe 
život!“
Liturgia: Všetko ako 17. apríla okrem prepustenia (HS: 236, 384; PZ: 
203, 364; HP: 218, 383)

Utorok 19. apríl
Prepodobný Ján zo Starej lavry
Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 25
Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho 
chceli zabiť. (Jn 7, 1)
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Aj v dejinách bude Ježiš stále niekde prenasledovaný. V Leninových 
spisoch čítame aj takúto poznámku: „Urobte to tak, aby sa 
v okolí stoviek vierst naokolo ľudia triasli“ (Zločiny komunizmu 
na Slovensku). Platí to na celom svete a aj pre naše pomery 
na Slovensku. Koľko tu bolo utrpenia, neistoty tisícov veriacich 
rodičov, detí, kňazov, inteligentov...
Liturgia: Všetko ako 17. apríla okrem prepustenia (HS: 236, 384; PZ: 
203, 364; HP: 218, 383)

streDa 20. apríl
Polovica Päťdesiatnice. Prepodobný Teodor Trichinas
Čítania: Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, zač. 26
Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. (Jn 7, 28)
Sebazjavenie Ježiša Krista ako Božieho Syna a Mesiáša je v tomto 
úryvku z Jánovho evanjelia zvlášť jasné. Bez Božej milosti však 
poznajú ľudia len ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a netušia nič 
o jeho večnom pôvode z Otca. Ďakujme Bohu, že máme pevnú vieru 
v Ježišovu božskú podstatu a poslanie. Je to veľká milosť. Modlime sa, 
aby v nás toto poznanie stále vzrastalo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Menlivé 
časti z Polovice Päťdesiatnice. Prepustenie s krížom (HS: 238; PZ: 205; 
HP: 220)

štvrtok 21. apríl
Hieromučeník Január a spol.
Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, zač. 29
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách... 
(Jn 8, 12)
Kde zasvieti slnko, tam niet viac tmy! Môžeme to aplikovať aj 
na Ježiša. Kam príde Ježiš, tam mizne tma hriechu, strachu, tam príde 
svetlo lásky, pokoja a radosti. Snažme sa takto prekonávať tmavé kúty 
vo svojom srdci, aby sme „mali spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom 
Ježišom Kristom“ (1 Jn 1, 3), pretože spoločenstvo s Ježišom „nás 
očisťuje od každého hriechu“ (1 Jn 1, 7).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice, Sláva, I teraz, kondák z Polovice Päťdesiat-
nice, ostatné z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je sa berie 
Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

piatok 22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky
Čítania: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, zač. 30
Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. 
(Jn 8, 21)
Vychádzajúc z Ježišových slov aj v poriadku spásy existuje hrozné 
slovo: Je neskoro! Ponúknutá milosť je viazaná na určitý čas. Kto 
svojou vinou premešká „čas spásy“ (2 Kor 6, 2), bude márne hľadať 
Pána (podobenstvo o desiatich pannách – Mt 25, 11 – 13). „Kto sa celé 
roky nachádza v hriechu, celé roky sedí pri pekelnej bráne; ten určite 
príde do pekla.“ (sv. Jordán)
Liturgia: Všetko ako 21. apríla

soBota 23. apríl
Veľkomučeník a divotvorca Juraj
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31
Každý, kto pácha hriech, je otrok. (Jn 8, 34)
Hriech je podľa Ježišových slov najhorším otroctvom. Rešpektovanie 
morálnych hodnôt, ktoré zjavil Boh človeku, vedie k vnútornej 
slobode a konaniu dobra. Kto sa vedome a tvrdohlavo stavia proti 
poriadku láskyplného a najmúdrejšieho Boha, zneužíva Boží dar, čo 

nutne vedie k zlu vo všetkých formách – od zanedbávania povinností 
až po otroctvo nízkym vášňam a zločinom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a Jurajovi, Sláva, kondák Jurajovi, I teraz, 
kondák z Polovice Päťdesiatnice, ostatné z Polovice Päťdesiatnice 
a Jurajovi (HS: 238, 352; PZ: 205, 356; HP: 220, 367)

NeDeĽa 24. apríl
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke 
Svätý mučeník Sáva Stratilat
Čítania: Sk 11, 19 – 26 . 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42, zač. 12
V Duchu a pravde. (Jn 4, 23)
Spasiteľ tu prednáša prorocké slová, ktoré sa v Novom zákone – 
po založení Cirkvi – naozaj naplnili: „Ver mi, žena, že prichádza 
hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani 
v Jeruzaleme... Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví 
ctitelia budú klaňať v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých 
ctiteľov...“ (Jn 4, 21. 23). 
Ježiš slávnostne vyhlasuje, že všetky spory o mieste a spôsobe 
klaňania sa Bohu sú zbytočné. To preto, lebo prichádza čas, ba už je 
tu, keď založením Cirkvi sa budú ľudia klaňať „v Duchu a pravde“. 
Nie iba vonkajšími úkonmi – obetovaním zvierat, ale z celej duše 
a z celého srdca. V Novom zákone sa budú budovať chrámy a oltáre, 
kde sa bude pripomínať, prinášať nekrvavá obeta – pamiatka 
na ukrižovanie Ježiša Krista. 
Takto každý chrám či kaplnka sú postavené na to, aby sa v nich 
schádzali ľudia a podľa Kristových slov sa modlili k nebeskému 
Otcovi v Duchu a pravde. Každé takéto miesto je posvätené Božou 
prítomnosťou, lebo tak povedal: „Lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). 
Chrám je naozaj skutočným domom, kde si uvedomujeme, že všetci 
sme bratia a sestry. Niet lepšieho miesta, kde by sme si mohli viac 
uvedomovať toto spoločenstvo. Preto ho máme navštevovať, v ňom 
zvelebovať Boha a klaňať sa mu – v Duchu a pravde.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár zo 4. hlasu a z Polovice Päťdesiatnice, Sláva, kondák Sama-
ritánke, I teraz, kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Nedele 
o Samaritánke. Prepustenie s krížom (HS: 238, 239; PZ: 205, 206; HP: 
220, 224)

František Dancák
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kvitne už koncom februára. 
Trváca bylina z čeľade astrovi-
tých s hľuzovito zhrubnutým 
podzemkom a bledoružovými 
kvetmi rastie na brehoch 
riek a na tienistých miestach 
vo vlhkých lesoch Európy. 
Na liečebné účely sa zberajú 
podzemky aj listy a kvety. 
Podzemky sa zberajú ešte 
pred kvitnutím a sušia sa pri 
teplote do 40°C. Usušená 

rastlina má nepríjemný zápach a horkú chuť, preto sa mieša s ru-
mančekom, mätou či medovkou. Obsahuje silicu, horčiny, slizovité 
látky, pektín, inulín, glykozidy, triesloviny a cholín. Účinná je pri kašli 
a zachrípnutí, reume, kŕčoch žalúdka, pri problémoch s močovým 
ústrojenstvom, žlčníkom, pri kožných ochoreniach, opuchoch a po-
mliaždeninách, dne, ischiase, chorobách pohybových ústrojov, pri 
zápaloch žíl, žliaz, tuberkulóze a proti parazitom. Na postihnutú časť 
tela sa na noc môžu priložiť čerstvé (čisté, nie umyté) listy lícnou 
stranou. Miesto zabalíme, aby bolo v teple.

Macerát: 1 lyžičku koreňa necháme cez noc lúhovať v 250 ml 
vody. Ráno scedíme, prihrejeme a na trikrát vypijeme.

Veľkonočná 
baba

Po štyridsaťdňovom pôstnom 
putovaní prichádza čas radosti, 
nádeje a požívania dobrého jedla, 
ktoré sme si predtým odopierali. 
Recept od pani Irenky je výborný 
v tom, že ho môžeme pripraviť aj po Veľkej noci, lebo v ňom vieme 
zužitkovať všetko, čo sme nestihli dojesť počas sviatkov. Je to typické 
veľkonočné, jarné jedlo, ktoré je veľmi jednoduché na prípravu.

Suroviny: 400 g údeného mäsa, 300 g bravčového mäsa, 5 rožkov, 
150 ml hydinového vývaru, hrsť čerstvých byliniek (petržlen, pažítka), 
5 vajec, 100 ml mlieka, 30 g masla, soľ, mleté čierne korenie, mušká-
tový oriešok

Postup: Uvarené údené a bravčové mäso nakrájame na menšie 
kocky. Rožky z predchádzajúceho dňa nakrájame na drobno a zvl-
hčíme studeným hydinovým vývarom. Rožky zmiešame s mäsom, 
pridáme bylinky, korenie, soľ, dobre premiešame a zalejeme vajcami 
rozšľahanými v mlieku a soli. Zapekaciu misu vytrieme tukom, naplní-
me zmesou, na vrch položíme vločky stuhnutého masla. Pečieme pri 
200 °C do zlatista. Podávame so zeleninovým šalátom alebo kyslými 
uhorkami.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Bystrice.

 Žlto-biely svet 

Veľkonočné sviatky si bez vajíčka nevie 
predstaviť asi žiadna gazdinka. Jednak sú 
dôležitou súčasťou jedál, ktoré sa v našich 
zemepisných šírkach pripravujú na Nedeľu 
Paschy, jednak light verzia vajíčka bez vnú-
torného obsahu, zato s vylepšeným outfitom, 
skrášľuje naše príbytky ako kraslica. Pozrime 
sa bližšie, čo všetko v sebe ukrýva vajíčko a čo 
možno o ňom neviete.

Vedeli ste, že...
Existuje aj veda, ktorá sa zaoberá identifi-

káciou vajec podľa veľkosti, hmotnosti, tvaru 
a formy – oológia.

Vajcia sú súčasťou rozmnožovania plazov, 
vtákov aj cicavcov. Medzi cicavcami existujú 
len dva druhy, ktoré sa rozmnožujú vajcami – 
vtákopysk a ježura.

Najznámejšie je slepačie vajíčko. Pravde-
podobne už štyritisíc rokov pred Kristom 
človek domestikoval sliepku s úmyslom 
produkcie vajec.

Najmenšie vajíčko znáša kolibrík. Váži 
0,25 g. Najväčšie sú pštrosie vajcia s hmot-
nosťou 1 200 – 1 600 g.

Ekvivalentom jedného pštrosieho vajca je 
24 slepačích vajec.

Pštrosie vajce má aj najodolnejšiu škru-
pinu, znesie tlak až 120 kg. Ak by ste chceli 
uvariť pštrosie vajce na tvrdo, trvalo by to 90 
– 120 minút.

Nosivé hybridy sliepok sú schopné zniesť 
aj 320 vajíčok za rok, pštros má znášku asi 80 
– 100 vajec ročne.

Hlavné živiny slepačieho vajca sú vitamíny 
A, D, B12, folát, selén, zinok, jód a horčík. 
Tieto prvky sú prevenciou pred ochorením 
srdca či zvýšeným krvným tlakom.

Klietkový chov sliepok (len pre znášku 
vajec) je pomerne drsný. Chovný priestor pre 
jednu sliepku je 600 cm2 (na porovnanie: A4 
hárok má plochu 624 cm2).

V dnešných časoch si deti namiesto kraslíc 
túžia vyšibať či vyoblievať skôr peniaze 
alebo sladkosti. No ani napriek tomu výroba 

kraslíc na Slovensku nezaniká. Stále sa nájdu 
ľudia, ktorí vedia, že precíznu ručnú prácu 
nenahradí žiadna čokoláda.

V niečom vám chceme pomôcť aj my. Po-
núkame vám zaručené recepty našich pras-
tarých materí. Farby na kraslice si môžete 
vytvoriť zo stopercentne prírodných surovín.

Žltá
Do 900 ml horúcej vody nalejte 2 lyžice 

octu a 3 lyžice kurkumy. Povarte 10 min. 
a pridajte štipku soli. Aj škrupinky vlašských 
orechov, šafrán, harmanček a ľubovník za-
farbia vajíčka nažlto. Všetko vložte do hrnca, 
zalejte vodou a varte 30 minút. Potom vo 
vode uvarte vajíčka.

Oranžová až červená
Šupy z cibule povarte s vajíčkom asi 30 mi-

nút. Škrupinu zafarbí na červeno aj červené 
víno. Pridajte soľ, ocot a vajíčko povarte.

Hnedá
V pohári vody rozpustíme 4 lyžičky kávo-

vých zŕn a v zmesi uvaríme vajce.
Modrá
Získate ju z červenej kapusty. K jemne 

nakrájaným kapustným listom pridajte 5 
lyžíc octu, zalejte vodou, prikryte a nechajte 
cez noc odležať. Na druhý deň v zmesi uvarte 
vajíčka.

Zelená
Vo vode nechajte pol hodiny odstáť listy 

špenátu, potom v nej uvarte vajcia.
Na prírodné farbenie používajte biele 

vajíčka. Prírodné farbivá nechytajú tak dobre 
ako umelé. Počítajte s tým, že farbenie vám 
zaberie viac času. (Michal Pavlišinovič; foto: 
www.ragazzi.trool.it)
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Prázdna  
škrupinka

Podľa štatistík meteorológov bol 
uplynulý rok 2015 najhorúcejší v celej 
histórii meraní teplôt. Zažili sme to 
na vlastnej koži. A nielen my, ale celá 
stvorená príroda dávala najavo, že niečo 
nie je tak, ako má byť. Zelené trávniky 
sa premenili na vyschnuté, hnedasté 
plochy, ktoré viac odpudzovali, ako pri-
ťahovali. Je to jasné. Tak ako bez vetra sa 
ani lístok nepohne, podobne bez vlahy 
sa ani tráva nezazelená. Akokoľvek by tá 
tráva chcela rásť, žiť, produkovať kyslík, 
nejde to. Je na to príliš slabá. Potrebuje 
vyššiu moc, zásah zhora.

Z biológie sa presuňme do biblika. 
Mestá Pitom a Rameses. Egyptskí 
dozorcovia plieskajú bičom a nenechajú 
žiadneho Hebreja oddýchnuť si: „Vari 
ešte to, aby nám prerástli cez hlavu! 
Pekne-krásne ich držme pohromade, 
nech ich oči sú upreté do zeme, nech 
stonajú od bolesti a vyčerpania z ce-
lodennej práce a aby toho ešte nebolo 
málo, nech žiadny novonarodený 
hebrejský chlapčisko nezostane nažive. 
To by ich malo dostatočne demorali-
zovať. Vyschnú ako tráva bez vlahy.“ 
Lenže v tomto príbehu sa ukazuje, že 
je tu niekto vyšší a silnejší ako egyptský 
dozorca či samotný božský faraón. Nech 
sa Egypt snaží deptať vyvolený národ, 
ako len vládze, Boh ho neopúšťa. Boh 
sa ho ujíma. Boh ho vyslobodzuje. Z ot-
roctva k slobode. Zo smrti k životu. Níl 
sa na krv premieňa, ľadovec v trópoch 

padá, slnko sa zastiera, prvorodený 
zomiera a nakoniec sa Červené more 
na dve strany rozlieva. Toto je sila! Niečo 
nepochopiteľné, doslova úžasné. Toto 
je náš Boh! Boh, ktorý sa ujíma svojho 
vyvoleného. Boh, ktorý sa aj v tebe vidí. 
Neskutočne ťa miluje. Miluje do kraj-
nosti. Miluje až tak, že „dáva svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život“ (Jn 3, 16).

Možno aj tvoj život je niekedy ako 
trávnik z leta 2015. Bez farby, bez vône, 
bez života. Alebo je tvoj zrak sklope-
ný pod návalom nešťastia, zármutku, 
spútanosti, neslobody... Hriechu. Povieš 
si: „Nie som sám, kto sa tak potĺka živo-
tom. Veď dnes okolo seba vidím samé 
smutné tváre. Zahľadené do zeme, bez 
úsmevu, bez radosti, bez životnej iskry. 
Už len ten pleskot biča nepočujem.“ Ale 
toto sa má stať teraz minulosťou. Lebo 
prichádza hodina tvojho vykúpenia. 
Hodina radosti a čas veselosti. Dym sa 
rozplýva a otrokári sú rozháňaní. Bič už 
neplieska, lebo je zlomený. Tajomstvo 
hrobu v skale sa otvára a nový život nás 
všetkých napĺňa. „A tak už nie si otrok, 
ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj 
dedič.“ (Gal 4, 7) S týmto radostným 
posolstvom zakúšaj milosť a Božiu 
dobrotu. Škrupinka zo skaly je prázd-
na a smrť už nemá moc, lebo Christos 
voskrese! (Michal Pavlišinovič; foto: 
i.ytimg.com)
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Keď sa dieťa opýta: Prečo kresťania nahradili sobotu 
nedeľou?

Ježiš Kristus po ukrižovaní a pochovaní vstal z mŕt-
vych v nedeľu ráno. Pre kresťanov sa teda nedeľa 
stala prvým zo všetkých dní, začiatkom nového života 
– dňom Pána. Pre starozákonný národ bola dňom 
odpočinku sobota, keď Boh dovŕšil dielo stvorenia 
a odpočíval od všetkej svojej práce. Aj Kristus po všet-
kom utrpení, ktoré prijal, odpočíval v sobotný deň 
v hrobe. Ale smrť nad ním nemala moc. Preto je pre 
kresťanov najdôležitejší deň (a zároveň prvý) nedeľa, 
keď nám zjavil, kým je. Na tento deň kresťania presu-
nuli aj myšlienku odpočinku. Nielen preto, aby sme 
si mohli odpočinúť od svojej práce, ale aj preto, aby 
sme mali priestor, viac ako inokedy, vzdať Bohu chválu 
a zároveň, aby sme pamätali na večný odpočinok, 
ktorý je pre nás pripravený v Božom kráľovstve pri 
našom Pánovi.

„Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Má-
ria Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu 
odvalený.“ (Jn 20, 1)

etik
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Dénes a Anikó Kovácsovci hovorili na Konferencii o rodine v Pre-
šove o tom, že jedna z vecí, ktorá ohrozuje jednotu manželského 

života, sú vzájomne nenaplnené potreby manželov. Anikó hovorila o po-
trebách manžela v manželstve a Dénes o potrebách manželky.

Dénes: Potreba manželky je v prvom rade neustále prejavovanie lásky 
voči nej. Do toho patrí aj ochrana, starostlivosť, objatie. Jedna žena sa mi 
sťažovala, že jej manžel nikdy nepovie, že ju miluje. Odpovedal som jej: 
„Popros manžela, aby ti to hovoril.“ Išla domov a povedala mu: „Prečo 
mi nehovoríš, že ma miluješ? Odpovedal jej: „Pri sobáši som ti to predsa 
povedal. A keby došlo k nejakej zmene, dám ti to vedieť.“ Lásku k manžel-
ke musíme neustále vyjavovať aj navonok, svojimi slovami. Keď to nie je 
naplnené, ženy majú v sebe veľké prázdno. Možno ani voči tebe manžel 
či rodičia navonok takým spôsobom lásku neprejavovali. Ale je možnosť 
uzdraviť sa z toho, aby si mohol kedykoľvek objať svoju manželku a pove-
dať jej: „Milujem ťa. Taký som rád, že ťa vedľa seba vidím šťastnú.“

Anikó: O potrebách manžela hovorím preto, lebo ich musím na-
plniť. A navyše, sama som sa svojou vôľou rozhodla, že ich chcem 

naplniť. To nie je nejaký hrb alebo ťarcha na mojom chrbte, ale niečo, čo 
chcem robiť zo svojho slobodného rozhodnutia. Zvykne sa hovoriť o tom, 
že manželstvo je akoby doživotné umieranie. A pritom je to niečo, čo som 
si ja sama vyvolila. Zomieram sama sebe, aby som mohla žiť partnerovi. 
Nebuďte nejako pohoršení, ale muža Pán Boh stvoril tak, že jeho prvou 
potrebou v manželstve je sex. Problém nastáva, ak s tým manželka 
nepočíta. Ak o tom nevie a nerada odovzdáva svoje telo. Akákoľvek veľká 
môže byť láska, ak je táto oblasť nenaplnená, zostane len horkosť, zlosť 
a urazenosť. Milé manželky (aj budúce manželky), toto je jedna z prvých 
potrieb nášho manžela. A ak nie je naplnená v manželstve, môže sa stať, 
že ju bude hľadať inde.

Marek Kolesár

Čo je slušnosť? Je to istá vrodená vlastnosť správať 
sa tak, aby medzi ľuďmi nedochádzalo ku konfliktom. 
Rozvíja sa pod vplyvom prostredia, výchovy a vzde-
lávania. Jiří Guth-Jarkovský (1861 – 1943) tvrdil, že 
„slušnosť je blahosklonné a dobrotivé zmýšľanie 
človeka pripraveného na určitú obetu a sebazaprenie 
voči spolublížnemu, ktoré si vyžaduje spoločenský 
život“.

Zdvorilosť. Vonkajší prejav slušnosti nazývame 
zdvorilosť – úmyselné obmedzovanie vlastného 
individualizmu a egoizmu, dobrovoľné podriadenie 
sa zaužívaným pravidlám spoločenského života, ktoré 
nám pomáha vytvárať vyvážené medziľudské vzťahy.

Takt je schopnosť človeka prejavovať slušnosť, 
zdvorilosť vo svojom živote spôsobom, ktorý okolitá 
spoločnosť prijíma pozitívne, schopnosť vcítiť sa 
do situácie toho, s kým komunikujeme, a komuniko-
vať s ním tak, ako by sme chceli, aby on komunikoval 
s nami.
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Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa: 
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov) 

alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

detská

Príbehy poslušníkaKomiks

Čo sa stalo? 

Ha-ha! 

Zdržal si sa, 
synku! Slzy sú silná 

zbraň.
Aj pred Bohom. 

Ahoj, deti! Nedeľa sa 
vymyká z ostatných dní
v týždni. Pripomína nám,
aby sme sa nepozerali len 
dole, ale aby sme svoj zrak 
dvíhali a pozerali sa na Božie 
veci. A Tomášova nedeľa, ktorá 
sa v Katolíckej cirkvi slávi aj 
ako Nedeľa Božieho milosr-
denstva, nám pripomína, kto 
je ten, komu sme uverili.

Ach! Chlapci mi 
vysypali praclíky. 

Takéto špinavé 
si už nikto 

nekúpi! 

Praclíky.

Otče, úplne ma 
tým odzbrojila.

Na Bielu 
nedeľu (tak rímskokatolíci 

nazývajú prvú nedeľu po Veľkej noci) 

v roku 1944 sa v Krakove-Lagievnikách po prvý raz 
slávil sviatok Božieho milosrdenstva. Vtedy krakovský 

spovedník sr. Faustíny vykonal posviacku druhého obra-
zu najmilosrdnejšieho Spasiteľa, ktorý namaľo-

val Adolf Hyla. Sviatok si získaval čoraz väčšie 
uznanie. Rozvoj však pre- rušil v roku 1958 dekrét
z Ríma, v ktorom sa zakazovalo šírenie úcty k Božiemu milosr-
denstvu vo formách, ktoré predložila sestra Faustína. Doku-
ment bol odvolaný v roku 1978 a v roku 1993 poľskí biskupi 
poslali pápežovi Jánovi Pavlovi II. prosbu o ustanovenie sviat-
ku Božieho milosrdenstva. Počas kanonizácie sestry Faustíny, 
ktorá sa konala na Druhú veľkonočnú nedeľu, pápež ozná-
mil, že tento deň sa bude nazývať Nedeľa Božieho milosr-
denstva. Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny.

Slovenský nedeľný zvonček

Nedeľa milosrdenstva

Ach 
jaj!

A čo
máš v tej 
kapse?

Vravel
som ti,

aby si kúpil 
chlieb...To je na dlhšie 

rozprávanie.

Ľahko pochopíte, že slabý potrebuje silného, 
ale zrejme ťažko porozumiete tomu, že práve 
tak silný potrebuje slabého. (Jean Vanier)

Ha-ha! 

A
najsilnejšie

sú slzy pokánia.

Rany pre 
Tomáša

V našom obrade si 
 nedeľu po Pasche 

pripomíname 
stretnutie vzkriesené-

ho Krista s Tomášom. 
Preto dostala názov 

Tomášova nedeľa. Ježiš 
prešiel cez zatvorené 

dvere, aby sa ukázal 
apoštolom a povzbudil 

Tomáša vo viere. Dovolil 
mu dotknúť sa jeho rán. 

Tomáš žasol nad Božou 
pravdou, mocou aj milosr-

denstvom. Vďaka Kristovým 
ranám, ktorých sa mal 

možnosť dotknúť, sa zmenilo 
jeho srdce. Aj ty sa s bázňou 
dotýkaj (viditeľných, ale aj tých, 
ktoré navonok nevidno) rán 
svojich príbuzných, priateľov, 
spolužiakov... Premení ťa to. 
Urobí ťa to citlivejším
a milosrdnejším.

1

2

3
4

Zvony zvolávajú ľudí do chrámu a pripomínajú čas modlitby. Aj ty si môžeš urobiť 
domáci zvonček, ktorý ti bude pripomínať, že Boh bdie nad tebou aj nad celým 
naším národom a je stále pripravený na stretnutie s tebou. Potrebuješ: poly-
styrénový zvonček, lep, nožnice, červenú a tmavomodrú látku (napr. zo sta-
rého trička), bielu stužku, 5 cm šnúrky, príborový nôž, �xku alebo farbu na 
textil, orezávač alebo nožík. (1) Na zvonček si najprv ceruzou nakresli vo-
dorovnú čiaru a potom štyri zvislé čiary. (2) Po čiarach jemne prejdi orezá-
vačom, aby bol zárez hlboký asi 0,5 cm.  Na vrchu zvončeka urob dierku. 
Potom si z červenej látky vystrihni o 0,5 cm väčšie tvary, ako sú jed-
notlivé nakreslené časti v dolnej polovici zvončeka. To isté 
urob s modrou látkou v hornej polovici. (2) Každý kúsok 
prilož na miesto a prečnievajúce okraje vtlač do zá-
rezov. (3) Zvonček prekontroluj a jemne povtlá-
čaj časti, ktoré sa vysunuli. Do dierky kvapni 
lep a špáradlom vtlač uško zo šnúrky. Na 

konce stužky napíš: Nedeľný zvon-
ček, stužku prevleč cez uško
a zaviaž peknú mašľu. (4)
A zvonček je hotový. Na  

zvonček môžeš použiť aj 
inú látku, napr. zlatú.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Milan Mojžiš, protojerej, farár v Drienici – 5. apríl – 
60 rokov života; Peter Fedor, farár v Ľubici – 7. apríl 
– 50 rokov života; Juraj Danko st., duchovný správca 
nemocnice a Domova sociálnych služieb v Medzila-
borciach – 18. apríl – 60 rokov života

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – marec
50 rokov: Ing. Martin Gejguš, Trnava pri Laborci; 
Ing. Miroslav Halas, Michalovce; Marcela Keruľ-Kme-
cová, Kuzmice; Mária Kosťová, Baškovce; Mária Paľov-
číková, Moravany
60 rokov: Marta Dojčáková, Horovce; Mária Feren-
číková, Kysta; Michal Lipčák, Radvaň nad Laborcom; 
Peter Makara, Šarišský Štiavník; Eva Matejovská, Fu-
lianka; Mária Petruňáková, Stakčín; Emília Stašková, 
Čičava
70 rokov: Filomena Ficová, Hažín nad Cirochou; Mária 
Ivanková, Vinné; Mária Kaffanová, Spišská Nová Ves; 
Mária Kušnírová, Brezina; Mária Nováková, Mlynárov-
ce; Jozef Tóth, Slivník
75 rokov: Jozef Chlebničan, Kriváň; Mária Ferencová, 
Cabov; Rozália Hirková, Prakovce; Anna Kačuráková, 
Sečovce; Mária Romančáková, Vysoká nad Uhom
80 rokov: Terézia Halapinová, Čeľovce; Oľga Marková, 
Nižný Hrabovec; Irena Miklošová, Jastrabie nad Top-
ľou; Anna Šafránková, Vyšná Olšava; Helena Timková, 
Stakčín-Jalová; Mária Zubková, Sačurov
85 rokov: Anna Gačková, Petrovce nad Laborcom; 
Anna Kaliňaková, Svidník; Mária Mižičková, Lekárovce; 
Konštantín Molčani, Košice; Mária Sabová, Trhovište
90 rokov: Jolana Petríková, Košice; Júlia Zozuľáková, 
Čertižné
95 rokov: Jozef Ňachaj, Ruská Nová Ves

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
03.04. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
01.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
06.04. Prešov – Sekčov, cerkev (18.00 h)
30.04. Litmanová, hora Zvir (10.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie pre 
manželov a snúbencov

10.04. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 �Biblické katechézy

21.04. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00 
h), spoločenská miestnosť

BLAHOŽELÁME

26. marca oslávil životné ju-
bileum 60 rokov života náš 
duchovný otec Jozef Šoltýs. 
Z úprimného srdca vám, náš 
duchovný otec, blahoželáme. 
Vyprosujeme hojné Božie milos-
ti. Nech Boh drží nad vami svoju 
ochrannú ruku a jeho moc nech vás zachová pri zdra-
ví. Nech vás nebeská Matka ochraňuje a Svätý Duch 
sprevádza každým dňom. Na mnohaja i blahaja lita! 
S úctou a láskou vám to vyprosujú veriaci z farnosti 
Malý Lipník.

27. marca oslávi pekné jubileum 
‒ 33. narodeniny náš duchovný 
otec Róbert Krolák. Tento Kris-
tov vek nech prinesie do vášho 
života milosti, ktoré pramenia 
od nebeského Otca. Jemu ďaku-
jeme, že nám do Brezničky dal 
takého dobrého duchovného pastiera. Nech je Kristus 
vaším vzorom v ohlasovaní a získavaní ľudí pre Božie 
kráľovstvo. Drahý duchovný otče, vyžaruje z vás pra-
vá kňazská nábožnosť. Za všetko, čo pre nás a našu 
farnosť vykonávate, zo srdca ďakujeme a vyprosuje-
me vám do ďalších rokov života veľa Božích milostí. 
Prajeme vám pevné zdravie, plnosť darov Svätého 
Ducha, pomoc a ochranu nebeskej Matky. Nech Boh 
žehná vaše kroky, posilňuje vašu vieru a napĺňa láskou 
vaše srdce, chráni váš život a vašu rodinu. Na mnohaja 
i blahaja lita!

veriaci z farnosti Breznička

29. marca oslávi 55. narodeniny drahý manžel a otec Pa-
vol Suchanič z Merníka. K tvojmu sviatku ti chceme vy-
prosiť hojné Božie milosti, ktoré Boh udeľuje tým, ktorí 
ho milujú. S úctou a láskou manželka Ľuba a syn Lukáš. 
K blahoprianiu sa pripája aj otec Martin s rodinou.

5. apríla oslávi požehnané životné jubileum 60 rokov 
života duchovný otec farnosti Drienica otec Milan 
Mojžiš. Drahý otec Milan, prijmite od nás, vašich ve-
riacich, úprimné blahoželanie a poďakovanie za ne-
únavné a láskavé srdce vedúce nás s nadšením k Božej 
láske. Modlíme sa za vaše dobré zdravie, aby ste nám 
i naďalej svojím slovom a povzbudeniami odovzdávali 
vzácny pokoj a radosť do duší. Nech Boh neprestajne 
požehnáva vašu cestu k svätosti svojimi milosťami.

veriaci z farnosti Drienica

Náš duchovný otec Peter Fedor 
oslávi 7. apríla svoje 50. narode-
niny. K životnému jubileu vám 
vyprosujeme hojné Božie po-
žehnanie, milosti Svätého Ducha 
a aj naďalej veľa vytrvalosti vo 
vašej kňazskej službe. Ďakujeme 

vám, že sa o nás staráte a prinášate nám do všedné-
ho života Božie slovo a Eucharistiu. Ďakujeme aj za to, 
čo je hlavné, a očiam neviditeľné – za vaše modlitby. 
Zo srdca vám prajeme veľa lásky, zdravie, pokoj v kru-
hu rodiny, radosť zo života a veľa ďalších športových 
úspechov. Nech Boh sprevádza vaše skutky a vedie 
vás životnou púťou tak, aby ste raz dosiahli nebeské 
kráľovstvo. Veľa milostí na mnohaja lita i blahaja lita 
vyprosujú veriaci z Kežmarku.

16. apríla oslávi požehnaných 80 rokov života pán Ju-
raj Husár z Čičavy. Zároveň si s manželkou pripomínajú 
a ďakujú za 55 rokov spoločného života. Pri svätom ol-
tári ďakuje a Božiu milosť do ďalšieho života vyprosuje 
správca farnosti otec Martin Laban s celým farským 
spoločenstvom.
K blahoprianiu sa pripájajú deti s rodinami. Milí naši 
rodičia, viete že nie ste sami, veď ste v Božom požeh-
naní. Mnoho rokov, šťastných rokov!

NA SLOVO DAROVALI

bohuznámy – 100 eur; Imrich Anderko, Veľký Šariš – 
83 eur; Margita Škovranová, Drienica – 53 eur; Farnosť 
Ruská Nová Ves – 50 eur; Spolok ruženca, Koromľa 

– 50 eur; Gréckokatolícky farský úrad Slovinky – 40 
eur; Gréckokatolícky farský úrad Helcmanovce – 40 
eur; Gréckokatolícky farský úrad Humenné – 36 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Trhovište – 35 eur; Janka Füge-
diová, Košice – 34 eur; Ľubica Bačová, Poprad – 31,50 
eura; Alžbeta Vyžinkárová, Košice – 31 eur; Grécko-
katolícky farský úrad Trebišov – 30 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Nacina Ves – 30 eur; Spolok ruženca, Trnava 
pri Laborci – 30 eur; Arcibratstvo ruženca, Banské – 30 
eur; Magda Suchy, Kanada – 27,40 eura; Ružencové 
spoločenstvo Baškovce – 25 eur; Gréckokatolícky far-
ský úrad Drienov – 24,50 eura; Pavol Čandík, Vranov 
nad Topľou – 24 eur; Arcibratstvo ruženca, Lesné – 22 
eur; Gréckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov – 22 
eur; Arcibratstvo ruženca, Lesné – 22 eur; Veronika 
Timková, Suchá Dolina – 20 eur; Michal Pristaš, Dargov 
– 18 eur; Pavol Lejko, Košice-Šaca – 17,50 eura; redak-
cia Misionára, Michalovce – 16 eur; Gréckokatolícky 
farský úrad Poša – 15 eur; Anna Hrinková, Kručov – 14 
eur; Juraj Zelník, Banská Bystrica – 14 eur

Srdečne ďakujeme!

OZNAMY

Stretnutie s pátrom Eliasom Vellom

Farnosť Sabinov a spoločenstvo Joel vás 10. apríla po-
zývajú na stretnutie s pátrom Eliasom Vellom. Miesto: 
MsKS v Sabinove. Program: 15.30 modlitba chvál; ar-
chijerejská svätá liturgia s vladykom Jánom Babjakom 
SJ; modlitby za ľudí a požehnanie s Eucharistiou.

Kurz Charizmy Svätého Ducha

Otec S. Palfi a Spoločenstvo Joel pozývajú na kurz 
Charizmy Svätého Ducha 3 v rekreačnom zariadení 
Lúčka-Potoky. Termín 29. apríl – 1. máj. Cena: 35 eur. 
Prihlasovanie: slavomir.palfi@gmail.com

Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry

Termín: 6. – 8. máj v penzióne Zornička v Donova-
loch. Obnovu vedie otec Jozef Maretta. Cena: 100 eur 
za pár. Informácie: www.rodinabb.sk/bezdetni-man-
zelia. Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk

Púť k Matke ustavičnej pomoci

Otcovia redemptoristi pozývajú 21. – 29. mája na púť 
k Matke ustavičnej pomoci do Ríma. Navštívia aj sväty-
ne sv. Gerarda, sv. Alfonza, sv. Pia a sv. Františka. Cena: 
440 eur. Prihlasovanie: do 10. apríla; 0911 279 471 
alebo priamo u redemptoristov

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj 
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizi-
kový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch. 
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937; 
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
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TV LUX

J25.03. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM)  R 
04.30 Obrazy krížovej cesty 12.55 Veľký týždeň v Ríme 
17.00 Obrady utrpenia Pána 21.15 Krížová cesta z Ko-
losea
J26.03. (sobota)  11.20 Prehľad kresťanských periodík 
(PKP)  R 14.25 PKP R 20.30 Biela sobota z Vatikánu
J27.03. (nedeľa)  10.15 Svätá omša zo Svätopeterského 
námestia 12.00 Urbi et orbi 20.10 Veľkonočný príhovor 
kardinála Jozefa Tomka
J28.03. (pondelok)  11.10 GkM R 16.35 Spasiteľ – film
J29.03. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky magazín
J30.03. (streda)  16.30 Viera v Rusku: Patriarcha Tichon – 
film P 2 20.10 PKP P
J31.03. (štvrtok)  11.50 PKP R 16.55 Moja misia: Rašaj – 
dokument
J01.04. (piatok)  04.00 GkM R 17.20 PKP R 22.55 GkM R
J02.04. (sobota)  09.50 Pascha, z utrpenia k životu – o Cir-
kvi prenasledovanej, ale aj tej súčasnej hovoria nebohý 
otec a syn, kňazi Gréckokatolíckej cirkvi, otec Michal Vasiľ 
a vladyka Cyril Vasiľ SJ 11.20 PKP R 14.25 PKP R 20.25 
Svätý Peter P (1) 2 – film
J04.04. (pondelok)  11.10 GkM R 21.55 Pascha, z utrpenia 
k životu R
J05.04. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky magazín
J06.04. (streda)  16.30 Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh 
nádeje a lásky P 2 – dokument 20.10 PKP R

J09.04. (sobota)  11.20 PKP R 14.25 PKP R 18.00 GkM R
J10.04. (nedeľa)  16.35 Svätý Peter P (2) 2 – film
J11.04. (pondelok)  09.10 Ichtis – antivírus pre deti P 11.10 
GkM R 16.25 Vatikánsky magazín P
J12.04. (utorok)  12.55 Moja misia: Haiti – dokument 
16.45 Bez hraníc: Páter Mojžiš z Ghany P – dokument 
20.50 Gréckokatolícky magazín 21.20 Spojení oceánom 
– o živote slovenskej komunity v USA P
J13.04. (streda)  16.30 Viera v Rusku: Butovo, zoznam 
z masového hrobu P 2 – Na južnom okraji Moskvy sa 
nachádza Butovo, zvláštna zóna alebo strelnica, ako ju 
nazývajú. Od roku 1937 tu bolo popravených asi 21-tisíc 
ľudí. Jedným z nich je aj Vladimír Ambartsumov. 20.10 
PKP R
J16.04. (sobota)  11.20 PKP R 14.25 PKP R 18.00 GkM R
J17.04. (nedeľa)  10.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 
z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove 16.35 
Biblia: Šalamún (1) 2 – film
J18.04. (pondelok)  11.10 GkM R
J19.04. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky magazín
J20.04. (streda)  16.30 Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja P 
2 20.10 PKP R
J22.04. (piatok)  04.00 GkM R 17.30 Zlé jablká: Sexuálne 
zneužívanie v Cirkvi P 2 22.55 GkM R
J23.04. (sobota)  08.50 Biblické príbehy P 11.20 PKP R 
14.25 PKP R 18.00 GkM R
J24.04. (nedeľa)  20.55 Medzi nebom a zemou P – pub-
licistika

TV NOE

J04.04. (pondelok)  11.35 Vagabund na kolenou – príbehy 
ľudí, ktorí našli cestu zo závislostí 11.50 Bible pro nejmen-
ší 14.10 Rajecká dolina
J05.04. (utorok)  12.55 Byl jsem ve vězení a přišli jste 
za mnou – práca Katolíckej cirkvi v bolívijských väzniciach 
13.25 Poselství svatých: Papež Jan XXIII. 16.50 Dětská 
Bible 18.40 Animované biblické příběhy: Ježíšovy zázraky 
20.00 Na hranici pekla – dokument o prenasledovaní 
kresťanov v Iraku 20.30 Tóny v tichu – dokument slo-
venského Ústavu pamäti národa 21.20 Řeckokatolický 
magazín (ŘkM)
J06.04. (streda)  13.00 Byl člověk poslaný Bohem, jeho 
jméno bylo Jan – dokument o Jánovi Boscovi 14.55 
ŘkM R 15.10 Nevybroušené diamanty – pomoc otca 
Finka závislým ľuďom v Rusku 18.40 Princ, který si vybral 
dona Bosca – dokument o poľskom kniežati Augustovi 
Czatoryskom
J07.04. (štvrtok)  07.40 Společně pro lepší společnost – 
misia sestier, dcér Panny Márie Pomocnice v Indii 16.20 
Loď Boží – o lodnej kaplnke plávajúcej na rieke Volga 
18.30 Bible pro nejmenší
J08.04. (piatok)  16.30 Nárožní kámen – dokument o Su-
dáne 17.40 ŘkM R
J09.04. (sobota)  07.40 Animované biblické příběhy: 
Ježíšovy zázraky 11.45 Abrahámova cesta – o živote 
v rehoľných komunitách 18.30 Bible pro nejmenší 19.10 
Ut intelligam corde: Porozumět srdcem – životopisný 
dokument o Mons. Štefanovi Barnášovi

f. Dancák: Podobenstvá 
o milosrdenstve

V januári 2016 vydal gréckokatolícky kňaz a nábožen-
ský publicista PaedDr. František Dancák publikáciu 
venovanú téme milosrdenstva – keďže tento rok je 
zasvätený milosrdenstvu. Obsahuje jedenásť celkov 
venovaných jednotlivým podobenstvám súvisiacim 
s témou milosrdenstva. Môže poslúžiť aj na prípravu 
katechéz a iniciatív počas Roka milosrdenstva. Záro-
veň môže čitateľom pomôcť uvedomiť si Božiu lásku, 
ktorú máme nielen prijímať, ale aj rozdávať, a tak byť jedno s Kristom. Je-
žiš nás všetkých hľadá ako stratenú ovečku. A v nebi je väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi 
spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. (Ivana Sedláková)

Viera v Rusku – Patriarcha Tichon

Film opisuje život svätého patriarchu Tichona (vl. 
menom Vasilija Ivanoviča Bellavina), ktorý žil na pre-
lome 19. a 20. storočia. V roku 1898 sa stal bisku-
pom Aleutských ostrovov a Aljašky a v roku 1900 
hlavou Ruskej pravoslávnej cirkvi v Amerike.  V roku 
1907 sa vrátil do Ruska a v rokoch 1917 – 1925 bol 
patriarchom Moskvy a celej Rusi. Otvorene odsúdil 
zavraždenie cárskej rodiny a vystupoval proti boľševickému prenasledo-
vaniu Cirkvi. V rokoch 1922 – 1923 bol komunistickým režimom držaný 
v domácom väzení v Donskom kláštore. V roku 1989 bol Moskovským 
patriarchátom vyhlásený za svätého. Film si môžete pozrieť na TV Lux 30. 
marca o 16.30 hod. (Dada Kolesárová)

Spotlight

Vo filme Spotlight, natočenom podľa skutočných 
udalostí, novinári z denníka Boston Globe odhaľu-
jú sexuálne zneužívanie detí v prostredí Katolíckej 
cirkvi. Snímka získala Oscara za najlepší film a scenár. 
Redaktor denníka Svätej stolice Lucetta Scaraffia ho 
zhodnotil slovami: „V snímke nedostal priestor dlhý 
a húževnatý boj, ktorý Jozef Ratzinger ako prefekt 
Kongregácie pre náuku viery aj ako pápež viedol proti 
pedofílii v Cirkvi. Vo filme sa však nedá povedať všet-
ko, pričom ťažkosti, s ktorými sa stretol aj Ratzinger, len potvrdzujú tézu 
filmu, že cirkevné inštitúcie sa veľmi často nevedeli postaviť tvárou v tvár 
týmto zločinom.“ Spotlight si aj napriek ťažko spracovateľnej téme získal 
dobré ohlasy u biskupov celého sveta. (Ondrej Miškovič)

aaron strumpel: Bright Star

Magazín Worship Leader zaradil jeho skladbu Migh-
tier, ktorá je inšpirovaná 93. žalmom, medzi top dvad-
sať chválových piesní za rok 2015, a predsa ste o ňom 
doteraz nepočuli. Volá sa Aaron Strumpel a je to 
pesničkár zo stotisícového mesta Boulder v Colorade. 
Minulý rok vydal svoj šiesty sólový album s názvom 
Bright Star. Jeho Jasná hviezda vznikla vďaka kampani 
Kickstarter a priniesla desať pokojných nevtieravých skladieb, z ktorých 
najviac stoja za vypočutie: Beautiful Pearl, vyššie spomínaná Mightier, 
radostná Spark My Heart, nádherne vrcholiaca Coming After You a Won’t 
Stop. Atmosféra celého albumu je jemne melancholická a hudobne by sa 
dala pripodobniť tvorbe Fleet Foxes. (christ-net.sk)
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J10.04. (nedeľa)  10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba 
z Trnavy 14.45 Zázrak v pralese – dokument o zázrakoch 
v centre bratov minoritov v Paraguaji

LUMEN

J26.03. (sobota)  09.30 Regula kartuziánov 10.00 Žalmy 
opäť v móde (1); hosť: Dagmar Kráľová
J27.03. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Neplač, Veronika 20.30 Nové výzvy v pastorácii mládeže 
v Cirkvi na Slovensku
J28.03. (pondelok)  08.30 Aktivity Slovenského inštitútu 
v Paríži 20.00 V uliciach na skejtborde; hosť: Martin 
Hrušovský
J29.03. (utorok)  16.30 Nádej zmŕtvychvstania a veľkonoč-
ná oktáva; hosť: don Anton Červeň
J30.03. (streda)  11.10 Aktuálna situácia v pro life hnutí 
v USA 16.30 Lupa: Gréckokatolícka farnosť Kojšov
J02.04. (sobota)  20.15 Sviatok Božieho milosrdenstva
J03.04. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky
J05.04. (utorok)  16.30 Predstavenie aktivít Centra pre 
štúdium biblického a blízkovýchodného centra; hosť: 
Róbert Lapko
J09.04. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Róbert Jáger 20.15 
Biblická nedeľa a noc čítania Biblie; hosť: prof. František 
Trstenský 

RTVS

JEDNOTKA
J25.03. (piatok)  10.00 Pašiové služby Božie na Veľký piatok 
z evanjelického kostola v Giraltovciach 13.15 Ján XXIII. – 
Láskavý pápež 17.25 Karol, človek, ktorý sa stal pápežom 
(1) – dráma 20.25 Svätý Filip Néri – dráma
J26.03. (sobota)  17.25 Karol, človek, ktorý sa stal pápežom 
(2) – dráma
J27.03. (nedeľa)  10.15 Veľkonočná svätá omša a požeh-
nanie Urbi et orbi – slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania 
z Námestia sv. Petra vo Vatikáne s požehnaním Svätého 
Otca Františka 17.30 Karol, človek, ktorý sa stal pápežom 
(3) – dráma

DVOJKA
J25.03. (piatok)  09.00 Veľkonočné evanjelium – Čím je 
Veľká noc veľkou? – zamyslenie nad utrpením, smrťou 
a vzkriesením Božieho Syna 10.15 Výkrik opustenosti – 
úvahy o zmysle krížovej cesty cez eseje Karola Wojtylu 
a Pavla Straussa 13.05 October baby – dráma 16.45 
Poklady.sk – dokument o Dóme sv. Martina v Bratislave 
19.45 Sviatočné slovo 21.15 Krížová cesta z Kolosea 
22.45 Svätá Jeanne de Lestonnac – film 01.15 Prišiel som 
na tento svet – dráma 02.30 Sviatočné slovo R
J26.03. (sobota)  09.00 Turínske plátno – dokument 
J27.03. (nedeľa)  08.30 Pascha – Z utrpenia k životu – do-
kument 13.00 Orientácie 19.55 Sviatočné slovo
J28.03. (pondelok)  03.10 Sviatočné slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

J27.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave
J03.04. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie
J10.04. (nedeľa)  06.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici
J17.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
(Slovensko) / 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 
(Regina)
J24.04. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Čankova
RÁDIO SLOVENSKO
JNedeľa  08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia 
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia 
o hľadaní viery

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
J25.03. (piatok)  15.00 Služby Božie 16.05 Vzkriesenie 
v kláštoroch – pútavé spomínanie na to, ako v niektorých 
kláštoroch prežívali svoju osobitnú Veľkú noc
J26.03. (sobota)  20.05 Obrady Bielej soboty
J20.04. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Marko Durlák)
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  Nedeľa 07.00 Krajina duše
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Legenda: AKCENT, ANILÍN, AORTY, ATRAMENTY, BAŠTA, BAVLNA, 
ČIARA, DREVO,ETAPA, FAKTY, IHLAN, KAPILÁRA, KAPITÁN, KLADIVO, 
KOLOS, LÁSKA, LAVÍNA, LEPENKA, LISTY, LOPTY, NÁVRAT, OSVETA, 
OZNAM, PASCA, POSILA, POTER, POTOPA, PSOTA, RIASY, SAHARA, 
SALVY, SIONISTA, SKALY, SKRAT, SLOVÁ, SOBOTA, SPRAVODLIVOSŤ, 
STANICA, STATIK, STRIH, ŠPORT, TRATE, ÚNOSY, VČELA, VODIČ, 
VODÍK, VTOKY, VÝKON, VÝŤAH, ZÁPAS.

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 5: Krížovka: Boh odpúšťa všetko, Boh 
odpúšťa vždy. Osemsmerovka: Kresťanstvo je nositeľom pravdy 
o človeku.

Výherca:  Ján Polák z Banskej Bystrice 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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J▌ Púť Božieho milosrdenstva
Termín: 3. apríl
Miesto: Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Program:
09.00 Modlitba rozjímavého ruženca s korunkou k Božiemu milosrdenstvu
10.00 Svätá liturgia

Po svätej liturgii nasleduje katechéza a chvály s otcom Slavomírom Pálfim, sabinov-
ským protopresbyterom.

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
srdečne pozýva na

J▌ Turistický deň
         s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ

Termín: 30. apríl
Trasa: Sedliská (Podčičva) – Hrad Čičva – Vyšný Kazimír (Rekreačný areál Lysá hora)
Štart turistického pochodu: od 9.00 do 10.00 hod. v obci Sedliská (Podčičva)
Trasa je spoločná pre všetkých – mladších i starších.
V cieli rekreačného areálu Lysá hora na všetkých čakajú rôzne atrakcie a občerstvenie.
Informácie:  057/449 02 90, 449 07 61, skolacentrum@centrum.sk, www.gmcbarka.sk

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
02.04. Fatimská sobota (10.00 h)
03.04. Púť Božieho milosrdenstva (10.00 h)
10.04. Koinonia Ján Krstiteľ – liturgia (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67

02.04. Fatimská sobota (08.30 h)
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
08.04. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

02.04. Fatimská sobota (10.30 h)
03.04. Malá púť – Nedeľa Božieho milosrden-
stva (09.00 h)

Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904 604 435 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

03. – 05.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť 
vzťah manželov prostredníctvom Boha. Príspevok je 
90 eur za manželský pár.
23. – 25.06. Kurz prípravy na manželstvo. Dajte va-
šej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú 
prípravu. Viac o kurze sa môžete dozvedieť na www.
domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
01. – 06. 07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Škola ponúka autentické, intímne pozna-
nie Boha a jeho lásky voči nám. Príspevok: 100 eur 
za manželský pár.

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 
gmcbarka.sk, 057/449 02 90

01. – 03.04. AŠAD
08. – 10.04. Víkend v Bárke na tému. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež (Bardejov a Hrab-
ské). Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
15. – 17.04. Víkend v Bárke na tému (Sabinov). Ve-
ková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
22. – 24.04. Kurz Filip. Evanjelizačný kurz pre mládež

Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  

Pavol Fečkanin: pavol.feckanin@gmail.com
05.04. Cesta svetla mladých (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa, 17.30 h)
12.04. Čistota vo vzťahu (17.45 h)
19.04. Projekcia filmu Spotlight – pravdivý príbeh 
o zneužívaní detí v Cirkvi, beseda (17.45 h)
22. – 24.04 Duchovná obnova v Nízkych Tatrách

Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),  
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrál-
ny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky); 18.30 
Stretnutie/Beseda (Minerva/GKFÚ KE-Staré Mesto)
18.04. TeVe (Liturgia 17.00 h, Stretnutie v GKFÚ Ko-
šice-Staré Mesto 18.00 h)
19.04. Liturgia, stretnutie na internátoch F. Urbán-
ka, Urbánkova 2, Košice (20.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku

20.04. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

09.04. (GFC pri cintoríne, Soľ) 08.00 – 13.00 Biblická 
škola Timotheos 18.00 – 20.00 Chvály SpAP s ka-
pelou F6

07.05. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)


