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Východosýrsky obrad
JJ Ján Krupa
J� foto:  upload.wikimedia.org  

www.catholicireland.net

Obrad je „liturgické, teologické, duchov-
né a disciplinárne dedičstvo“. Existencia 
viacerých obradov v Cirkvi súvisí s „kultúrou 
a historickými okolnosťami národov“ (porov. 
kán. 28 §1 CCEO).

V cirkevno-historickom výskume sa 
občas zabúda, že popri tradícii latinské-
ho Západu a gréckeho Východu (vrátane 
slovanského priestoru) existuje medzi 
iným aj tradícia sýrskeho Orientu, z ktorej 
vzišiel nezameniteľný poklad teologického 
myslenia, kresťanskej spirituality a umenia.

Asýrska cirkev Východu, Chaldejská kato-
lícka cirkev a Sýrsko-malabarská katolícka 
cirkev sú dedičkami východosýrskeho obra-
du cirkvi Východu.

Rozvoj obradu v Perzskej ríši
V prvých storočiach cirkevných dejín 
kresťanské posolstvo padlo na úrodnú pôdu 
nielen v Rímskej ríši. Aj východne od hraníc 
rímskej provincie Sýria, ktorá bola jurisdikč-
ným územím patriarchátu Antiochie, vznikli 
cirkevné obce, z ktorých vznikla samostatná 
patriarchálna východosýrska cirkev s ju-
risdikčným centrom v Seleukii-Ktesifone, 
hlavnom meste Perzskej ríše (v blízkosti 
dnešného irackého Bagdadu).

Cirkev Východu odvodzuje svoje počiatky 
od misijnej činnosti apoštolov Tomáša, 
Addaiho a Mariho. Duchovnými centrami 
východosýrskeho obradu boli teologické 
školy v Edesse (dnes Sanliurfa v Turecku) 
a Nisibis (dnes Nusajbin na turecko-sýrskej 
hranici). Najznámejšími teológmi boli Afraat 
(† 350), Efrém Sýrsky († 373), Teodor z Mop-
suestie († 428) a Narsai z Nisibis († 502).

Východosýrsky obrad sa rozvinul v Perz-
skej ríši. Východiskovým bodom bola 
severomezopotámska metropola Edessa 
a tam pestovaný starosýrsky jazyk, ktorý je 
dodnes liturgickou rečou. Používajú sa dva 
typy sýrskeho písma: estrangelo a nestoriana. 
Z Mezopotámie priniesli misionári východo-
sýrsky obrad do centrálnej Ázie, Indie, Číny 
a Mongolska.

Východosýrske anafory
Aj vo východosýrskom obrade prináleží 
centrálny význam eucharistickej liturgii. V 7. 
storočí bol počet liturgických formulárov 
obmedzený na tri:

Liturgia Addaiho a Mariho (Addai patril 
medzi 72 Pánových učeníkov, bol žiakom 
apoštola Tomáša a apoštolom Edessy. Mari 
bol jeho žiakom a spoločníkom.)

Liturgia Teodora (Teodor z Mopsuestie († 
428) bol prekladateľ a teológ, považovaný 
za jedného z najvýznamnejších východosýr-
skych cirkevných učiteľov.)

Liturgia Nestória (Nestórius bol patriarcha 
Konštantínopola († 451), ktorého odsúdil 
Efezský koncil v roku 431; východosýrski 
kresťania si ho uctievali ako svätca a cirkev-
ného učiteľa.)

Počas liturgického roka sa najviac používa 
anafora Addaiho a Mariho. Táto anafora do-
stala písomnú podobu v 3. storočí asi na zá-
klade ústnej tradície z apoštolského obdobia, 
preto obsahuje židovsko-kresťanské prvky, 
ktoré sa v neskorších anaforách nevyskytujú.

Podozrenie z herézy
Anafora Addaiho a Mariho bola Rímom dlho 
považovaná za defektnú, ba až heretickú, 
lebo v nej chýbali Kristove slová o ustanovení 
Eucharistie, ktoré sa v západnom obrade sta-
li konštitutívnym prvkom anafory: „Vezmite 
a jedzte, toto je moje telo... Pite z nej všetci, 
toto je moja krv novej zmluvy...“

Chaldejská katolícka cirkev a Sýrsko-ma-
labarská katolícka cirkev preto do anafory 
Addaiho a Mariho vložili správu o ustanovení 
Eucharistie a zaviedli aj ďalšie latinské prvky. 
Taktiež vyškrtli Nestória zo svojho liturgic-
kého kalendára. Po historicko-teologických 
objasneniach Rím napokon v roku 2001 
uznal platnosť anafory Addaiho a Mariho aj 
bez recitovania Kristových slov ustanovenia.
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Vítam ťa vo svete neistoty a strachu! 
Halo! Zobuď sa! Či vari nevieš, že strach 

pochádza od zlého? Prečo ja? Pane, kedy? 
Sama hľadám odpovede a riešenia týchto 
otázok. Keď svet je taký zlý... Žijú v ňom 
ľudia s klapkami na očiach. Nikto ma nevidí, 
nepočúva. Už nemám síl.

Vo svojom srdci máš toľko, koľko stačí 
na záchranu života. Dobrota, láska a šťastie, 
viera. Nezabúdaj, že sú to zhasnuté knôty. 
Stačí malá zápalka, aby sa rozhoreli. Ako?

Svätý Duch spôsobuje zmenu srdca. 
„Vezmem vám srdce kamenné a dám vám 
srdce z mäsa.“ (Ez 36, 26) Ježiš prišiel na túto 
zem preto, aby nám priniesol nový život. Ten 
sa však nedá žiť so starým srdcom. Každý 
človek je jedinečný a rôzne sú naše cesty 
k Bohu. Boh svojou milosťou vylial na nás 
dary Svätého Ducha: lásku, radosť, pokoj, 
dobrotu, tichosť, vernosť, miernosť, zdržan-
livosť. Človek sa nedokáže polepšiť sám, je 
to vždy Svätý Duch, kto nás premieňa. Sami 
sa nemôžeme zmeniť k lepšiemu. Je to vždy 
Boh, kto začína našu premenu. My môžeme 
len odpovedať na jeho lásku svojou láskou.

Keď učeníci prijali Svätého Ducha, došlo 
u nich k radikálnej zmene vo viacerých ob-
lastiach. Práve on, Tešiteľ, im odhalil význam 
Ježišových slov a priviedol ich k dôkladnému 
poznaniu pravdy o ňom (Jn 15, 26 a Lk 6, 
13). Učeníci sa nebáli prijať Svätého Ducha, 
nebáli sa byť radostní. Nebáli sa... Túžili 
po Svätom Duchu.

Svätý Duch je v nás, dostali sme ho pri 
sviatosti myropomazania. Ale keď ho 
nečakáme, nepríde. Svätý Duch je slobodný. 
Stačí sa modliť o túžbu spoznať ho a prijať 
do srdca. Čisté srdce uzrie Boha. Svätý Duch 
je záplava Božej lásky a ten, kto ho prijme, 
pocíti zaplavenie Božou láskou.

Niekedy dávnejšie som počula jeden zaují-
mavý príbeh.

Istý muž mal na dvore krásny zelený 
trávnik. Raz mu na ňom vyrástli dve púpavy. 
Keďže sa mu nepáčili, tak ich odtrhol. Keď 

ich vytrhol, o pár dní mu tam vyrástli štyri 
púpavy. Čím viac trhal, tým viac rástli.

,,Čo mám s nimi robiť?“ opýtal sa svojej 
manželky.

,,Skús ich mať rád,“ odpovedala pokojne.
Skúsil to. A odvtedy sa tešil z krásneho 

anglického trávnika posiateho ešte krajšími 
žltými púpavami. Nebol vôbec mrzutý, práve 
naopak. Žil šťastne.

Koľko ľudí ťa denne rozčúli? Pokús sa mať 
ich rád. Si dieťa Najvyššieho. Aj ja. Takže 
ako deti Kráľa máme milosť darov Svätého 
Ducha. Vlastne som si po tomto príbehu 
uvedomila, že skrze Boha som horiacou zá-
palkou, ktorá štipkou pokory, lásky, radosti 
dokáže malý Boží zázrak a zapáli zhasnuté 
knôty. Nie som to len ja. Si to aj ty. Hľadaj ra-
dosť v Pánovi. Keď ti je ťažko, hľadaj útechu 
v Pánovi. Boh je tu stále a vždy bude väčší 
a silnejší ako tvoj problém. Nie je dôvod stra-
chovať sa. V srdciach apoštolov Svätý Duch 
spôsoboval, že aj uprostred trápení, chorôb 
a súžení boli vždy za všetko vďační. Chválili 
Boha a ďakovali. Kto ďakuje, dvakrát prosí. 
Ak sa necháme premeniť Svätým Duchom, je 
veľmi pravdepodobné, že nás použije tak, že 
budeme veľmi unavení, ale aj veľmi šťastní.

Božie cesty sú nevyspytateľné.
Prosila som Boha o silu a chcela som do-

siahnuť veľké veci.
Dostala som slabosť, aby som sa naučila 

pokore.
Prosila som o bohatstvo a chcela som byť 

šťastná.
Dostala som chudobu, aby som mohla vi-

dieť pravé šťastie a lásku vo svojich blízkych.
Prosila som o všetko, aby som si mohla 

užívať život.
Dostala som život, aby som si mohla užívať 

všetko.
Nedostala som nič z toho, o čo som prosi-

la, ale všetko, v čo dúfalo moje srdce.

Darina Macejková
členka rady pre mládež Košickej eparchie

Zmena srDca

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)
ThLic. Martin Tkáč, PhD. (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. Stanislav 
Gábor, 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 13/2016: 25.05.2016
Titulná strana: files.clickweb.home.pl

Z OBSAHU
5 Brána Svetla

slovo Svätého Otca

6 Jarné putovania 
Turistický deň v Prešove 
a cyklotúra v Košiciach

12 Príbeh  
Božieho milosrdenstva

15 Dávidovo milosrdenstvo
katechéza 
k Roku milosrdenstva

16 Brat, sestra Ježiša,  
dieťa Otca
rozhovor so sr. Claretou

18 Emanuela
svedectvo
spoločenské zamyslenie

19 Dieťa nie, zbraň áno?
spoločenské zamyslenie

20 Manželská kerygma
katechéza venovaná rodine

23 Zhliadni na túto vodu
biblická katechéza

24 Zosnutie Bohorodičky 
zamyslenie nad ikonou (3)

28 Slovo deťom

3

slo
v

o
 N

a
 ú

v
o

D



J▌V Ríme si uctili obete  
arménskej genocídy

V Pápežskom arménskom kolégiu v Ríme si 
24. apríla pripomenuli 101. výročie začiat-
ku genocídy arménskeho národa zo strany 
osmanských Turkov. Slávnosť sa začala už 
v predvečer modlitbovým bdením, na kto-
rom sa zúčastnil aj kardinál Leonardo 
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi. Vo svojom príhovore povedal: „Tieto 
strašné udalosti ľudských dejín nám umož-
ňujú nahliadnuť na zlo, akého je ľudské srdce 
schopné. Je preto nevyhnutné pripomínať 
si ťažké ujmy na ľudskej dôstojnosti, ako sú 
vojny, prenasledovania a nespravodlivosti 
na človeku, ale preto, aby sme získali novú 
nádej. Niektoré rany po takýchto strašných 
udalostiach však zostávajú.“

Arménska genocída, na Slovensku takmer 
neznáma téma, označuje systematické vy-
vraždenie 1,5 milióna arménskeho obyvateľ-
stva tureckou vládou. Masaker, ktorý sa odo-

hral v rokoch 1915 – 1918, označujú Arméni 
termínom Metz Yeghern – Veľké zlo, a dnes 
už len za obyčajné vyslovenie tohto termínu 
hrozí v Turecku trojročné väzenie. Zároveň 
tento masaker je jednou z prekážok vstupu 
Turecka do EÚ. Pamätný je 24. apríl. V ten-
to deň bolo v Istanbule popravených 2 345 
významných arménskych osobností a vyše 
250 arménskych intelektuálov a miestnych 
lídrov v iných tureckých mestách. Násled-
ne boli odzbrojení a zabití všetci arménski 
vojaci slúžiaci v osmanskej armáde. Po pop-
rave arménskej inteligencie a zabití všetkých 
zdravých a bojaschopných mužov sa začalo 
s deportáciami arménskeho obyvateľstva. Tie 
podľa plánov vtedajšej vládnej strany nesmel 
prežiť jediný Armén, aby takzvaná arménska 
otázka prestala v Turecku raz a navždy exis-
tovať. (RV, Michal Pavlišinovič, foto: err.ee)

J▌Vladyka Milan Lach SJ sa zúčastnil  
na konferencii v Ríme

V Ríme sa 28. – 30. apríla uskutočnila 3. 
medzinárodná konferencia o pokrokoch 
v regeneratívnej medicíne. Na tejto kon-
ferencii sa zúčastnil aj vladyka Milan Lach 
SJ, prešovský pomocný biskup, ktorý má 
na starosti bioetickú subkomisiu v rámci 
Teologickej komisie KBS. Téma konferencie 
znela: Bunkové horizonty: Ako veda, tech-
nika, informácie a komunikácia ovplyvnia 
spoločnosť. Prednášky boli zamerané najmä 
na oblasť bunkovej terapie a problematiku 
liečby zriedkavých chorôb. V súčasnosti sa 
totiž eviduje viac než šesťtisíc zriedkavých 
chorôb, ktoré postihujú šesť až osem percent 
populácie.

Účastníkov konferencie prijal v Aule Pavla 
VI. aj Svätý Otec František, ktorý vo svojom 

príhovore apeloval na nevyčísliteľnú hod-
notu ľudského života. „Nikto nesmie ostať 
ľahostajný voči ľuďom trpiacim na zriedka-
vé choroby. Zisk nie je viac než právo ľudí 
na starostlivosť.“ Svätý Otec podotkol, že vo 
svojej službe sa neprestajne stretáva s oso-
bami poznačenými zriedkavými chorobami 
a vidí ich utrpenie a obavy.

Vladyka Milan Lach SJ ocenil obrovský 
prínos, ktorý sľubujú nové bunkové terapie 
v liečbe závažných chorôb ako rakovina, 
skleróza multiplex či diabetes, ako aj roz-
ličných zriedkavých ochorení. Podľa jeho 
slov konferencia poukázala aj na dôležitosť 
toho, aby kresťania boli prítomní tam, kde 
sa tvoria závažné rozhodnutia o budúcom 
smerovaní spoločnosti.

�� Emeritný pápež Benedikt XVI. si 
16. apríla, v deň svojich 89. narodenín, 
vypočul Mozartove a Haydnove kvartetá. 
Tento hudobný pozdrav v podaní členov 
Filharmonického orchestra Franciacorta 
z Chiari pri meste Brescia si vypočul 
v hudobnom štúdiu Vatikánskeho rozhlasu 
v záhradnom areáli za Bazilikou sv. Petra 
v spoločnosti svojho brata Mons. Georga 
Ratzingera a ďalších osôb. (RV)

�� Novým generálnym sekretárom Českej 
biskupskej konferencie sa stal P. Stanislav 
Přibyl. Do funkcie ho zvolili biskupi Čiech 
a Moravy 19. apríla na 105. plenárnom 
zasadnutí v Hejniciach. Svoj úrad preberie 
1. septembra 2016.

�� Ozbrojenci z Islamského štátu 
vyhodili 24. apríla do povetria Chrám 
Panny Márie Zázračnej v centre Mosulu. 
Džihádisti sa zmocnili irackého mesta 
v júni 2014. Podľa miestnych zdrojov 
najskôr chrám vyrabovali, vypratali jeho 
okolie, a potom odpálili výbušninu. 
Chrám známy svojou zvonicou s hodinami 
a votívnym mariánskym obrazom bol 
dominantou historického jadra Mosulu. 
(Fides)

��Maďarský Szeged privítal 27. 
– 29. apríla stretnutie biskupov 
a národných delegátov európskych 
biskupských konferencií zodpovedných 
za pastoráciu mladých a za univerzitnú 
pastoráciu. Slovensko zastupoval tajomník 
rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej 
Chrvala a Ján Štefanec, duchovný správca 
bratislavského UPeCe. (CCEE)

�� Rímska Fontána di Trevi bola 29. apríla 
vo večerných hodinách osvetlená 
červenými farbami. Takto si charitatívna 
organizácia Pomoc Cirkvi v núdzi (Kirche 
In Not) pripomenula krv mnohých 
kresťanských mučeníkov, ktorých 
v súčasnosti vraždia z nenávisti voči viere. 
Na podujatí vystúpil aj medzinárodný 
predseda organizácie kardinál Mauro 
Piacenza a chaldejský biskup sýrskeho 
mesta Aleppo Mons. Antoine Audo. (RV)

��Mons. Tomáš Holub prijal 30. apríla 
v Katedrále sv. Bartolomeja v Plzni 
biskupské svätenie. Stal sa tak druhým 
plzenským biskupom od erigovania 
biskupstva sv. Jánom Pavlom II. v roku 
1993. Hlavným svätiteľom bol kardinál 
Mons. Dominik Duka, pražský arcibiskup 
a český prímas, spolusvätiteľmi emeritný 
plzenský biskup František Radkovský 
a regensburský biskup Rudolf Voderholzer. 
(TS ČBK)
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slovo Svätého Otca

Brána Svetla
JJ Marek Baran
J� foto: commons.wikimedia.org

Kráčať vo svetle
Svätý Otec František v rannej homílii vyzval 
kresťanov, aby neviedli dvojitý život, ale krá-
čali vo svetle Krista. Povedal: „Ak hovoríš, že 
máš spoločenstvo s Pánom, kráčaj vo svetle. 
Ale dvojitý život nie! To nie! Tá lož, ktorú 
sme si tak veľmi zvykli vídať – aj my jej pre-
padáme, nie? Hovoriť jedno a robiť druhé? 
Neustále pokušenie... Vieme, odkiaľ pochá-
dza lož: v Biblii Ježiš nazýva diabla otcom lži, 
luhárom. A preto s toľkou miernosťou, s toľ-
kou pokorou tento starý otec (sv. Ján) hovorí 
mladistvej Cirkvi takto: ,Nebuď v klamstve! 
Máš spoločenstvo s Bohom, kráčaj vo svetle. 
Konaj skutky svetla. Nie hovoriť jedno 
a konať druhé. Nie dvojitý život. ,Deti mojeʻ 
– týmto oslovením sa začína list sv. Jána 
a tento vľúdny úvodný tón, ako hlas starého 
otca k vnúčatám, nachádza ozvenu v láska-
vých slovách dnešného evanjelia, kde Ježiš 
definuje svoje jarmo ako príjemné a sľubuje 
odpočinok unaveným a utláčaným. Podob-
ne aj Ján vyzýva, aby sme nehrešili. A ak aj 
niekto zhrešil, nemá klesať na duchu. Máme 
zástancu, slovo, advokáta, obhajcu u Otca: 
je ním Ježiš Kristus, spravodlivý. On nás 
ospravedlňuje, on nám dáva milosť. Niekto 
by mal chuť povedať tomuto starému otcovi, 

ktorý nám dáva tieto rady: ,Nuž či to nie je 
odporné mať hriechy? Áno, hriech je ohavný! 
Ale keď si zhrešil, pozri, že ťa čakajú, aby ti 
bolo odpustené!ʻ Vždy! Lebo on, Pán, je väčší 
než naše hriechy.“

A práve toto je Božie milosrdenstvo, Božia 
veľkosť. Vie, že sme ničím, že iba od neho 
prichádza sila, a teda nás vždy očakáva: 
„Kráčajme vo svetle, lebo Boh je svetlo. Ne-
kráčajme jednou nohou vo svetle a  druhou 
v tme. Nebuďme luhármi. A ďalšia vec: 
všetci máme hriech. Nik nemôže povedať: 
,Tento je hriešnik, táto je hriešnica, ja som, 
vďaka Bohu, spravodlivý‘. Nie, iba jeden je 
spravodlivý, ten, ktorý za nás zaplatil. A ak 
niekto hreší, on nás čaká, odpúšťa nám, lebo 
je milosrdný a dobre vie, čím sme poznače-
ní, a pamätá, že sme prachom. Nech nám 
radosť, ktorú dáva toto čítanie, dá pokročiť 
v jednoduchosti a v priezračnosti kresťan-
ského života, predovšetkým ak sa obráti-
me na Pána. S pravdou.“ (úryvok homílie 
z 29. apríla 2016)

Ježiš – brána večného života
Pápež František, ktorý vo svojej homílii 
vychádzal z Jánovho evanjelia, priblížil 
spôsob, ako nasledovať Krista a nezblúdiť 
v každodennom živote, keď povedal: „Veru, 
veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ov-
činca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej 
a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier 
oviec“ (Jn 10, 1 – 10). Ježiš vždy hovoril k ľu-

ďom jednoduchými obrazmi: všetci tí ľudia 
poznali, aký bol život pastiera, lebo ho videli 
každý deň. Takto jasne hovorí Pán. Nedá sa 
vojsť do večného života iným spôsobom, len 
cez bránu, ktorou je Ježiš. On je brána nášho 
života a nielen večného života, ale aj nášho 
každodenného života. Robím isté rozhod-
nutie v Ježišovom mene, cez bránu Ježiša, 
alebo ho robím, povedzme to jednoduchým 
jazykom, pašujúc? Do ovčinca možno vstúpiť 
jedine cez bránu, ktorou je Ježiš! Ježiš hovorí 
o ceste. Pastier pozná svoje ovce a vyvádza 
ich von z ovčinca. Kráča pred nimi a ovce 
idú za ním. Cesta znamená nasledovať Ježiša 
v každodennom živote. Nedá sa pomýliť, 
lebo on kráča pred nami a ukazuje cestu. Kto 
nasleduje Ježiša, nemôže sa pomýliť! ‚Ale, 
Otče, áno... ale je to také ťažké... Mnohokrát 
nevidím jasne, čo treba urobiť. Povedali mi, 
že tam je jedna jasnovidka. Ja som tam išiel; 
išiel som za vykladačom kariet, ktorý mi 
obracal karty...ʻ Ak toto robíš, nenasleduješ 
Ježiša! Nasleduješ iného, ktorý ti ukazuje 
inú cestu, odlišnú. On ukazuje cestu vpred. 
Niet iného, čo by mohol ukázať cestu. Ježiš 
nás varoval: ‚Prídu iní, ktorí povedia: cesta 
Mesiáša je táto, je tamtá... Nepočúvajte ich! 
Nenačúvajte im. Ja som cesta!ʻ Ježiš je brána 
aj cesta. Ak nasledujeme jeho, nepomýlime 
sa. Ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho 
hlas. Ale ako dokážeme poznať Ježišov hlas 
a ubrániť sa aj pred hlasom tých, ktorí nie 

sú Ježišom, ktorí vchádzajú cez okno, ktorí 
sú zbojníci, čo ničia a klamú? Poviem ti jed-
noduchý recept. Ježišov hlas nájdeš v blaho-
slavenstvách. Ak ťa niekto učí opačnej ceste, 
než sú blahoslavenstvá, je to ten, čo vošiel 
cez okno. Nie je to Ježiš! Po druhé, poznáš 
Ježišov hlas? Môžeš ho spoznať, keď k nám 
hovorí v skutkoch milosrdenstva. Napríklad 
25. kapitola z Evanjelia podľa sv. Matúša: Ak 
ti niekto povie to, čo tam hovorí Ježiš, je to 
hlas Ježiša. A po tretie: Môžeš spoznať Ježi-
šov hlas, keď ťa učí hovoriť Otče, to zname-
ná, keď ťa učí modliť sa Otče náš. 
Kresťanský život je jednoduchý, lebo Ježiš je 
brána. On nás vedie na ceste a my rozpozná-
vame jeho hlas v blahoslavenstvách, v skut-
koch milosrdenstva a keď nás učí povedať 
Otče. Nezabudnite, že Ježiš je brána, cesta 
a hlas. Nech nám Pán dá pochopiť tento 
obraz Ježiša, túto ikonu – pastiera, ktorý je 
bránou a ukazuje cestu, a učí nás počúvať 
jeho hlas.“ (úryvok homílie z 29. apríla 2016)

„Kristus zvíťazil nad zlom od základov:  
je bránou spásy otvorenou dokorán,  

aby každý mohol nájsť milosrdenstvo.“ 
(twitter Svätého Otca Františka  

z 29. apríla 2016)
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Jarné putovania
V sobotu 30. apríla sa mladí Prešovskej archieparchie spolu so svojím pastierom vladykom 
Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom metropolitom, vydali na 6 km dlhú túru 
na trase: Sedliská – hrad Čičva – Vyšný Kazimír (areál Lysá Hora). V ten istý deň vytvorili 
Trebišov, Milhostov, Hriadky, Dvorianky, Bačkov a Nový Ruskov okruh pre ďalší ročník cyk-
lotúry Košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom.

JJ Patrik Maľarčík, Radoslav Šimko
J� foto: Erich Eštvan, Dávid Kováč

Turistický deň v Prešovskej 
archieparchii
Približne 900 účastníkov, detí, mladých 
a ich rodičov či starých rodičov, sa počas túry 
zamýšľalo nad myšlienkou „Blahoslavení 
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ 
(Mt 5, 7).

Na prvom stanovišti prostredníctvom di-
vadla bližšie spoznávali podobenstvo o milo-
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srdnom Samaritánovi a následne boli aj oni 
pozvaní na cestu milosrdenstva. Na druhom 
stanovišti sa hlbšie oboznámili s Kristom ako 
dobrým pastierom, ktorý hľadá svoje strate-
né ovečky, pretože je milosrdný ku každému. 
Na treťom stanovišti bola odhalená veľkosť 
milosrdenstva cez kríž, na ktorom Kristus 
zomrel, a práve vďaka jeho víťazstvu a zmŕt-
vychvstaniu bola premožená cesta egoizmu, 
nelásky a neodpustenia. Na poslednom 
stanovišti sa účastníci učili byť nástrojom 
Božieho milosrdenstva, približujúc si skutky 
telesného a duchovného milosrdenstva, kto-
ré mali následne pantomimicky znázorniť. 
Mladší sa na ňom učili základným postupom 
pri podaní prvej pomoci.

Po úspešnom absolvovaní trasy sa v cieli 
– v amfiteátri rekreačného areálu Lysá Hora 
účastníkom prihovoril vladyka Ján Babjak, 
ktorý prítomných vyzval k zamysleniu sa 
nad cieľom pozemského putovania, a teda 
nad nebom, ktoré Boh pre nás pripravil. 
Povzbudil všetkých vo vytrvalosti na ceste 
do blaženosti.

Každý účastník tohtoročného turistického 
dňa si v cieli mohol ako obvykle vybrať mož-
nosť zahrať si nejakú z loptových hier alebo 
sa zúčastniť na iných zábavných atrakciách: 
nafukovacom hrade, šmýkačkách, trampo-
línach, či zatancovať si erkotance. Veľkým 
obohatením tohto nádherného dňa bol aj 
detský moderátor Jozef Nodžák, známy ako 
Majster N. Svojou charizmou cez hudbu, 
piesne, vtipy, pokusy i tanec rozveselil celé 
publikum, ba nejednému účastníkovi vyšli 
i slzy z očí od smiechu nad dianím na javis-
ku.

V areáli sa mohli unavení turisti nielen 
občerstviť pri bufetových stánkoch, ale 
i osladiť si život cukrovou vatou či kofolou.

Cyklotúra Košickej eparchie
Cyklotúra sa začala v trebišovskom gréc-
kokatolíckom Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, kde vladyka Milan otvoril 
modlitbu slávnostného ruženca spojenú so 

zamysleniami nad skutkami duchovného 
milosrdenstva. Tie pokračovali pri každom 
plánovanom zastavení v gréckokatolíckych 
chrámoch spomínaných obcí. Do pelotónu 
zloženého z približne 150 ľudí sa zapojili 
mladí, rodiny s deťmi, stredná a staršia 
generácia.

Dobré počasie, ktoré v spolupráci s dobrou 
náladou a družnými rozhovormi s vladykom 
Milanom, ktorý sa usiloval pri každom aspoň 
na chvíľu zastaviť, umocnili vydarenosť 
i tohtoročnej cyklotúry. Ako je už zvykom, 
miestni veriaci pri chrámoch ponúkali 
rôzne doma upečené dobroty, a tak štyrid-
sať kilometrov trasy nikto nepociťoval ako 
prílišnú záťaž. O celý priebeh cyklotúry sa 
staral tím zložený z kňazov, lekára a dobro-
voľníkov na čele s otcom Markom Kovaľom, 
správcom farnosti Čeľovce. O bezpečnosť sa 
staral policajný zbor. Tohtoročná cyklotúra 
v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva 
účastníkom nanovo ukázala, ako sa milosrd-
ný Boh o človeka neustále stará a sprevádza 
ho i vtedy, keď sedí na bicykli.

Spolková púť na Velehrad v roku 2013
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J▌Páter Elias Vella z Malty  
navštívil Sabinov

Takmer osemsto ľudí sa 10. apríla zúčastnilo 
na duchovnom stretnutí s pátrom Eliasom 
Vellom, exorcistom z Malty, v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Sabinove. Program sa 
začal modlitbou chvál, ktorú viedla domá-
ca skupina Joel worship band. Slovom sa 
prihovoril a modlitbu viedol Peter Lipták 
zo spoločenstva Maják z Košíc. Počas chvál 
mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmiere-

nia. Program pokračoval svätou liturgiou, 
ktorú slúžil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, spolu s dvadsiatkou 
kňazov. V homílii sa prihovoril páter Vella 
a po svätej liturgii prechádzal s Najsvätejšou 
Eucharistiou pomedzi ľudí, modlil sa za nich 
a žehnal ich. Program zakončila eucharis-
tická pobožnosť, ktorú viedol vladyka Ján. 
(Slavomír Palfi, foto: Eva Vasiľová)

J▌Prešovská univerzita ocenila arcibiskupa 
a pedagógov GTF

Na stretnutí akademickej obce a Akademic-
kého senátu Prešovskej univerzity v Prešove 
6. apríla rektor univerzity prof. Peter Kónya 
pri príležitosti sviatku učiteľov ocenil tvorivú 
prácu vysokoškolských pedagógov a ich 
zásluhy o rozvoj univerzity. Za rozvíjanie 
dlhodobej spolupráce medzi Gréckokato-
líckym arcibiskupstvom v Prešove a Prešov-

skou univerzitou bol striebornou medailou 
ocenený Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita. Medzi 36 ocenenými 
pracovníkmi boli aj učitelia z Gréckokatolíc-
kej teologickej fakulty v Prešove (GTF PU). 
Striebornú medailu prevzal prof. Vojtech 
Boháč a bronzová medaila bola odovzdaná 
prof. Pavlovi Dancákovi. (Ľubomír Petrík)

J▌Košická výtvarná súťaž  
a projekt Východní svätí pre súčasnosť

Na eparchiálne kolo výtvarnej súťaže, zame-
ranej na Prvú knihu Samuelovu a Lukášovo 
evanjelium, bolo zaslaných dvadsaťšesť 
žiackych prác zo šiestich škôl územia Ko-
šickej eparchie. Víťazné práce boli ocenené 
a vystavené v priestoroch Eparchiálneho 
úradu Košickej eparchie.

Diecézny katechetický úrad Prešovskej 
archieparchie organizuje pre žiakov a štu-
dentov výtvarný projekt Východní svätí 
pre súčasnosť. V tomto školskom roku bol 
vybraný sv. Ján Krstiteľ. Počas konania met-
ropolitného kola biblickej súťaže 2. – 3. mája 
v Juskovej Voli vladyka Milan Lach, prešov-

ský pomocný biskup, vyhodnotil jednotlivé 
práce.

Projekt je zameraný na spoznávanie života 
východných svätých a blahoslavených. V kaž-
dom školskom roku je zameraný na jedného 
východného svätca alebo blahoslaveného.

Cieľom je bližšie sa oboznámiť so svätými 
východného obradu, prehĺbiť vo svojom 
kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť 
povedomie gréckokatolíka, prijať nové vzory 
do svojho života a prostredníctvom nich 
formovať morálne čnosti, a rozvíjať tvorivosť 
a zručnosť pri spracovaní informácií. (DKÚ 
Košickej eparchie, Peter Cap)

�� Víkend na tému Čistí v srdci, úprimní 
v láske pre 50 účastníkov zo Sabinovské-
ho protopresbyterátu sa uskutočnil 15. 
– 18. apríla v Gréckokatolíckom mládežníc-
kom centre Bárka. V katechézach odzneli 
témy o kráse čistoty, jedinečnosti, hodnote 
a dôstojnosti človeka, mladí spoznávali 
dôležitosť sviatosti zmierenia, zamýšľali sa 
nad témou nebeského kráľovstva a odha-
ľovali choroby (hriechy) srdca a dôležitosť 
spolupráce so Svätým Duchom. Zodpoved-
nými za víkend boli Júlia Magerová, otcovia 
Martin Kozej a Patrik Maľarčík. (Patrik 
Maľarčík)

��  Vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, sa 18. apríla prihovoril mla-
dým, ktorí sa stretávajú na tematických 
večeroch v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach. Už počas svätej 
liturgie načrtol tému domova, ktorú neskôr 
na stretnutí rozvinul. Zdôraznil potrebu 
stabilných hodnôt v domove a rodine. 
(Martin Miňo)

�� Študenti Cirkevného gymnázia sv. 
Jána Krstiteľa v Trebišove reprezentovali 
19. apríla školu, okres a Košickú eparchiu 
na krajskom kole v hádzanej. Okrem druhé-
ho miesta v kole si svojimi výkonmi vybo-
jovali aj druhé miesto na turnaji Memoriál 
Jaroslava Papiernika. (Peter Koščo)

��Medzi žiakov a pedagógov Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja v Trebišove zaví-
tal 22. apríla vladyka Milan Chautur, košic-
ký eparcha, v sprievode riaditeľa Školského 
eparchiálneho úradu otca Petra Oreniča. 
V úvode prítomných hostí, primátora mes-
ta a ostatných kňazov privítal duchovný 
správca školy otec Tomáš Haburaj. Slávnosť 
pokračovala archijerejskou liturgiou. 
Vladyka Milan v homílii upriamil pozornosť 
na duchovné hrdinstvo, ktoré môžu aj žiaci 
napodobniť podľa vzoru patróna školy. 
V závere liturgie vladyka Milan požehnal 
ikonu sv. Juraja, patróna školy, a ikonu 
sv. Cyrila a Metoda, patrónov eparchie, 
umiestnených na priečelí školskej kaplnky. 
Za účasť a spoločnú modlitbu sa poďako-
vala riaditeľka školy Ľudmila Bumberová. 
Ikony škole sponzorsky venoval ich autor 
otec Róbert Demko. (-vedšk)

�� Evanjelizačný koncert Zapáľme svet 
kňazskej hudobnej skupiny Anastasis´95 sa 
uskutočnil 23. apríla v Trebišove. Zosta-
vu tvoria dnes už kňazi Štefan Paločko, 
Rastislav Višňovský, Peter Milenky, Dávid 
Zorvan, Maroš Rinik a Martin Mikula. Prvý 
koncert sa konal po Pasche v Malcove 
17. apríla, druhý v Kine Skala v Prešove 
a posledný 6. mája v Sobranciach. (Maroš 
Rinik)
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J▌V Trebišove sa stretli deti z kňazských rodín 
Košickej eparchie

Tretí aprílový víkend 16. – 17. apríla priniesol 
zaujímavé stretnutie na Cirkevnej strednej 
odbornej škole Jozafáta v Trebišove. Zišlo sa 
tam tridsaťpäť mladých ľudí, ktorí pochá-
dzajú z rodín gréckokatolíckych kňazov. 
O pestrý program sa postaral otec Juraj 
Baran, správca farnosti Závadka, a animátori 
z kňazských rodín. Účastníkov povzbudili 

pozvaní hostia otec Dávid Zorvan a otec 
Patrik Székely. Čas víkendu vyplnila mod-
litba, rozhovory, spoločenské hry, šport aj 
nočná hra. Cieľom stretnutia bolo v prvom 
rade vzájomné spoznanie sa detí a mladých 
z kňazských rodín a vzájomná podpora. 
(Štefan Keruľ-Kmec ml.)

J▌Na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča v Prešove  
hovorili o hospodárení s vodou

11. a 20. apríla sa v priestoroch Gymnázia bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnili 
workshopy Hospodárme s vodou a Chráňme 
zeleň k projektu Vzdelávanie v oblasti klímy 
a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla 
Petra Gojdiča. Účastníci plnili teoretické aj 
praktické úlohy. Oboznámili sa s témou Fon-
dy EHP a v dotazníku si overili vedomosti 
o nórskych fondoch. Henrieta Nemcová, kto-
rá sa zúčastnila na študijnom pobyte v Nór-

sku, vo svojej prednáške hovorila o projek-
toch Zelená škola. Študenti a žiaci po pred-
náške pracovali vo workshopoch, kde si mali 
možnosť porovnať množstvo vody zachytenej 
z klasickej strechy a zo strechy, na ktorej je 
vysadená zeleň, rozoberali možnosti využi-
tia zrážkovej vody v domácnostiach, a témy 
národných parkov Slovenska a dažďových 
pralesov. Cieľom aktivít je viesť študentov 
k úcte voči prírode. (Helena Čitbajová)

J▌V Ľutine sa konalo  
celoslovenské večeradlo

V rámci celoslovenského večeradla a progra-
mu osláv 150. výročia obnovenia verejnej úcty 
k Matke ustavičnej pomoci sa 23. apríla v ba-
zilike minor v Ľutine uskutočnilo stretnutie 
mariánskych ctiteľov slovenskej gréckokato-
líckej metropolie.

Program sa začal modlitbou radostného 
ruženca, ktorú viedol otec Vasiľ Kormaník. 
Nasledovala prednáška Marty Uchalovej, ve-
dúcej Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Pan-
ny Márie v Košiciach, dlhoročnej šíriteľky ve-
čeradiel na Slovensku, na Ukrajine i v Rusku. 
Témou bola úcta k Matke ustavičnej pomoci 
a jej mocné pôsobenie v dnešných časoch. 
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. 
V homílii vyzýval na boj so závislosťami, 
ktoré ničia duše, zvlášť detí a mládeže. 

Popoludňajší program otvoril redempto-
rista otec Miroslav Čajka Novénou k Matke 
ustavičnej pomoci. Nasledovalo rozprávanie 
Marty Uchalovej o jej misii na Ukrajine 
a v Rusku v rokoch 1999 – 2005. Jaroslav 
Dvorščák podal krátke svedectvo o sile zasvä-
tenia svojej rodiny Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. Anastázia Fellegiová hovorila 
o potrebe budovať okolo kňazov ochrannú 
hrádzu vytváraním sedemčlenných skupi-
niek, v ktorých sa každý deň iný člen modlí 
a obetuje všetky svoje námahy a ťažkosti dňa 
za konkrétneho kňaza. Korunku Božieho 
milosrdenstva viedol otec Vasiľ Kormaník, 
po skončení nasledoval slávnostný ruženec. 
Na záver programu vladyka Ján požehnal 
zúčastnených Najsvätejšou Eucharistiou. 
(Anastázia Fellegiová)

�� V Miňovciach sa 23. apríla – 1. mája 
konali sväté misie na pozvanie správcu 
farnosti otca Alexandra Andrejka pod vede-
ním redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR 
a Miroslava Bujdoša CSsR. Posledné misie 
tu konali v roku 1923 dnes už blahoslavený 
Metod Dominik Trčka CSsR a otec Stanislav 
Nekula CSsR. Na misiách sa zúčastňovali 
aj veriaci okolitých obcí. (Miroslav Bujdoš 
CSsR) 

�� Katedra aplikovanej edukológie 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) 
zorganizovala 25. apríla ďalšiu zo série 
prednášok. Oboznámenie sa so súčas-
nou situáciou pri výučbe, ako aj hľadanie 
nových postupov a spôsobov oslovenia 
študentov hľadali poslucháči v odbore 
katolícka teológia spolu s Petrom Capom, 
riaditeľom Diecézneho katechetického 
úradu v Prešove. (Peter Tirpák)

�� Do redakcie časopisu Slovo zavítali 
26. apríla žiaci a pedagógovia zo Základnej 
školy J. A. Komenského z Trebišova, ktorí 
sa v Prešove zastavili na ceste do Ľutiny. 
Pracovníci žiakom predstavili redakčnú 
prácu s textom a grafikou pri príprave 
najnovšieho čísla a povzbudili ich k tvorbe 
vlastného školského časopisu Komenčák. 
(Ondrej Miškovič)

�� Na krajskom kole súťaže Čo vieš 
o hviezdach 26. apríla reprezentovali Cir-
kevnú základnú školu s materskou školou 
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove dvaja žiaci 
6. ročníka (Dávid Božík, 3. miesto s postu-
pom na celoslovenské kolo do Nitry; Daniel 
Zbojovský, 5. miesto). (Jana Tirpáková)

�� 1. mája prešovský arcibiskup metro-
polita Mons. Ján Babjak SJ vo farnosti 
Snina-Brehy pri príležitosti odpustovej 
slávnosti ku cti bl. V. Hopka pred svätou 
liturgiou posvätil nový ikonostas a v homílii 
povzbudil veriacich, aby naďalej vydávali 
svedectvo o svojej viere. (Mária Salnická)

�� Prešovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ zaslal 3. mája list mi-
nistrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Petrovi Plavčanovi, v ktorom ho ako 
hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
žiada o stiahnutie knihy Sekerou a nožom 
autorov Petra Pišťanka a Dušana Taragela 
zo zoznamu povinnej literatúry pre stredné 
školy. Metropolita Ján Babjak verí, že 
zvíťazí hlas rodičov a mnohých iných, ktorí 
sa venujú vzdelávaniu a výchove mladej 
generácie, že zvíťazí zdravý rozum a kni-
ha nebude súčasťou povinnej literatúry. 
(Ľubomír Petrík) 
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J▌Eparchiálna odpustová slávnosť  
v Slovinkách

V nedeľu 24. apríla, po sviatku sv. veľkomu-
čeníka Juraja, ktorému je zasvätený chrám 
v Slovinkách, vyvrcholila eparchiálna odpus-
tová slávnosť Košickej eparchie archijerej-
skou svätou liturgiou. Hlavným slúžiteľom 
a kazateľom bol apoštolský nuncius na Slo-
vensku arcibiskup Mons. Mario Giordana. 
Spoluslúžil košický eparcha vladyka Milan 
Chautur CsSR.

V homílii Mons. Giordana pripomenul, 
že mučeníctvo je vždy aktuálnou záležitos-

ťou, ako to dosvedčujú udalosti minulého 
storočia i dnešných dní. Upozornil na to, 
že jednou z foriem mučeníctva je život vo 
vernosti Kristovmu evanjeliu a odmietnutie 
robiť kompromisy s modernými ideológiami.

Svoju vďačnosť za spoločné slávenie 
v závere slávnosti vyjadril vladyka Milan 
aj miestny farár jeromonach Pimen, ktorý 
v mene veriacich odovzdal nunciovi ikonu 
sv. Štefana. (Pavol Pastornický; foto: Jozef 
Medviď)

J▌Kňazský seminár v Prešove  
privítal návštevníkov

Brány Gréckokatolíckeho kňazského semi-
nára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa 
23. apríla otvorili pre verejnosť. Program Dňa 
otvorených dverí sa začal spoločnou modlit-
bou Molebenu k sv. Jurajovi. Po ňom vladyka 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita, privítal návštevníkov. V príhovore 
poukázal na dôležitosť formácie kandidátov 
na kňazskú službu. Po ňom nasledoval 
bohatý program, ktorý si pripravili semina-

risti štvrtého ročníka. Prezreli si priestory 
seminára a mohli sa zapojiť do workshopov. 
Na poludnie sa začal kultúrny program 
hudobným vystúpením seminárneho zosku-
penia Siedmy deň. Po programe si pochut-
nali na seminárnom obede. Vyvrcholením 
bola modlitba Veľkej večierne, po ktorej sa 
zúčastneným za účasť poďakoval otec rektor 
kňazského seminára Miroslav Dancák. (Mi-
roslav Chorendžák)

J▌Na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku otvorili projekt 
financovaný nadáciou SPP

Súčasťou odpustovej slávnosti na CZŠ sv. 
Juraja ku cti patróna školy, ktorá sa kona-
la 25. apríla, bolo aj slávnostné otvorenie 
úspešného projektu Svätý Juraj otvára svoje 
brány pre všetkých. Projekt obstál vo veľmi 
veľkej konkurencii spomedzi 881 projektov 
prihlásených do programu nadácie SPPo-
ločne. Škola získala 6 000 eur na výstavbu 
miniamfiteátra.

Na slávnosť prijal pozvanie prešovský po-
mocný biskup Mons. Milan Lach SJ, riaditeľ 

Archieparchiálneho školského úradu v Pre-
šove otec Anton Uhrín, otec Marek Pulščák, 
svidnícky dekan, kňazi dekanátu, primátor 
mesta Svidník Ján Holodňak a vedúca odbo-
ru školstva Viera Dercová. Program sa začal 
posviackou miniamfiteátra, po ktorej nasle-
dovala archijerejská svätá liturgia v kaplnke 
školy. V homílii vladyka Milan zdôraznil 
význam odpúšťania. Po krátkej prestávke sa 
konala akadémia k patrónovi školy. (Katarína 
Hrižová)

�� Vo farnosti Krajná Bystrá 17. apríla pri 
príležitosti Nedele o porazenom, keď sa 
číta o Kristovej láske k trpiacemu, svojou 
homíliou a pomazaním olejom povzbudil 
veriacich otec Matúš Verba a tým, ktorí 
ostali pre chorobu na lôžku, vyslúžil sväté 
tajomstvo miestny kňaz. (Pavol Burda)

�� 19. apríla si ikonu s relikviami 
blahoslavenej Jozafaty mohli uctiť 
v kaplnke Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
aj pedagógovia a študenti školy. (Ľudmila 
Chovanová)

�� Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom sa 21. – 22. apríla zúčastnili 
na dobrovoľnej duchovnej obnove 
v Juskovej Voli pod vedením otca Vasiľa 
Kindju, ktorá bola časom spoznávania 
Boha, seba a prežívania spoločenstva 
pri modlitbe, speve či športe. (Ľudmila 
Chovanová)

�� Ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím 
Petra Liptáka z Košíc, sa konal v GMC 
Bárka v Juskovej Voli 22. – 24. apríla pre 
78 mladých ľudí z farností Prešovskej 
archieparchie, ktorí boli povzbudení 
modlitbami chvál, dynamikami, 
každodenným slávením svätých liturgií aj 
osobnými svedectvami jednotlivých členov 
tímu. (Patrik Maľarčík)

�� Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity sa 26. apríla uskutoč-
nila medzinárodná vedecká konferencia 
na tému Zblúdil som ako stratená ovca, 
na ktorej sa zúčastnil aj Mons. Milan Lach 
SJ, pomocný prešovský biskup. (ISPA)

�� Archijerejskú svätú liturgiu pri 
príležitosti 70 rokov života prof. Tadeusza 
Zasępu: slávil vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropolita, 
28. apríla v Ružomberku. (ISPA)

�� Kurzy prípravy na manželstvo sa pod 
vedením otca Petra Jakuba konali 21. – 
24. apríla a 28. apríla – 1. mája v Centre 
pre rodinu na Sigorde pre 28 snúbeneckých 
párov, ktoré sa vďaka prednáškam, aktivi-
tám a svedectvám slúžiacich manželských 
párov aj takto mohli pripraviť na prijatie 
sviatosti manželstva. (Jozef Greško)

�� 4. mája oslávila katolícka Televízia LUX, 
ktorej ambíciou je budovať na Slovensku 
televíznu alternatívu, 8. výročie začiatku 
samostatného vysielania.

�� Začiatkom mája Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže zverejnilo výsledok 
výzvy – tridsaťpäť schválených projektov 
s celkovou finančnou podporou 6 940 eur.
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J▌GTF PU si pripomenula  
tzv. Prešovský sobor

Vo štvrtok 28. apríla si Gréckokatolícka 
cirkev pripomenula pamätný deň neslávne 
známeho Prešovského soboru z 28. apríla 
1950 v Prešove, ktorý vtedy zorganizovala 
a zinscenovala totalitná štátna mašinéria. 
Bol to oficiálny začiatok likvidácie Grécko-
katolíckej cirkvi v bývalom Československu, 
aj keď už predtým bolo vykonaných veľa 

krokov proti tejto Cirkvi, ktorá bola potom 
až do roku 1968 postavená mimo zákona, 
teda zakázaná. 

Pri tejto príležitosti bola v priestoroch 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešov-
skej univerzity v Prešove otvorená výstava 
o utrpení Gréckokatolíckej cirkvi v krajinách 
strednej a východnej Európy, ktoré boli pod 
nadvládou komunistického režimu. Krátkym 
príhovorom ju otvoril dekan GTF PU Mons. 
prof. Peter Šturák. (Ľubomír Petrík, foto: 
Juraj Blaščák)

J▌Biblická súťaž  
v Bratislavskej eparchii

V priestoroch Cirkevnej materskej školy 
bl. Tarzície v Trenčíne sa 24. apríla kona-
lo eparchiálne kolo biblickej súťaže pre 
deti prvého stupňa základných škôl. Deti 
z farností Bratislava, Trnava a Trenčín si mali 
možnosť preveriť svoje vedomosti. V kategó-

rii A sa na prvom mieste umiestnilo družstvo 
z Bratislavy a v kategórii B vyhralo družstvo 
z Trenčína, ktoré reprezentovali Bratislavskú 
eparchiu na metropolitnom kole. (František 
Fedorišin)

J▌Podaril sa unikátny objav súvisiaci 
s Užhorodskou úniou

V rámci prípravy jednej z ďalších publikácií 
edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, 
ktorá vychádza od roku 2012 a bude zavŕše-
ná v roku 2018 pri príležitosti 200. výročia 
vzniku gréckokatolíckej Prešovskej eparchie, 
sa podaril unikátny objav. Gréckokatolícky 
kňaz ThLic. Juraj Gradoš, ktorý publiká-
ciu pripravuje ako svoju dizertačnú prácu, 
objavil originálny dokument z 24. apríla 1646 
súvisiaci s Užhorodskou úniou. Objav je o to 
vzácnejší, že k nemu došlo v čase, keď sme si 
pripomenuli 370. výročie Užhorodskej únie.

Na nájdenej listine je latinský text, po kto-
rom nasleduje pravdepodobne šesťdesiattri 
podpisov kňazov. Keďže dokument bol 
objavený 4. mája tohto roka, je ešte v štádiu 
skúmania. Bližšie informácie o historickom 
objave vzácneho dokumentu budú v najbliž-

šom čase zverejnené v odbornej literatúre. 
Doteraz sa odborníci domnievali, že akt Už-
horodskej únie nebol zdokumentovaný, teda 
nebol priamo v deň jej uzavretia zhotovený 
žiaden zápis, čo však nový objav vyvracia. 
Doposiaľ bol známy iba neskorší dokument 
z 15. januára 1652.

Užhorodská únia bola formálnym aktom 
obnovenia plného cirkevného spoločenstva 
medzi cirkvou byzantského obradu v Muka-
čevskej eparchii, do ktorej patrilo aj územie 
terajšej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 
a Katolíckou cirkvou. Podľa historikov sa tak 
stalo 24. apríla 1646 na zámku Drugetovcov 
v Užhorode, kde bolo prítomných šesťde-
siattri gréckokatolíckych kňazov a jágerský 
rímskokatolícky biskup Juraj Jakušič. (Ľubo-
mír Petrík)

JJ Ľubomír
J� Petrík

Rozhovor s Mons. Ivanom Martyniakom, 
emeritným przemyšlsko-varšavským arci-
biskupom metropolitom

�� Vladyka, veľa rokov ste boli v činnej 
službe, čo všetko ste odovzdali svojmu 
nástupcovi? 

Pred 45 rokmi situácia v našej cirkvi nebola 
ľahká. Cirkev bola bez štruktúr, zničená 
komunistami, ľudia vyvezení na Ukrajinu 
a tí, čo zostali, skoro 150-tisíc Lemkov, boli 
rozvezení v roku 1947 v rámci akcie Visla 
po Poľsku. Mali zakázané dokonca rozprá-
vať sa po lemkovsky. Časť prešla do Pravo-
slávnej cirkvi podporovanej štátom, časť 
do latinskej Cirkvi. Až v roku 1957 sme 
začali byť v latinských chrámoch „tolerova-
ní“. A v čase solidárnosti sme sa mohli začať 
stavať na vlastné nohy.
Mali sme iba generálneho vikára pre celé 
Poľsko. V roku 1981 som bol pre južné Poľ-
sko vymenovaný ja a pre severné bazilián 
Jozafát Romanyk. Boli sme pod ochranou 
poľského prímasa. Mohli sme krstiť, sobá-
šiť, ale nemohli sme mať vlastné farnosti. 
Až v roku 1991 vznikla naša eparchia. Pápež 
Ján Pavol II. ju v roku 1996 rozdelil na dve 
eparchie a vznikla metropolia.

�� Stáli ste teda pri obnove Gréckokato-
líckej cirkvi v Poľsku.

Ale stálo to veľa utrpenia, pokorenia, 
trpezlivosti. Kto by si vtedy pomyslel, že 
bude obnovená cirkev, eparchia, že tu bude 
metropolia a traja biskupi, že tu bude zasa 
seminár? A Boh to tak pomaly zariadil. Ale 
veľa mladých ľudí z Poľska odišlo za prácou 
do zahraničia. Z dvoch miliónov bolo asi 
desaťtisíc našich veriacich.

�� Boli ste aj pri rozbiehaní spolupráce 
medzi Przemyšlom a Prešovom.

V histórii dokonca biskup z Przemyšla pôso-
bil nejaký čas na území Prešovskej eparchie. 
A najmä obyčajní ľudia si veľmi pomáhali. 
Veriaci z Poľska sa na západ dostali práve 
cez Slovensko. Tak neraz vaši veriaci zachrá-
nili aj životy našim. Mali sme dobrú spolu-
prácu s biskupom Jánom Hirkom aj teraz 
s novým metropolitom Jánom Babjakom. 
Radi sme navštívili Litmanovú či Ľutinu.
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Príbeh  
Božieho milosrdenstva
Keď svätý Ján Pavol II. zavítal do Sanktuária v Krakove, povedal okrem iného aj tieto slo-
vá: „Nič človek tak nepotrebuje ako Božie milosrdenstvo – tú láskavú lásku, spolucítiacu, 
pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám svätosti Boha.“

JJ Peter Fučo
J� foto: talent.pl

O Božom milosrdenstve sa v týchto dňoch 
rozpráva viac ako inokedy. Príčinou je aj 
vyhlásenie milostivého Roka milosrdenstva, 
ktorý aktuálne prežívame. Svätý Otec Fran-
tišek bulou Misericordiae vultus poukazuje 
na povahu Boha ako Otca, ktorý sa nikdy 

nevzdáva, až kým neodstráni hriech a svojím 
súcitom a milosrdenstvom nezvíťazí nad 
odporom. Je to Boh, ktorý trpezlivo bojuje 
o každú dušu – takú vzácnu v jeho očiach.

Príbeh o Božom milosrdenstve sa začína 
už v raji. Keď naši prarodičia padnú, Boh 
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dáva prísľub, že človeka nanovo pozdvihne. 
Celý Starý a Nový zákon sú presiaknuté Bo-
žím milosrdenstvom. Dokonca naša liturgia 
vysoko vyzdvihuje Boha ako Otca milosr-
denstva. 

Sestra Faustína
Asi najmarkantnejšie nám však o Božom 
milosrdenstve rozpráva svätá sestra Faustí-
na. Táto svätica žila len 33 rokov. Narodila 
sa v dedinke Glogowiec 25. augusta 1905. 
V roku 1933 zložila večné sľuby v kláštore 
Kongregácie Matky Božieho milosrden-
stva. Bol to život dlhého utrpenia, ktoré 
znášala s veľkou trpezlivosťou. 5. októbra 
1938 zomrela. Jej telesné ostatky sú uložené 
v kaplnke sestier Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lagiewnikách a tešia sa veľkej 
úcte. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 
1993 a 30. apríla 2000 ju pápež Ján Pavol II. 
vyhlásil za svätú.

Jej myšlienky sú zachytené v Denníčku, 
ktorý napísala a zanechala Cirkvi ako dar 
nebeského Otca pre ubolené ľudstvo. V ňom 
sa kladie dôraz na jednu z Božích vlastností, 
ktorou je milosrdenstvo. Jeho základom 
je postoj dôvery k Bohu a milosrdenstvo 
k blížnemu. Dôvera nie je emocionálnym 
postojom, pocitom či intelektuálnou činnos-
ťou uznajúcou za pravdu Božie objavenie, 
ale je to celoživotný postoj človeka k milo-
srdnému Bohu, vyjadrujúci sa v plnení jeho 
vôle. Slová Ježišu, dôverujem ti, umiestnené 
na milosrdnom obraze, sú správnou odpove-
ďou človeka na poznanie tajomstva Božieho 
milosrdenstva a jeho skúsenosti vo vlastnom 
živote. Dôvera hrá veľmi dôležitú úlohu 
v celom diele milosrdenstva. Potvrdzuje to 
aj fakt, že Ježiš až deväťkrát na ňu poukazuje 
v zjaveniach. Hovorí, že je to podmienka 
na získanie všetkých darov spätých s úctou 
k Božiemu milosrdenstvu. Početné zjavenia 
vysvetľujú, že uctievať Božie milosrdenstvo 
nie je nič iné, ako mu dôverovať. Preto aj 
keby chýbali iné prvky, už samotná dôvera 
tvorí úctu. Ježiš si žiadal aj to, aby táto dôvera 
bola neochvejná a vytrvalá.

Zároveň sa v Denníčku dozvedáme o úlohe, 
ktorú zohráva v tomto celom diele Faustína. 
Ježiš ju nazýva apoštolkou milosrdenstva.

„Apoštolka môjho milosrdenstva, hovor 
celému svetu o mojom nepochopiteľnom 
milosrdenstve. Nech vkladajú nádej do môj-
ho milosrdenstva najväčší hriešnici. Oni 
majú prednostné právo dôverovať v priepasť 
môjho milosrdenstva. Dcéra moja, píš o mo-
jom milosrdenstve pre utrápené duše. Duše, 
ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, 
mi spôsobujú rozkoš. Takým dušiam dávam 
viac milostí, než si želajú. Nemôžem trestať, 
hoci by bol niekto aj najväčším hriešnikom, 
ak sa odvoláva na moje zľutovanie, ale ospra-

vedlňujem ho vo svojom nepochopiteľnom 
milosrdenstve. Napíš: Kým prídem ako spra-
vodlivý sudca, najprv otváram dokorán dvere 
môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť 
dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť 
dverami mojej spravodlivosti...“ (1146).

„Dnes posielam teba k celému ľudstvu 
s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať 
ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a pri-
vinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Tresty 
používam len vtedy, keď ma sami k tomu nú-
tia. Moja ruka neochotne berie meč spravod-
livosti. Pred dňom spravodlivosti posielam 
deň milosrdenstva.“ (1588)

V posolstve o milosrdenstve Ježiš kon-
krétne poukazuje na to, kde hľadať a ako 
obsiahnuť milosrdenstvo. V prvom rade 
rozpráva o tribunáli milosrdenstva, kde 
sú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične 
opakujú. Netreba ísť na žiadnu ďalekú púť 
ani vykonať nejaké vonkajšie obrady..., ale 
v pokore prísť a vyznať svoje hriechy vo svätej 
spovedi, „... a zázrak Božieho milosrdenstva 
sa prejaví v celej plnosti“ (1448). S istotou sa 
dá povedať, že celé dielo milosrdenstva je 
založené na dôvere a pokání. Faustína píše, 
že ak má sviatosť zmierenia priniesť ovocie, 
teda úžitok, predpokladá: po prvé – úplnú 
úprimnosť a otvorenosť (ani najsvätejší 
a najmúdrejší spovedník nemôže nasilu vliať 
do duše to, po čom túži, ak duša nebude úp-
rimná a otvorená); po druhé – pokoru (pýcha 
udržuje dušu v temnote); po tretie – posluš-
nosť (neposlušná duša sa vystavuje veľkému 
nešťastiu a nijako nepokročí v dokonalosti 
ani nezvládne duchovný život).

Zo spovede si máme odnášať dvojaký 
úžitok: uzdravenie a výchovu. Naša duša pot-
rebuje stálu výchovu ako malé dieťa. Vycho-
váva ju sám Boh. Ide o školu Božej lásky. Pri 
čítaní Denníčka, hlavne v častiach, kde Ježiš 
rozpráva o sviatosti pokánia, si nemožno 
nevšimnúť, že Ježiš Faustínu povzbudzuje, 
aby v kňazovi, u ktorého sa spovedá, videla 
jeho samého, aby sa nebála mu dôverovať 
ako malé dieťa svojim rodičom: „... keď 
prichádzaš na svätú spoveď, mysli na to, že 
v spovednici ja sám čakám na teba, kňazom 
sa len zastieram, ale sám pôsobím na tvoju 
dušu. Tu sa úbohá duša stretá s milosrdným 
Bohom. Povedz dušiam, že z tohto prameňa 
milosrdenstva môžu čerpať milosti jedine 
nádobou dôvery. Ak ich dôvera bude veľká, 
moja štedrosť bude bezhraničná. Pokorné 
duše zaplavujú prúdy mojej milosti. Pyšní 
zostávajú vždy v biede a núdzi, lebo moja 
milosť sa odvracia od nich k pokorným du-
šiam“ (1602). Ježiš svätej sestre Faustíne dáva 
okrem sviatosti zmierenia aj ďalšie prostried-
ky, ktoré slúžia úcte a šíreniu kultu milo-
srdenstva. Hovorí o hodine milosrdenstva, 
Korunke (ruženci) Božieho milosrdenstva, 
sviatku Božieho milosrdenstva a o obraze 
milosrdného Ježiša.

Hodina milosrdenstva
V roku 1937 odporučil Pán Ježiš uctiť si 
hodinu svojej smrti: „Pripomínam ti, dcéra 
moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodi-
ny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho 
milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj 
jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre 
úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo 
otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto 
hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre dru-
hých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti 
celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad 
spravodlivosťou. Dcéra moja, snaž sa v tejto 
hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to 
dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať 
krížovú cestu, vojdi aspoň na chvíľu do kapl-
nky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosr-
denstva v Najsvätejšej Sviatosti, a ak nemô-
žeš vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby 
tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Žiadam 
si úctu k môjmu milosrdenstvu od každého 
stvorenia, ale najprv od teba, lebo tebe som 
dal najhlbšie poznať toto tajomstvo.“ (1572)

„Je to hodina milosrdenstva pre celý svet.“ 
(1320).

Modlitba v hodine milosrdenstva je úzko 
spojená s treťou hodinou popoludní. Máme 
sa obrátiť na Ježiša a v prosbách sa odvolávať 
na cenu a zásluhy jeho bolestného umuče-
nia.

Korunka – ruženec Božieho 
milosrdenstva
Túto modlitbu nadiktoval Ježiš Faustíne vo 
Vilniuse 13. – 14. septembra 1935. Postup-
ne jej ukazoval hodnotu a účinnosť tejto 
modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú 
s ňou spojené. Keď sa modlíme túto korun-
ku, obetujeme Bohu Otcovi telo a krv, dušu 
a božstvo Ježiša Krista a súčasne prosíme 
o milosrdenstvo pre nás i celý svet. Výraz: 
celý svet – to sú všetci ľudia žijúci na zemi aj 
duše trpiace v očistci.

Z Denníčka o korunke vyberáme: „V is-
tej chvíli, keď som prechádzala chodbou 
do kuchyne, počula som v duši slová: ,Modli 
sa neustále túto korunku, ktorú som ťa na-
učil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne 
v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi 
ju budú podávať hriešnikom ako poslednú 
záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrd-
nutejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, 
dosiahne milosti z môjho nekonečného 
milosrdenstva. Túžim, aby celý svet poznal 
moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú 
môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepo-
chopiteľné milosti.ʻ“ (687)

„Keď som vošla do svojej samoty, poču-
la som tieto slová: ,Každú dušu, ktorá sa 
pomodlí túto korunku, budem v hodine 
smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri 
zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie 
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isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom budú 
modliť túto korunku, uzmieri sa Boží hnev 
a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví 
dušu. Pohne sa vnútro môjho milosrdenstva 
pre bolestné umučenie môjho Syna.ʻ“ (811)

Je známa udalosť, ktorú opisuje Faustína 
ohľadne korunky: „Odrazu som sa ocitla 
v neznámej chalupe, kde zomieral starší člo-
vek v strašných mukách. Okolo postele bolo 
množstvo diablov a plačúca rodina. Keď som 
sa začala modliť korunku, duchovia temnoty 
sa rozpŕchli so sykotom a vyhrážaním sa 
mne, ale tá duša sa upokojila a plná dôvery 
spočinula v Pánovi.“

 

Sviatok Božieho milosrdenstva
Ako sa dozvedáme z Denníčka, Ježiš si želal, 
aby bol ustanovený sviatok Božieho milosr-
denstva. Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil 
tento sviatok 30. apríla 2000. V deň, keď vy-
hlásil blahoslavenú sestru Faustínu za svätú.

Tento sviatok sa má sláviť vždy prvú 
nedeľu po Veľkej noci, teda na Tomášovu 
nedeľu. „Túžim, aby sviatok milosrdenstva 
bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, 
zvlášť pre hriešnikov. V ten deň je otvorené 
vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam 
celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia 
k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, 
ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému 
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín 
a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Bo-
žie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech 
sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci 
by jej hriechy boli ako šarlát.“ (699)

Sviatok milosrdenstva má byť nielen 
dňom všeobecného uctievania Boha v tomto 
tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých 
ľudí, zvlášť hriešnikov. Lebo Pán Ježiš spojil 
s týmto sviatkom veľké prisľúbenia. Najväč-

šie z nich spojil so svätým prijímaním, pri-
jatým v tento deň. Je to prisľúbenie úplného 
odpustenia vín a trestov, čiže taká milosť, 
akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. 
Veľkosť sviatku je aj v tom, že všetci, dokon-
ca tí, ktorí sa iba v tento deň obrátili, si môžu 
vyprosiť každú milosť, ak je zhodná s Božou 
vôľou.

„Sviatok môjho milosrdenstva vytrys-
kol z [môjho] vnútra pre potešenie celého 
sveta...“ (1517) „... a je potvrdený v hlbinách 
môjho zľutovania.“ (420) Prípravou na tento 
sviatok má byť novéna, pri ktorej sa modlíme 
Korunku k Božiemu milosrdenstvu (trvá 
deväť dní, začína sa od Veľkého piatka).

Korunka k Božiemu milosrdenstvu
(päť desiatkov)

Na začiatku: Otče náš, Raduj sa, Verím
Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obe-

tujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho 
najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, 
na odčinenie našich hriechov i hriechov 
celého sveta (jedenkrát).

Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné 
umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s ce-
lým svetom (desaťkrát).

Zakončenie: Svätý Bože, svätý Silný, svätý 
Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým 
svetom (trikrát)

Obraz milosrdného Ježiša
Jeho podoba bola zjavená vo vízii, ktorú mala 
sestra Faustína 22. februára 1931 v cele ploc-
kého kláštora. Pre obraz Krista sú charakte-
ristické dva lúče. Svetlý lúč predstavuje vodu, 
ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená 
krv, ktorá je životom duše. Lúče označujú 
sviatosti i svätú Cirkev, zrodenú z prebodnu-

tého Kristovho boku, i dary Svätého Ducha, 
ktorých biblickým symbolom je voda. Obraz 
znázorňuje zmŕtvychvstalého Krista, ktorý 
má na rukách a na nohách stopy po ukrižo-
vaní.

„Dávam ľudom nádobu,“ povedal Pán Ježiš 
Sestre Faustíne, „s ktorou majú prichádzať 
k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou 
nádobou je tento obraz s nápisom Ježišu, 
dôverujem ti.“ (327)

„Cez ten obraz budem udeľovať dušiam 
veľa milostí, preto nech má k nemu prístup 
každá duša.“ (570)

O postoji dôvery hovoria slová pod obra-
zom: Ježišu, dôverujem ti.

„Obraz má pripomínať požiadavky môjho 
milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez 
skutkov je márna.“ (742)

Uctievanie tohto obrazu je založené na dô-
verujúcej modlitbe, spojenej so skutkami mi-
losrdenstva. K takto chápanému uctievaniu 
obrazu dáva Pán Ježiš nasledujúce prisľúbe-
nia: milosť spásy, veľké pokroky v kresťanskej 
dokonalosti, milosť šťastnej smrti aj všetky 
iné milosti a časné dobrá, o ktoré ho budú 
milosrdní ľudia s dôverou prosiť.

„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento 
obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež 
víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, 
a zvlášť v hodine smrti. Ja sám ju budem 
chrániť ako svoju slávu.“ (48)

O Božom milosrdenstve človek svedčí 
predovšetkým svojím životom v duchu 
dôvery voči Bohu a milosrdenstva voči 
blížnym. Človek, ktorý dôveruje Bohu (plní 
jeho vôľu) a koná skutky milosrdenstva, je 
živým obrazom Božieho milosrdenstva, lebo 
každý, kto sa pozerá na takéto svedectvo, vie, 
že Boh je dobrý, že sa mu oplatí dôverovať 
a napodobňovať ho v milosrdnej láske voči 
ľuďom. Takéto svedectvo priťahuje človeka 
ako magnet. Nestačí však svedčiť o milo-
srdenstve len svojím životom, treba hlásať 
Božie milosrdenstvo aj slovom. V osobných 
kontaktoch s ľuďmi treba využívať každú 
príležitosť hovoriť o Božej dobrote a povzbu-
dzovať ich k dôvere voči nemu. Najčastejšie 
máme príležitosť hlásať Božie milosrdenstvo 
v každodennom živote, v osobných kon-
taktoch s druhým človekom, keď si tak ako 
sestra Faustína v rozhovoroch s blížnymi 
a interpretácii faktov a udalostí všímame 
Božiu dobrotu. Božie milosrdenstvo hlásame 
aj vtedy, keď naše každodenné situácie do-
kážeme vnímať v duchu viery a vidieť v nich 
milujúcu ruku nebeského Otca aj vtedy, keď 
nás navštívi krížom. Prijatý kríž nás vedie 
k väčšiemu dobru. Takýto apoštolát v kaž-
dodennom živote prináša veľké plody. Svätý 
Otec František v jednej zo svojich katechéz 
pripomenul, že všetci sa potrebujeme živiť 
Božím milosrdenstvom, pretože práve z toh-
to zdroja pramení naša záchrana.
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Dávidovo 
milosrdenstvo

JJ Romana Mária Rusnačková SNPM
J� foto: www.etsy.com

Dávida prenasledoval kráľ Šaul, ktorého 
poháňala žiarlivosť. Prenasledoval ho aj 
na púšti. Nevedel však o tom, že sa skrýva 
v jaskyni, do ktorej vošiel. Dávidovi sa tak 
naskytla vhodná príležitosť zbaviť sa nepria-
teľa. Spoločníci ho posmeľovali a nabádali, 
aby to využil (po ľudsky): „Dávidovi hovorili 
jeho ľudia: ,Hľa, toto je deň, o ktorom ti Pán 
povedal: ,Vydám ti do ruky tvojho nepria-
teľa, naložíš s ním, ako sa ti bude páčiť!‘ʻ“ (1 
Sam 24, 5)

Dávid ide a potajomky odtne okraj plášťa 
kráľa Šaula. Biblia píše, že po tomto čine 
Dávidovi bilo srdce preto, že zneuctil kráľa. 
Kráľovi neublížil, lebo bol veľkorysý a mal 
úctu k posvätnosti kráľa. A svojim spoloč-
níkom povedal: „Nech to Pán vzdiali odo 
mňa! Neurobím to svojmu pánovi, Pánovmu 
pomazanému! Nevztiahnem naň svoju ruku, 
lebo je to pomazaný Pána.“ (1 Sam 24, 7)

Dávid sa zachoval spravodlivo, nie v zmys-
le spravodlivého trestu. Nie v zmysle ľudskej 
spravodlivosti: využiť príležitosť, vybaviť si to 
tu a teraz, ukázať, že ja som šikovnejší... Naše 
postoje v prípade krivdy, ktorú prežívame 
vo vzťahu k niekomu, sú často nasmerované 
k očakávaniu chvíle, kedy sa budeme môcť 
postaviť do pozície spravodlivosti. Lež spra-
vodlivosti z nášho pohľadu, nie z pohľadu 
Božieho.

Prečo nám chýba v týchto chvíľach Boží 
pohľad?

Možno aj preto, lebo naše srdce je ubolené, 
je zranené... A keďže neprosíme Boha o jeho 
pohľad, tak sa stávame tvrdými, túžiacimi 
po opätovaní bolesti: nech aj on či ona spoz-
ná, ako to bolí, aké to je...

Dávid však  vie, že spravodlivosť patrí 
Bohu. Preto Šaulovi prejavuje milosrden-
stvo. Chce pre neho to najlepšie, i keď si to 
nezaslúžil.

Aj v tom je veľkosť Dávida – priať iným to 
najlepšie, žehnať im, modliť sa za nich...

Nikto z nás si Božie milosrdenstvo neza-
slúži, a predsa nebeský Otec je denno-denne 
voči nám milosrdný. Preukazuje nám svoje 
veľké milosrdenstvo a vôbec to nenarúša 
jeho spravodlivosť.

Šaul sa zbytočne vyčerpával  zápasmi s Dá-
vidom. Aj nás v našom duchovnom živote zlo 
veľmi vyčerpáva. Boh nám pomáha uvidieť 
a uznať zlo, ktoré konáme, a prijať odpuste-
nie. Túži nás od neho oslobodiť. Možno nás 
chce oslobodiť celkom konkrétne, napríklad 
od zla zatvrdnutosti, keď máme zatrpknuté 
a tvrdé srdce: „Počúvajte ma vy, tvrdí srdcom, 
čo ste vzdialení od pravdy! Privediem svoju 
pravdu, nie je ďaleko, a moja spása meškať 
nebude.“ (Iz 46, 12 – 13) Tvrdosť je konkrét-
nou prekážkou prijatia Božieho odpustenia. 
Lež Boh je i napriek tomu verný a plný lásky 
a odpustenie ponúka.

Ježiš nás chce priblížiť k Bohu. Učí nás, že 
máme byť milosrdní ako Otec.

Buď milosrdná. Buď milosrdný. Učme sa 
milosrdenstvu. Učme sa prosiť o milosrden-
stvo.

Určite so mnou budete súhlasiť, že ak utr-
píme krivdu, ak nám niekto v živote ubližuje, 
nie je ľahká cesta k ochote odpustiť a z úp-
rimnosti srdca danému človeku priať dobro. 
Ale pozitívnym príkladom tejto odpúšťajúcej 
lásky sa môže stať aj starozákonný Dávid 
a jeho postoj voči Šaulovi, ktorý ho prenasle-
doval.

Jeho milosrdenstvo je večné

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus 
napísal o Bohu: „Jeho milosrdenstvo je večné.“ 
Tento refrén sa opakuje za každým veršom 136. 
žalmu, ktorý rozpráva o dejinách Božích zjavení. 
Vďaka milosrdenstvu majú udalosti Starého 
zákona hlbokú spásnu hodnotu. Milosrdenstvo 
robí z dejín Boha s Izraelom dejiny spásy.

Aj dejiny spásy každého človeka sú poznače-
né, ba preplnené Božím milosrdenstvom. Vie-
me, koľkokrát nám ho Boh prejavil? Myslím si, 
že nikto z nás to nedokáže spočítať. A môžeme 
si byť istí, že nám nebude chýbať ani v ďalších 

dňoch. No nechcem, aby to vyznelo trúfalo.
Je pravda, že Božie milosrdenstvo je večné, 

ale to nás nemôže uspať v našich hriechoch. 
Naopak, máme sa snažiť zanechať ich a odpo-
vedať Pánu Bohu na jeho stálu, milosrdnú lásku 
svojou láskou, ktorá túži byť už verná. Božie 
milosti nemáme prijímať nadarmo. Máme s ich 
pomocou stále viac dozrievať pre stretnutie 
s láskou nebeského Otca v jeho nebeskom 
dome. Odpovedať svojou láskou na Božiu 
znamená vidieť potreby blížneho, ktorý je chorý 
na lásku. Možno od nás Ježiš čaká, aby sme 
pre neho mali milé slovo útechy, rady, pomoci 
alebo aspoň tichú chvíľku, v ktorej budeme 
počúvať, čo trápi zranené ľudské srdce. Lebo 
v tomto vyspelom svete modernej techniky 
a vedy je veľa ľudí opustených. Zomierajúcich 

na nedostatok lásky. Ježiš túži po tom, aby sme 
ich potešili a prejavili kúsok pozornosti a lásky.

Žijeme v čase vyhadzovania. To, čo je zby-
točné, vyhodíme na smetisko. Dnešný človek 
vyhadzuje veľmi veľa. Mnohí majú prázdne 
srdce a myslia si, že prázdnotu môžu zaplniť 
kupovaním „harabúrd“. A keď prekážajú, von 
s nimi! Horšie je to, že často aj starí a chorí 
ľudia sú na prekážku. Vyhadzujeme ich najprv 
zo svojho srdca a potom aj z domu do domu 
dôchodcov. A utrpenie tých, ktorí nás priviedli 
na svet, našich rodičov či starých rodičov, je 
veľmi veľké. V živote sa nám celkom rozdali a už 
pre nich nemáme miesto ani lásku, ani dom.

„Jeho milosrdenstvo je večné.“ Refrén zo 
žalmu, ktorý rozpráva o dejinách Božích zjavení. 
Vďaka milosrdenstvu majú všetky udalosti Sta-
rého zákona hlbokú spásnu hodnotu. Aj vďaka 
nášmu milosrdenstvu udalosti v našom živote 
aj vzťahy s najbližšími majú dostať spásnu 
hodnotu.
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Brat,  
sestra Ježiša,  
dieťa otca

Sestra Clareta z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva pochádza z Dulovej Vsi 
pri Prešove. Aktuálne pôsobí v Košiciach, kde majú sestry formačný dom pre záujemkyne 
o formáciu v kongregácii zo Slovenska a Čiech.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív sr. Clarety

�� sestra clareta, ako podľa vás slo-
váci vnímajú Božie milosrdenstvo?

Myslím si, že nielen pozitívne, ale aj ako 
znamenie našich čias. V našej kongregácii 
pôsobím od roku 1995 a od roku 2002 
so spolusestrami navštevujeme farnosti, 
nemocnice, školy či UPC a stretávame sa 
s ľuďmi rôznych povolaní a veku. Tieto 
stretnutia ukazujú, že Slováci vnímajú 
milosrdenstvo už nielen ako konkrétnu 
činnosť, ktorú Boh „vykonáva“ tým, že 
im ho preukazuje a odpúšťa hriechy, ale 
vnímajú ho aj ako Milosrdenstvo s veľkým 
písmenom M, teda ako osobu. Ježiš viac-
krát hovoril sv. sestre Faustíne o tom, že je 
„vtelené Milosrdenstvo“, že z vôle nebes-
kého Otca prišiel medzi nás a je to výlučne 
nezaslúžený dar. A táto skutočnosť je úžas-
ným priestorom na vznik reálneho vzťahu 
s Bohom cez Ježiša a vo Svätom Duchu. 
To je zároveň to najkrajšie, k čomu môže 
veriaci človek dospieť – že už tu na zemi 
je nám dané mať vzťah s niekým, koho raz 
naplno zažijeme a uvidíme v nebi.

�� rozširuje sa úcta k Božiemu milo-
srdenstvu aj v iných krajinách?

Áno, jednoznačne. Tento fenomén je 
najviditeľnejší v Krakove-Lagievnikách, 
kde máme náš kláštor a kde je zároveň 

Svätyňa Božieho milosrdenstva. Ročne 
tam príde viac než dva milióny pútnikov 
z celého sveta. Najviac je anglicky hovo-
riacich, po nich nasledujú Slováci a potom 
Taliani a Nemci. Úcta je však veľmi rozší-
rená aj v USA a na Filipínach. V Amerike sa 
to zvlášť prejavuje tým, že vďaka kňazom 
z rehole mariánov sú často organizova-
né konferencie a sympóziá v spolupráci 
s našimi sestrami, ktoré pôsobia priamo 
v Bostone. V Taliansku a Nemecku sa to šíri 
predovšetkým laikmi a obyvatelia Filipín 
okrem konkrétnych diel milosrdenstva 
venujú veľa priestoru aj modlitbe o milosr-
denstvo, pobožnostiam a svätým omšiam 
o Božom milosrdenstve.

�� Milosrdenstvo Boha sa dotýka 
každého človeka. stretli ste sa so 
svedectvom o jeho sile, ktoré sa 
vám vrylo do pamäti?

Keď som pôsobila v Krakove, okrem 
pútnikov zo Slovenska a Čiech som mala 
na starosti aj Poliakov. Pamätám si však 
deň, keď prišli dvaja pútnici z Mexika aj 
s prekladateľom. Dostala som úlohu chvíľu 
sa im venovať. Boli to manželia, ktorí čakali 
dieťatko, ale napriek tomu sa odhodlali ces-
tovať toľkú vzdialenosť, pretože manžel bol 
po autohavárii vyše rok v kóme a lekári mu 
už nedávali žiadnu nádej. Rozprával mi, že 
prišiel deň, keď vo veľmi živom sne za ním 
prišla nejaká jemu neznáma rehoľná sestra, 
ktorá mu povedala: „Budeš uzdravený.“ A to 
sa skutočne aj nasledujúceho dňa stalo. 
Zapamätal si ju, ako vyzerala, a po tomto 
zázračnom uzdravení dlho hľadal na inter-
nete rôzne rehoľné sestry, kým sa dopra-
coval k tomu, že „sestrička zo sna“ bola sv. 
Faustína Kowalská. A tak sa s manželkou 
rozhodli letieť do Krakova a osobne sa jej 
poďakovať. Rada však dodávam, že takých-
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to zjavení sv. sestry Faustíny v rôznych kú-
toch sveta máme zaznamenaných niekoľko 
desiatok. Sú to nesmierne dojímavé zážitky, 
ktoré menia životy týchto ľudí.

�� s úctou je spojená aj pobožnosť 
zvaná hodinka Božieho milosrden-
stva.

Hodina milosrdenstva o 15.00 h je jednou 
z piatich foriem úcty, o ktorých Kristus 
hovoril sv. Faustíne a ona to zaznamenala 
do svojho Denníčka. Prosil ju, aby počas nej 
rozjímala o jeho umučení, aby ho v duchu 
sprevádzala svojou prítomnosťou a svoje 
myšlienky zamerala na jeho posledné 
chvíle na kríži. Hovoril jej: „Vždy, keď budeš 
počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj 
sa celá do môjho milosrdenstva a rozjímaj 
o mojom umučení. Je to hodina veľkého 
milosrdenstva pre celý svet.“
Nejde však o šesťdesiat minút modlitby. 
Hodina milosrdenstva = okamih Kristovej 
smrti. Ak máme k dispozícii len minútu, aj 
to stačí. Podstatné je byť s Ježišom tam, 
kde nás táto 15. hodina zastihne. Ak máme 
viac času, môžeme vstúpiť do blízkeho 
kostola, vykonať si krížovú cestu alebo 
len jednoducho rozjímať o jeho umučení. 
Po rozjímaní môže nasledovať aj modlitba 
Korunky Božieho milosrdenstva. Nie je to 
však nutné, pretože Korunku Božieho milo-
srdenstva sa môžeme modliť kedykoľvek, 
nesúvisí priamo s hodinou milosrdenstva.
S touto formou úcty spojil Ježiš prísľuby. 
Povedal, že nám v tejto hodine nič neod-
mietne, ak ho budeme prosiť pre zásluhy 
jeho umučenia. A ak to, o čo budeme 
prosiť, bude v súlade s jeho vôľou, teda ak 
to bude dobré pre nás a našu spásu. Tento 
prísľub zároveň vysvetľuje aj podmienky: 
máme sa modliť o pätnástej (nie v noci), 
v našich prosbách sa máme obrátiť priamo 
na Ježiša (nie na Pannu Máriu či iných ob-
ľúbených svätých) a máme ho prosiť „pre 
zásluhy jeho bolestného umučenia“. Nuž 
a netreba zabudnúť ani na to, že to všetko 
má byť v postoji dôvery voči Bohu (teda 
prijatia jeho vôle) a postoji milosrdenstva, 
teda pohotovej lásky k blížnemu.

�� východná liturgia je bohatá 
na prosby súvisiace s Božím milo-
srdenstvom. preniká úcta k nemu 
aj do východných cirkví?

Áno. Pamätám si prvú návštevu prešov-
ského seminára, otvorenosť predsta-
vených a tiež samotných bohoslovcov, 
ktorí s bázňou i záujmom privítali obraz 
milosrdného Ježiša vo svojich priestoroch. 
Odkedy sú organizované aj metropolitné 
púte gréckokatolíkov do Krakova, vnímam, 
že bohoslovcom táto úcta a toto posolstvo 

nie je cudzie ani vzdialené. Z Ukrajiny 
často prichádzajú rehoľné sestry, gréc-
kokatolíčky, ktoré tam pôsobia a hovoria 
svoje svedectvá o tom, ako šíria túto úctu 
medzi miestnymi obyvateľmi, učia ich 
uctievať obraz milosrdného Ježiša a modliť 
sa Korunku Božieho milosrdenstva.

�� aktuálne prebieha rok milosrden-
stva. ako je to s Božím milosrden-
stvom? spája sa viac s otcom alebo 
ježišom?

Samotná úcta k Božiemu milosrdenstvu 
v pravom význame má smerovať k po-
znaniu Boha Otca, ktorého milosrdná 
láska je darovaná každému človeku bez 
výnimky. To je vlastne tajomstvo jeho 
milosrdenstva. To, či je táto úcta viac spo-
jená s Otcom, alebo s Ježišom, asi závisí 
od každého človeka individuálne a podľa 
môjho názoru je to proces. Proces, ktorý 
sa odohráva a súvisí s poznaním Boha ako 
Otca, nesmierne milujúceho, pre ktorého 
je každý z nás dôležitý.
Myslím si, že prevažná väčšina veriacich 
v prvej etape svojej viery je najprv v in-
tenzívnejšom kontakte s Ježišom, k nemu 
smeruje svoje modlitby a svoj život, a keď-
že Ježiš je ten, ktorý poukazuje na Otca – 
kto vidí mňa, vidí Otca, tak v druhej etape 
by sa to malo posunúť do roviny hlbšieho 
kontaktu s Otcom ako takým.
Osobná skúsenosť s Božím otcovstvom, 
fakt, že som milovaná dcéra Otca, že som 
milovaný syn Otca v nebi, je to najkrajšie, 
k čomu sme už tu na zemi pozvaní. Toto 
prežívala aj sv. Faustína a na túto pravdu 
poukazovala. Takému Bohu sa nebála 
dôverovať v žiadnej skúške a situácii, ktoré 
ju aj ľudsky presahovali. Bohu, ktorý je 
milujúcim Otcom, sa totiž naozaj oplatí 
stopercentne dôverovať.

�� ako by mal človek odpovedať 
na Božie milosrdenstvo?

Trocha som to naznačila v závere pred-
chádzajúcej odpovede a tu by som rada 
dodala, že prvou odpoveďou človeka 
na Božiu lásku je práve dôvera. Dôvera, 
ktorá nie je niečím iným ako postojom, a to 
celoživotným. Dôveru tvoria – viera, nádej, 
láska, ale i čnosť pokory a skrúšenosti, 
teda ľútosti za spáchané hriechy. Takúto 
dôveru požadoval a očakával Kristus od sv. 
Faustíny a zároveň i od každého z nás, 
a preto jej opakoval: „Túžim, aby mi moje 
stvorenia dôverovali“. Autentická dôvera 
voči Bohu sa v praxi prejavuje plnením 
jeho vôle vo všetkých životných okolnos-
tiach. K tomu dozrievame postupne, ale 
oplatí sa to. Druhou odpoveďou by mal 
byť postoj milosrdnej lásky. Teda láska 
prejavená v slove, skutku a modlitbe. Je 
to zároveň vynikajúca „skratka“, ako sa 
pripraviť na život v nebi. Pretože na zemi 
sme preto, aby sme sa naučili správne 
milovať – podľa vzoru, ktorý nám zanechal 
Ježiš aj jeho verná apoštolka – sv. sestra 
Faustína. Ona totiž nie je svätá preto, že ho 
videla, ale preto, že žila milosrdnú lásku 
k sestrám, k blížnym aj k dušiam, za ktoré 
obetovala svoj život. Zomrela ako 33-ročná 
na tuberkulózu a svoje utrpenie obetovala 
za hriešnikov a duše, ktoré stratili nádej 
v Božie milosrdenstvo.

�� ktoré slová sr. Faustíny by sme si 
mali často pripomínať?

Svätá nás učí, ako chápať Božiu milosť: 
„Od nás závisí, či chceme prijať Božiu 
milosť, alebo nie, či budeme s ňou spolu-
pracovať, alebo ju premárnime.“ Na inom 
mieste píše o dôvere: „Keď duša túži 
zakúsiť na sebe väčšie Božie milosrden-
stvo, nech sa približuje k Bohu s veľkou 
dôverou.“
A ešte o modlitbe: „Duša sa do každého 
boja vyzbrojuje modlitbou. Nech sa duša 
nachádza v akomkoľvek stave, má sa 
modliť.“
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Emanuela
JJ Ingrid Lukáčová
J� foto: brasilpost.com.br

Eva sa rozlúčila s lekárom. Zobrala si lekár-
sku správu. Zdravotná sestra jej vysvetlila, 
kde sa má hlásiť na príjme. Bude ležať na 4. 
poschodí, na rizikovom oddelení. Poďakova-
la sa. Ešte ani nezatvorila dvere prípravovne, 
už klesla na zem. Zle sa jej dýchalo, zdolal ju 
pocit únavy. Kolegyňa Martina k nej pribeh-
la, so sestričkou ju posadili na stoličku a dali 
jej napiť sa. O krátku chvíľku sa prebrala. 

Vydržala ešte injekciu. Martina jej pomohla 
na vozíček pre pacientov, odviezla ju na prí-
jem i na 4. poschodie. Keď už Eva sedela 
na stoličke v nemocničnej izbe, zavolala 
manželovi, aby k nej prišiel, a nadiktovala 
mu, čo jej má priniesť. „... a nezabudni mi 
doniesť modlitebnú knižočku. Je v spálni 
pri mojej posteli.“ Evin manžel doniesol 
potrebné veci. Navyše aj papierik s modlit-
bou pre ženy v požehnanom stave. Povedal 
jej, aby sa neobávala, že on sa o dcérku 
a o domácnosť postará. Keď odišiel, zjedla 
trocha večere, zobrala si do izby čaj. Sadla si 
na posteľ a prečítala si modlitbu. Pomodlila 

sa tri desiatky ruženca a zaspala. Na druhý 
deň absolvovala viaceré vyšetrenia. Potom 
si ju primár oddelenia zavolal do ordiná-
cie. Vysvetľoval jej, že v treťom mesiaci 
tehotenstva by mal ultrazvuk zachytiť prvé 
pohyby zárodku. V desiatom týždni by sa 
mal zárodok podobať na ľudský plod. No 
povedal jej aj zlú správu: „Obidva plody ne-
javia známky pohybu. Sú mŕtve. Vyberieme 
vám ich chirurgicky.“ Eva bola celá zmätená: 
„Neverím! Ako sa to mohlo stať? Čo bude 
s našimi dvojičkami? Ako to poviem manže-
lovi?“ Cítila, ako jej v hrudi búši srdce. Začala 
meravieť a potom plakať. Prišla zdravotná 
sestra a odviedla ju do nemocničnej izby. Eva 
ju požiadala o mobilný telefón. Zadala číslo 
a požiadala ju, aby zavolala manželovi, nech 
k nej príde. Nech jej prinesie sošku Pána 
Ježiša so žehnajúcou rukou, ktorú jej babička 
držala v najťažších chvíľach a modlila sa. 
Eva si utierala slzy. Pýtala sa v duchu Boha, 
prečo sa to muselo stať práve jej, veď pozná 
toľko žien, ktoré dieťa nechcú a... Po chvíli 
si zobrala ruženec a odriekala desiatky. Pro-
sila Boha, aby sa stala jeho vôľa. Manžel sa 
dozvedel od primára všetky informácie. I to, 
že prišli o obidve dievčatká. Sadol si k Eve 
a obidvaja sa modlili do neskorého večera. 
Potom sa s ňou rozlúčil.
Ráno sa Eva pozrela na sošku Pána Ježiša. 
Pomodlila sa a zverila všetko Bohu. Pripravo-
vala sa na zákrok. „Prosím, pán primár, urob-
te ešte raz ultrazvuk. Keď sme sa s manželom 
modlili, zdalo sa mi, že sa vo mne niečo 
pohlo!“ Primár jej urobil ultrazvuk. Neveril 
vlastným očiam: „Jeden plod sa ozýva! To 
som ešte v lekárskej praxi nezažil!“ Eve sa 
zablysli oči: „Boh nás vyslyšal! Vďaka Bohu!“ 
A o šesť mesiacov sa Eve narodilo zdravé 
a živé dievčatko. Dala mu meno Emanuela.

(dokončenie z minulého čísla)

Všimnime si teraz osud a obsah úvah. Krátko po Teréziinej smrti brat Karol Demjanovič 
zozbieral jej listy a inú písomnú pozostalosť a plánoval ich vydať tlačou. Najväčší úspech mali 
úvahy, ktoré vyšli knižne v roku 1928 s názvom Greater Perfection – Väčšia dokonalosť. Už 
predtým boli známe v mnohých ženských kláštoroch, ktoré ich dostávali rozmnožené. Kniha 
mala veľký úspech nielen v Amerike, ale aj v celom anglicky hovoriacom svete. V roku 1953 
vyšlo v Spojených štátoch jej štvrté vydanie.

Ako každá zaujímavá kniha, aj Väčšia dokonalosť sestry Miriam Terézie Demjanovičovej sa 
začala čoskoro prekladať do iných jazykov. Holandský misionár otec Oud ju preložil do holandči-
ny ešte pred druhou svetovou vojnou. Odvtedy vyšla vo viacerých vydaniach.

Istá sestra z Kongregácie milosrdných sestier, pochádzajúca z Iraku, preložila knihu do arab-
činy. Dr. Pavol Sih, riaditeľ Inštitútu pre štúdiá Ďalekého východu na Univerzite Setton Hall 
preložil knihu do čínštiny. Pani Renée Chambreová, úradníčka francúzskeho veľvyslanectva 
v Spojených štátoch, preložila knihu do francúzštiny z vďačnosti sestre Miriam Terézii, lebo 
uzdravenie svojej dcérky z nebezpečného zápalu pľúc pripisovala jej orodovaniu. Španielsky 
preklad knihy pripravila sestra Maria Dolores, dôverná priateľka Miriam Terézie. Taliansky pre-
klad vyšiel s úvodnou štúdiou známeho talianskeho spisovateľa Dr. Igina Giordaniho. Nemecký 
preklad pripravil istý švajčiarsky kňaz.

Ako vidno, kniha slovenskej rodáčky sestry Miriam Terézie Demjanovičovej vyšla už takmer 
vo všetkých svetových jazykoch.

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

Spolu pri stole

JJ
Adriana KrotkáJ�

Kedysi ľudia verili, že ak reťazou zviažu nohy 
stola, bude rodina držať pokope. To, že stôl má 
významné miesto, sa prenieslo aj do vyjadrenia: 
dostať pozvanie k stolu = prijatie do bližšieho 
kruhu. Stôl skrýva v sebe nejednu symboliku a je 
súčasťou mnohých ľudových zvykov a tradícií. Pri 
stole sa odpradávna riešilo veľa vecí. Je poní-
maný ako centrum rodinného života. Niektorí 
o ňom hovoria dokonca ako o oltári rodiny.

Stôl je miestom, ktoré spája. Ľudia radi sedia 
spolu a zdieľajú sa v radostiach i trápeniach. 

Stôl je však aj miestom, ktoré, ak treba, zabez-
pečuje bezpečnú vzdialenosť.

Spolu pri stole – to je čas na spoločné 
vzájomné zdieľanie, na dôvernosť, na priateľ-
stvo. Spolu pri stole – to je čas na rozprávanie 
príbehov, riešenie problémov, na organizovanie 
spoločných rodinných aktivít...

Trávenie spoločného času pri stole vyjad-
ruje hlavne prirodzenosť bytia s druhými pri 
jednej z najbežnejších činností, ktoré existujú. 
Zamyslite sa nad tým, ktorú zo základných 
potrieb tak prirodzene, tak často a tak radi 
môžeme bez ohľadu na vek, pohlavie či stav 
uspokojovať spolu. Jesť spolu vytvára príleži-
tosť byť spolu. Realizovanie spolujedenia je 
však v prvom rade o dôvere, že sa každému 

ujde, že si niekto neuchmatne a nezje viac, ako 
mu patrí. Delenie sa o potravu je spoločná črta 
rodiny. V štádiu, pre ktoré je typická ochota 
podeliť sa s inými, sa časom ocitá každé dieťa, 
ktoré cíti, že je milované, že niekomu patrí, že 
niekam patrí. Je to súčasť vývinu človeka. Súvisí 
s prejavovaním lásky, s pestovaním dôvery, ale 
aj s uvedomovaním si kritéria dávať – brať.  
Súvisí so všetkým, čo človek získava, keď žije 
v spoločenstve.

Mať miesto pri stole = mať pevné miesto 
v skupine. Je to jasný znak, že tam patrím 
a mám isté postavenie. A to je dôležité vedieť 
a cítiť. Ako to prežívajú deti, závisí od toho, čo 
všetko ako rodičia robíme. Či už vedome, alebo 
nevedome.

Byť spolu pri stole má čaro, ktoré si s atmo-
sférou i hĺbkou vzťahov deti potom prenášajú 
do svojich životov. A ako to bude vyzerať, 
do veľkej miery záleží na nás.

Dieťa nie, zbraň áno?
JJ

Juraj GradošJ�

Keď som písal predošlý článok, mal som 
predstavu, že skúsim písať iným štýlom. No 
udalosti ostatných dní ma rozrušili. A ako 
vždy sú za tým naši politici. Úprimne vám 
poviem, nechápem, čo sa deje. Asi sme sa 
už naozaj dostali do situácie, keď budeme 
potrebovať zákon na všetko. I na ľudskosť. 
Možno žobráci budú musieť vystavovať 
pokladničné doklady alebo spisovať 
zmluvy o poskytnutí daru päťdesiat centov. 
Zo spoločenského života pomaly mizne 
ľudskosť, rýdza črta človečenstva.

Poslankyňa Národnej rady Simona Petrík 
sa vo štvrtok ponáhľala do rokovacej sály 
na hodinu otázok. Dnu sa však nedostala, 
pretože mala v šatke so sebou aj svoju 
malú dcéru. Nie, nechcem hodnotiť 
pani poslankyňu ani to, či sa nemohla 
postarať o dieťa inak. Niektorí tu vidia 
iba vytĺkanie politického kapitálu. To 
nehodnotím. Je mi ale čudné, že sa 
nedostala dnu. Viete si predstaviť, že by 
v chráme kňaz vypoklonkoval všetkých 
rodičov s deťmi, lebo sa mrvia, kričia, 
hrajú, prechádzajú? Mohol by. Veď rušia 
nielen matku či otca, ktorí sa o nich starajú, 
ale i okolie. A ľudia sa potom nevedia 
modliť. A vari je náš parlament viac ako 

Boh a jeho svadba, spojenie s nami? Toto 
konanie v parlamente, čo si asi aktéri ani 
neuvedomili, je vzorom správania pre iných. 
Veď dieťa vyrušuje i v čakárni u špecialistu 
či obvodného lekára. Vyrušuje na úradoch... 
Dieťa je jednoducho vo svojej prirodzenosti 
skúmavé, a tak vyrušuje. A preto ho treba 
dať preč?

Naozaj mi to pripomína otázky abortu 
a eutanázie. Spoločnosť sa naučila, že čo 
nás vyrušuje, toho sa treba zbaviť. Netreba 
sa tomu postaviť, čeliť, riešiť to, ale zbaviť 
sa toho, zahodiť to a mať „svätý“ pokoj. 
No akokoľvek ma táto situácia rozrušila 
a čudoval som sa jej, nasledujúce dni 
priniesli šokujúcu správu. A tá celú vec 
postavila do iného svetla. I keď možno ani 
nie.

Po tom, čo si poslanec parlamentu 
za Ľudovú stranu Naše Slovensko Peter 
Krupa doniesol 21. marca tohto roka 
do parlamentu zbraň, začali o tom 
politici rokovať. A výsledok? Nedá sa, 
netreba – to sú argumenty politikov, 
ktorí nechcú kontrolu zákonodarcov pri 
vstupe na parlamentnú pôdu. Zbrane 
do trezoru teda budú naďalej odovzdávať 
len na princípe dobrovoľnosti. „Ak chcete 
kontrolovať poslancov, musíte mať všade, 
kde je prístup do národnej rady, kontrolné 
stanovištia. Neviem si predstaviť, že by 
sa takýmto spôsobom dali ,prešacovať‘ 

poslanci,“ poznamenal podpredseda 
parlamentu Béla Bugár pre Aktuality.sk.

Paradox. Dieťa do rokovacej miestnosti 
nemôže. Poslanci s malými deťmi dostanú 
detský kútik, v ktorom sa budú môcť o svoje 
malé deti postarať. Dôvod – vyrušovalo by 
a mohlo by pomýliť poslancov pri hlasovaní. 
Ale to, že blízko sediaca osoba s opačným 
názorom, a niekedy radikálne opačným, 
môže mať zbraň – to už neovplyvňuje 
rozhodovanie zákonodarcu?

Sám sa pýtam, kde sme sa vo svojom 
spoločenskom vývoji ako obyvatelia 
Slovenska dostali. Z holubičieho národa, 
ktorý hostil každého zo srdca chlebom 
a soľou, kde hosť do domu bol Boh 
do domu, sa stávame národom, ktorý skôr 
pripustí zbraň ako dieťa, a to len preto, že 
by bolo treba niekoho ,prešacovať‘. Práva 
jednotlivca sa raz kladú nad práva väčšiny, 
inokedy naopak. Ako komu aktuálne 
vyhovuje. Ľudskosť sa vytratila, nahradilo ju 
farizejstvo opierajúce sa o literu zákona.

Mám však nádej, že hoci sme dnes 
farizejmi, môžeme sa stať znova ľuďmi, 
znova Božími deťmi v slobode a láske. 
A preto slová, ktoré kedysi Ježiš povedal 
Nikodémovi, hovorí dnes každému z nás: 
„Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto 
nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie 
kráľovstvo. ... Ak sa niekto nenarodí z vody 
a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho 
kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo 
sa narodilo z Ducha, je duch. ... Veru, veru, 
hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, 
a svedčíme o tom, čo sme videli...“ (Jn 3, 
5 – 11).
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MaNželská kerygma
Čomu veríš? O čo opieraš svoje myšlienky a rozhodnutia? Aj tie z oblasti manželstva, 
rodiny či sexuality. Chcem ťa pozvať vypočuť si evanjelium, dobrú novinu o manželstve 
a rodine. Takú „manželskú kerygmu“. Lebo viera je z počutia. (porov. Rim 10, 17)

JJ Richard Vašečka
J� foto: flickr.com

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Môže 
sa zdať ťažké, ba dokonca nemožné spojiť sa 
na celý život s jednou osobou. Preto je veľmi 
dôležité ohlasovať dobrú zvesť, že Boh nás 
miluje definitívnou a neodvolateľnou láskou, 
že manželia majú účasť na tejto láske, ktorá 
ich vedie a posilňuje, a že svojou vernosťou 
môžu byť svedkami vernej Božej lásky.“ (KKC 
1648)

Boh ťa miluje a povolal ťa do manželstva, 
aby si prežíval jeho lásku.

„Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal 
ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným 
povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo 
človek je stvorený na obraz a podobu Boha, 
ktorý sám je Láska. Keďže ho Boh stvoril ako 
muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva ob-
razom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh 
miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je dobrá, 
veľmi dobrá.“ (KKC 1604)

Manželstvo je príležitosť zažiť totálnu 
lásku. Dať sa niekomu celý a prijať ho celého. 
Po tom túži naše srdce, to nás napĺňa uspo-

kojením a hlbokou radosťou. Pretože tak sa 
to podobá na lásku, ktorou nás miluje Boh.

Okej, dobre, ale prečo potom zažívame 
v manželstve toľko trápenia a sklamania? 
Prečo sme na seba takí zlí?

Obaja ste hriešni a potrebujete spásu.
„Každý človek skusuje zlo okolo seba 

a v sebe. Táto skúsenosť sa pociťuje aj vo 
vzťahoch medzi mužom a ženou. Ich zväzok 
bol vždy ohrozovaný nesvornosťou, duchom 
panovačnosti, nevernosťou, žiarlivosťou 
a spormi, ktoré môžu viesť až k nenávisti 
a roztržke. Podľa viery tento neporiadok, 
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ktorý s bolesťou konštatujeme, nepochádza 
z prirodzenosti muža a ženy ani z prirodze-
nej povahy ich vzťahov, ale z hriechu. Prvý 
hriech, zlom vo vzťahu s Bohom, má ako 
prvý následok zlom v prvotnom spoločen-
stve muža a ženy.“ (KKC 1606 – 1607)

Problém nie je v mužovi, v žene, v man-
želstve, ale v hriechu. V narušenom vzťahu 
s Bohom i medzi vami navzájom.

No a čo s tým? Dá sa to nejako vyriešiť?

Ježiš to už vyriešil. Skrze neho prišli milosť 
a pravda.

„Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž 
a žena potrebujú pomoc milosti, ktorú im 
Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve 
nikdy neodoprel.“ (KKC 1608)

„Zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť 
a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ (Jn 1, 17)

Hriech je duchovný problém. Prikázania 
ho nedokážu vyriešiť, len identifikovať. 
Riešením je Božia milosť. Tá jediná má totiž 
moc oslobodiť od hriechu a zmeniť tvrdosť 
ľudského srdca.

„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj 
slobodní.“ (Jn 8, 36)

A čo mám teda urobiť ja?

Uver evanjeliu a čiň pokánie!
„Vnútorné pokánie je radikálne preorien-

tovanie celého života, návrat, obrátenie sa 
k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, 
odvrátenie sa od zla.“ (KKC 1431)

Pokánie, po grécky metanoia, znamená 
doslovne zmenu zmýšľania. Teda zmenu 
toho, ako rozmýšľaš o živote, o svete, o sebe, 
o svojom manželskom partnerovi, o svojom 
manželstve, o svojej rodine, ale aj o Bohu. 
Toto zmýšľanie si vytvárame najmä na zá-
klade našich životných skúsenosti a pod 
vplyvom kľúčových ľudí v našom živote. 
A sme vnútorne presvedčení, že je správne. 
Ale „zo svojho márneho spôsobu života, 
zdedeného po otcoch, sme boli vykúpení 
drahou krvou Krista, bezúhonného a nepo-
škvrneného Baránka“ (1 Pt 1, 18 – 19). Pokánie 
znamená zriecť sa tohto zmýšľania a vymeniť 
ho za Božie. Tento krok môže nastať len vte-
dy, keď človek z celého srdca uverí Kristovi 
a jeho evanjeliu. Ak chceš zažiť túto zmenu 
vo svojom manželstve, rozhodni sa dôverovať 
Kristovi a prijmi princípy Božieho kráľovstva 
za svoje. Samozrejme, ide o proces. Táto 
vnútorná zmena sa bude navonok prejavovať 
postupne.

Krásnym príkladom usvedčenia, že 
potrebujem zmenu zmýšľania, boli pre mňa 
neuveriteľne múdre slová mojej mladej man-
želky, keď som kriticky hodnotil náš vzťah 
v začiatkoch nášho manželstva. Povedala mi: 
„Ešte len dva roky, a ty už chceš zázraky?“ 
Bingo! Ja som si totiž podvedome myslel 

podľa spôsobu tohto sveta, že obdobie, keď 
treba prežiť lásku, je mladosť. A potom to už 
dajako azda dožijeme. Skutočná láska však 
dozrieva ako dobré víno. Keď nebudeme 
verní, vypijeme burčiak, ale dobrý ročník si 
nikdy nevychutnáme.

Ako sa to zrealizuje v našom každoden-
nom živote?

Prijmite Ducha Svätého a nechajte ho 
pôsobiť vo vašich srdciach a vzťahoch.

„V tejto sviatosti manželia dostávajú 
Ducha Svätého ako spoločenstvo lásky Krista 
a Cirkvi. Duch Svätý je pečaťou ich zmluvy, 
stále prístupným prameňom ich lásky a si-
lou, ktorou sa bude obnovovať ich vernosť.“ 
(KKC 1624)

„Sviatosť manželstva dáva manželom mi-
losť milovať sa láskou, akou Kristus miloval 
svoju Cirkev; takto zdokonaľuje ľudskú 
lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú 
jednotu a posväcuje ich na ceste do večného 
života.“ (KKC 1661)

Milosť nie je len teologický termín. Nie je 
to len „pečiatka“, že náš vzťah je pred Bohom 
OK. Je to živá Božia prítomnosť v našom 
manželstve. Je to „Božia láska rozliata v na-
šich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5, 
5). S Božím Duchom potrebujeme spolu-
pracovať, mať pre neho naše srdcia vierou 
otvorené. Modliť sa k nemu, zvlášť v situáci-
ách, keď sme v koncoch so svojimi ľudskými 
silami: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9).

V Písme máme viackrát opísané, ako ľudia 
konali z „vnuknutia Ducha“ (napr. Lk 2, 27). 
Skutočné kresťanské manželstvo nemožno 
viesť bez takýchto vnuknutí.

Sedel som v kuchyni na pohovke a lomco-
vala mnou bezmocná zlosť. Opäť som zažil 
negatívnu reakciu svojej manželky na moju 
osobu. V mysli mi až vreli myšlienky: „Kaš-
lem na ňu! Čo si o sebe myslí? Je nevďačná 
a bezohľadná!“ Po chvíli myšlienky ustali, ale 
zlosť ma stále neopúšťala. Myslel som, že ma 
porazí! A tak som sa v duchu pýtal: „Čo mám 
s ňou robiť? Ako to vyriešiť?“ Vtom mi v srdci 
zaznela tichá myšlienka: „Modli sa za ňu! 
Žehnaj jej!“ Garantujem vám, že tá myšlienka 
nebola odo mňa! Moja prvá rekcia bola zúri-
vo odmietavá: „No určite! Nikdy!“ V tej chvíli 
bolo pre mňa prijateľné čokoľvek iné, len 
nie modlitba za ňu! Keď však odzneli prvé 
negatívne emócie, začal som sa upokojovať 
a vracať k základu, na ktorom je postavený 
môj život. A tým je vyznanie: „Ježiš je Pán“ 
(Rim 10, 9). A tak som sa sklonil pred touto 
Božou výzvou a odpovedal ako mnohokrát 
v ťažkých situáciách svojho života: „Urobím 
všetko, čo povieš“ (porov. Jn 2, 5). Začal som 
sa za Martušku modliť. Najprv mi to išlo 
ťažko, akoby cez zuby. Postupne však moje 

srdce mäklo. Duch Boží – verím, že to bol 
on! – menil moju myseľ a moje srdce. Modlil 
som sa stále s väčšou vierou a horlivosťou. 
Nakoniec ma naplnila neuveriteľne vrúcna 
láska k  manželke. Ak bol predtým môj hnev 
veľký, tak moja láska bola obrovská. Úplne 
nadprirodzená. V tej chvíli som zažil, čo to 
je, keď sa rozleje vo vašom srdci Božia láska. 
Nemal som už žiaden problém odpustiť, 
žehnať z celého srdca a prijať Martušku takú, 
aká je. Boží Duch zmenil v tejto situácii v pr-
vom rade moje srdce. Ale pracoval aj vo ved-
ľajšej izbe! Keď som sa domodlil, išiel som si 
ľahnúť k Martuške, ktorá už spala. Potichu 
som vkĺzol do postele, aby som ju nezobudil, 
a s celou tou veľkou láskou a úctou, ktorú 
som k nej cítil, som ju veľmi jemne a nežne 
pobozkal na rameno. Dodnes neviem, či 
nespala, alebo sa prebudila, ale otočila sa ku 
mne a môj bozk opätovala. To, čo nasle-
dovalo, určite nebola žiadostivosť tela, ale 
hlboký duchovný zážitok. Nikdy predtým 
by som neveril, že manželská intimita môže 
byť takým výrazným stretnutím sa s Bohom. 
Vďaka Svätému Duchu môže.

Čo robiť ďalej, aby sa to nestratilo, ale 
rástlo?

Buďte živými údmi spoločenstva kresťa-
nov! Zdieľajte sa a povzbudzujte s ďalšími 
kresťanskými manželmi.

„Manželstvo zaraďuje manželov do ve-
rejného životného stavu v Cirkvi. Pouka-
zuje na to aj jeho slávenie, ktoré je verejné, 
v rámci liturgického slávenia, pred kňazom, 
pred svedkami a zhromaždením veriacich.“ 
(KKC 1663)

„Manželia, ktorí s pomocou Božej milosti 
vydávajú svedectvo o vernej Božej láske, 
často vo veľmi ťažkých podmienkach, si 
zasluhujú vďačnosť a podporu cirkevného 
spoločenstva.“ (KKC 1648) Manželstvo je 
vecou spoločenstva. Manželia potrebujú 
zdieľanie s ďalšími manželskými pármi. 
Potrebujú povzbudenie a podporu. Potrebu-
jú to ako pár i ako jednotlivci – muž i žena. 
Aby nedošlo k omylu, nejde o nejaké verejné 
spovede a prekračovanie hraníc súkromia 
a intimity. Hovoríme o malej diskrétnej 
skupinke zrelých kresťanských manželských 
párov stretávajúcich sa z vlastnej vôle, dob-
rovoľne.

Veľa párov sa doslova zožiera svojimi 
problémami, žije v neuveriteľných bludoch, 
omyloch a klamstvách. Východiskom je vyjsť 
na svetlo, otvoriť sa.

„Ak hovoríme, že máme s ním spoločen-
stvo, ale chodíme vo tme, luháme a neko-
náme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako 
je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje 
od každého hriechu.“ (1 Jn 1, 6 – 7)

(z knihy Budem ťa milovať a ctiť)
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Odpustenie
Milý mladý Boží priateľ/priateľka!

Minule sme sa pozreli na biblické príbehy o odpúšťaní. Teraz si viac 

povieme, ako ho dosiahnuť. Hnev je jed! Odpustenie je protijed. Odpus-

tenie nie je emócia, ale rozhodnutie vôle. Rôznorodé negatívne emócie 

sú následkom vnútorného zranenia, ktoré vzniklo, keď ti bolo ukrivdené 

a ublížené od druhých. Tieto emócie vnútorného zranenia môžu pretr-

vávať aj po vydaní sa na cestu odpustenia. Vnútorné uzdravenie môže 

byť omnoho d lhodobejší proces ako samotné odpustenie. Odpustenie 

však neznamená brať bolesť na ľahkú váhu. Odpustenie zahŕňa nový 

spôsob pohľadu a vnímania. Odpustenie znamená, že sa budeš snažiť 

pochopiť tú druhú osobu. Budeš rozlišovať, čo bolo z jej slabosti, čo 

od zlého a čo je jej pravá identita. 

Odpustenie sa týka minulosti. Odpustenie znamená, že niekomu nepočí-

taš nejaký d lh. Necháš plávať to, čo ti ten druhý urobil. Na odpustenie 

stačí jeden.

Zmierenie sa týka prítomnosti. Dôjde k nemu, keď sa ten druhý ospra-

ved lní a prijme tvoje odpustenie. Na zmierenie treba dvoch.

Dôvera sa týka budúcnosti. Týka sa toho, čo si ochotný(á) znovu 

riskovať, a tiež toho, čomu sa otvoríš. Druhý musí svojím správaním 

dokázať, že si tvoju dôveru zaslúži, než mu ju opäť dáš.

Keď niekomu odpustíš, odkrojíš od neho zlo, ktorého sa dopustil. Po-

skytneš mu obnovenie. V jednom okamihu ho označíš za človeka, ktorý 

ti ublížil, a v ďalšom mu túto identitu zmeníš. V tvojich spomienkach 

je premenený. Viem, nie je to ľahké, ba niekedy nie je v ľudských silách 

odpustiť! Ale bol tu niekto, kto daroval ľuďom odpustenie – bol to 

Ježiš, Syn Otca. Boh, ktorý sa stal človekom, aby v tele a myslení 

človeka porozumel človeku, aby mu daroval to, čo mu nikto iný nemohol 

dať. Milosť odpustenia je liek proti tvojej chorobe z hnevu. Táto milosť 

ťa vyslobodzuje z pút pomsty a umožňuje uzdravenie spôsobených rán. 

Je darom od Boha, je zázrakom, na ktorom môžeš mať účasť. Milosť 

odpustenia je bez konca.
tvoj priateľ Karol Vallo

Ľadové tričko a teplo odpustenia 
Túto aktivitu je dobré prezentovať v skupine, napr. 
na farskom stretku. Pomôcky si však musíš pripraviť 
skôr. Budeš potrebovať dve zamrznuté tričká. Naj-
lepšie je vybrať dve staršie tričká, ktoré sa môžu aj 
poškodiť. Tričká treba namočiť do vody a samostat-
ne vložiť (a poriadne stlačiť, aby zaberali čo najmenší 
objem) do nejakej nádoby (napr. plastová dóza 
primeranej veľkosti). Obe nádoby vlož na dve – tri 
hodiny do mrazničky, až kým mokré tričká nezmrznú 
a nestvrdnú. Len ich tam nenechaj pridlho.... J.
Na stretko si prines tričká v malej prenosnej chladnič-
ke alebo v termotaške s chladiacimi vložkami. Rozdeľ 
účastníkov na dve skupiny, ktoré budú proti sebe 
súťažiť. V každej skupine nech si vyberú „obetného 
baránka“, na ktorého sa bude zmrazené tričko oblie-
kať. Vyhráva tá skupina, ktorej sa to podarí ako prvej. 
Nie je to ľahké, ale spoločnými silami celej skupiny, 
dychom a dotykom sa dá tričko „rozmraziť“.
Po súťaži nasleduje čas na hľadanie súvislostí 
s duchovným životom a medziľudskými vzťahmi. Od-
pustením, slovom prepáč a inými skutkami lásky mô-
žeme roztopiť aj naše srdcia a srdcia našich blízkych. 
Čím dlhšie necháme naše srdcia chladné, tým ťažšie 
ich môžeme roztopiť. Božiemu milosrdenstvu však 
ani to nie je nemožné. Ak budeme odpúšťať a prosiť 
o odpustenie, budeme zostávať v Božej milosti.

Nebeský Ocko, ďakujem za všetky dobré a nádherné veci, 
ktoré si stvoril. Žasnem nad mnohými z nich, ktoré si dal 
ako dar práve do môjho života. Vyznávam ti, že v mojom 
živote sú aj veci a vzťahy, s ktorými si sám/sama nepo-
radím. No teraz ich s dôverou odovzdávam tebe, lebo si 
všemohúci a nadprirodzený Boh. Zvlášť sa dnes rozho-
dujem odpustiť ľuďom, ktorým je to pre mňa také ťažké, 
nemožné.
Odpúšťam ľuďom, ktorým to už nemôžem povedať osob-
ne, pretože stále prežívam veľkú bolesť, pretože ma opus-
tili, pretože sú ďaleko odo mňa, pretože si si ich už vzal 
k sebe a ja som sa s nimi nestihol/nestihla zmieriť... (teraz 
môžeš v duchu pomenovať konkrétne vzťahy a ľudí...)
Otče, dnes sa v mene Ježiša s týmito ľuďmi zmierujem. 
Prijímam tvoje odpustenie voči mne a slobodu do týchto 
vzťahov. Amen.
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Zhliadni na túto vodu
JJ Marko Durlák
J� foto: Peter Hric

Samotný obrad krstu je v trebníku uvedený 
rubrikou tohto znenia: „Kňaz si oblečie biele 
kňazské rúcho a po zapálení všetkých sviec 
berie kadidelnicu, prichádza ku krstiteľnici, 
dookola ju okiadza, odovzdá kadidelnicu 
a pokloní sa. Potom zvolá: ,Požehnané krá-
ľovstvo Otca i Syna, i Svätého Ducha teraz 
i vždycky, i na veky vekov. Amen.ʻ“ Z tohto 
krátkeho úvodu sa môžeme presvedčiť, ako 
máličko nám ostalo z tej najväčšej udalosti 
prvotnej Cirkvi, keď sa krst udeľoval v pred-
večer sviatku Paschy. Biele rúcho kňaza, 
zažaté sviece, vôňa kadidla – to všetko sú 
znaky, ktoré poukazujú na výnimočnosť uda-
losti, ktorá sa odohráva. Áno, je pravda, že 
návrat k tomu, aby sa krst udeľoval výlučne 
v paschálnu noc, nie je možný. Čo však je 
možné a je výzvou aj do budúcnosti, je to, že 
paschálny charakter krstu musí byť zachova-
ný. V praxi to znamená toľko, že krst sa má 
udeľovať za prítomnosti Cirkvi – putujúceho 
Božieho ľudu, ktorý sám osebe je Paschou 
– prechodom, lebo prechádza z tohto sveta 
do Božieho kráľovstva. Nech by sa krst ude-
ľoval na ktoromkoľvek mieste a v akomkoľ-
vek období, duchom sa vždycky nachádzame 
na prahu Paschy, v závere Veľkej soboty, v tej 

svätej a výnimočnej noci, ktorá nás vovádza 
do Božieho kráľovstva.

Vlastný krst sa začína posvätením vody. 
V našom liturgickom i teologickom úpadku 
a možno pre vlastné pohodlie sme zašli tak 
ďaleko, že si neraz nedáme námahu posvätiť 
vodu pred udelením krstu a uspokojíme 

sa vodou, ktorá bola posvätená na sviatok 
Bohozjavenia. Isteže, ak nechápeme význam 
toho, čo sa odohráva, praktické dôvody vž-
dycky zvíťazia. Veď načo zbytočne naťahovať 
obrady, o to viac, ak nás samotní príbuzní 
krstenca požiadali, aby to netrvalo dlho. Len-
že my potrebujeme pochopiť, že práve voda 
nám odhaľuje význam krstu a toto odhalenie 
sa deje počas svätenia vody pred krstom. 
Voda je jedným z najstarších náboženských 
symbolov. Život bez nej nie je možný. Preto 
ju človek stotožňuje s princípom života. Zá-
roveň je však voda aj symbolom ničivej sily, 
predstavuje temný príbytok démonských síl. 
A do tretice je aj symbolom očistenia. Tieto 
tri významy nachádzame v Biblii. Vidíme 
vodu na počiatku stvorenia, nad ktorou sa 
vznáša Boží Duch, vidíme ju ako prostriedok 
Božieho hnevu, keď vo vodách hynie ľudstvo 
v čase Noema a neskôr egyptský faraón so 
svojím vojskom, a napokon je voda pros-
triedkom očisťovania, pokánia a odpustenia 
hriechov, ako to vidíme pri Jánovom krste 
v Jordáne. Počiatočné zvolanie: „Požehnané 
kráľovstvo“ je zvolaním, ktorým sa začínajú 
iba tri sviatosti: krst, manželstvo a eucha-
ristia. Všetky ostatné sviatosti sa začínajú 
zvolaním: „Požehnaný Boh náš“. Pripomína 
nám to fakt, že v minulosti sa krst a manžel-
stvo nielenže vysluhovali počas eucharistic-
kého zhromaždenia, ale eucharistia bola ich 
prirodzeným koncom a zavŕšením.

Hamsa

JJ
Antónia RabatínováJ�

Hamsa alebo tiež Ruka Fatimy, či Ruka Miriam 
(Márie) je amulet v tvare ľudskej ruky, rozšírený 
v severnej Afrike a na Blízkom východe. Tento 
symbol má významné miesto v judaizme, isla-
me, budhizme, hinduizme i šamanizme.

Symbol ruky bol používaný už v paleolite, 
o čom svedčia nástenné maľby v jaskyniach 
v Španielsku, Francúzsku, Južnej Amerike i Aus-
trálii. V starovekej Mezopotámii predstavovala 
otvorená dlaň univerzálny symbol ochrany. 
Semitské národy používali predmety v tvare 
ruky ako symboly kráľovskej moci. V antike mali 

význam najmä prsty. Každý z nich bol zasvätený 
jednému bohu z panteónu. Napríklad palec 
symbolizoval moc.

Ruka symbolizovala silu a moc aj u Keltov. 
V budhizme znamená uzavretá ruka držanie 
tajomstva, otvorená ruka symbolizuje, že človek 
žiadne tajomstvo neskrýva.

V arabskom jazyku slovo khamsa znamená 
päť – päť prstov ruky a tiež päť pilierov islamu. 
V islame khamsa predstavuje ruku Fatimy, 
dcéry proroka Mohameda. Moslimovia veria, 
že ich tento symbol ochraňuje pred chorobami 
a zlými silami.

Hamsa je hebrejské slovo pre číslicu päť 
a v židovskom náboženstve symbolizuje ruku 
Miriam, sestry Mojžiša. Hamsa má svojho no-
siteľa ochraňovať pred uhrančivým pohľadom, 

preto býva tento 
amulet v niektorých 
prípadoch ozdobený 
okom. Tento symbol re-
prezentuje ženskosť. 
Má ochrániť ľudí pred 
nebezpečenstvom 
a podporiť plodnosť, 
dojčenie, zdravé tehoten-
stvo. Zároveň predstavuje 
požehnanie, moc a silu.

Strach zo zlého sprevádza celé dejiny ľudstva. 
Rozličné kultúry si časom vytvorili a prijali rôzne 
symboly ako mocné talizmany ochrany. Nára-
mok s príveskom hamsy je talizmanom, ktorý sa 
používa ako prostriedok ochrany pred uhranči-
vým pohľadom, zároveň má zabezpečiť šťastie 
a prosperitu. Kresťania však vierou v jeho moc 
prestupujú prvé Božie prikázanie.
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Krst dospelého

JJ
Jozef MiňoJ�

Ako samozrejmé a bežné vnímame to, že každý 
je pokrstený. Na Slovensku najčastejšie krstíme 
deti po žiadosti rodičov a po záruke katolíckej 
výchovy. Menej časté je vidieť krst dospelého 
človeka. A predsa kánonické právo hovorí aj 
o takej možnosti. Kánon 682 CCEO v paragrafe 
1 hovorí: „Aby ten, kto vyšiel z detského veku, 
mohol byť pokrstený, je potrebné, aby prejavil 
vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený 
o pravdách viery a vyskúšaný v kresťanskom 
živote; má sa mu aj pripomenúť, aby oľutoval 
svoje hriechy.“

Za dospelého považuje kánonické právo 
toho, kto dosiahol osemnásty rok života, teda 
rovnako ako civilné právo. Kánon 30 CCEO 
hovorí o tom, že pri prijatí krstu krstenec, 
ktorý dovŕšil štrnásty rok života, si môže vybrať 
obrad. Čiže ak krstenec prijíma krst v Katolíckej 
cirkvi po štrnástom roku života, tak sa už nepri-
hliada na obrad katolíckych rodičov. Ak dospelý 
žiada o krst, musí prejaviť vôľu krst prijať. 
Dôležitý je aj dôvod, pre ktorý chce krst prijať. 
V pastorácii sa stretávame s tým, že mnohokrát 
motiváciou prijatia krstu je sobáš nepokrstené-
ho s pokrsteným. Stretol som sa so žiadosťou, 
že nepokrstený žiadal o krst preto, aby sa sám 
mohol stať krstným rodičom. Keďže nevyhnut-
nou podmienkou prijatia úlohy krstného rodiča 
je krst, tak budúci krstný rodič oň požiadal. 
Samozrejme, len do momentu, keď zistil, že 

musí absolvovať katechumenát,  teda predkrst-
nú formáciu a ponaučenia pred prijatím krstu 
v trvaní dvoch rokov.

Dôvodom prijatia krstu nemá byť sobáš s ka-
tolíckym snúbencom alebo prijatie úlohy krst-
ného rodiča. Veď dnes nie je problém zosobášiť 
katolíka a kresťana inej denominácie alebo 
katolíka s nepokrsteným. Dôvodom žiadosti 
o vyslúženie krstu má byť viera. Preto kánon 
hovorí o dostatočnom poučení v pravdách viery 
a o vyskúšaní v kresťanskom živote. Teda o tom, 
že kandidát krstu má byť aj poučený, aj vyskúša-
ný. Preto sa veľmi hlasno hovorí o obnovení ka-
techumenátu – predkrstnej formácie kandidá-
tov krstu. Potrebujú byť formovaní vedomostne 
a hlavne potrebujú byť uvedení do kresťanské-
ho života. Pokrstený vďaka tomu potom dokáže 
žiť kresťanský život a  plniť záväzky, ktoré s tým 
súvisia. Zjednodušene povedané: dospelého 
možno pokrstiť až po formácii, vtedy, keď už 
prakticky žije ako veriaci človek.

Zosnutie Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: cyberspaceandtime.com

Teologická podstata sviatku
Udalosť, keď Bohorodička ukončila 

pozemskú púť a bola s telom i dušou vzatá 
do neba, je podstatou bohoslužieb sviatku 
Zosnutia. Ako uvádza E. Sendler, byzantská 
tradícia zdôrazňuje, že  Máriin život vrcho-
lí v tajomstve zosnutia, ktoré podstúpila 
po smrti svojho Syna. Od začiatku je Boho-
rodička spätá s tajomstvom vtelenia, keď si 
ju Boh vyvolil, aby sa stala Božou Matkou 
a sprostredkovateľkou toho, že Boh sa stal 
človekom. Táto jednota s Kristom je cha-
rakteristická od jeho počatia až po kríž, kde 

sa Bohorodička na Golgote pripája k obete 
Syna, ktorá bola vo vzkriesení zavŕšením 
jeho vtelenia. A tak Božia Matka vo chvíli, 
keď bola Bohom povolaná zanechať tento 
svet, odovzdáva svoju dušu do rúk svojho 
Syna a nášho Spasiteľa. Vyjadruje to aj seda-
len utierne sviatku: „Do rúk toho, ktorý sa 
kvôli nám stal z teba človekom, si odovzdala 
dušu, keďže je tvojím Tvorcom a Bohom, 
a prešla si do neporušiteľného života. Preto 
ťa dôstojne velebíme, jediná Čistá a Nepo-
škvrnená, opravdivo vyznávame, že si Boho-
rodička, a voláme: Pros Krista, ku ktorému si 
prešla, aby spasil naše duše.“

 Bohoslužobné texty často potvrdzujú sku-
točnosť, že zosnutie Bohorodičky a jej nane-
bovzatie je radostnou udalosťou nielen pre 
ňu samotnú, ale aj pre nás veriacich: „Poďte, 
mariánski ctitelia. Poďte a spevokol utvorme. 

Nech sa piesňami naplní chrám na oslavu 
zosnutia archy Božej. Dnes nebo svoju náruč 
otvára, pred Matkou nekonečného sa skláňa. 
Zem prameň života nebesiam odovzdáva. 
Za odmenu požehnanie a krásu dostáva. 
Anjeli spolu s apoštolmi s úžasom pozerajú, 
ako rodička pôvodcu života prechádza zo ži-
vota do života. Aj my všetci jej vzdajme úctu 
a v pokornej modlitbe jej volajme: Neza-
budni, Vládkyňa, na svoje dietky, čo s lás-
kou oslavujú tvoje sväté zosnutie!“ (lítijná 
stichyra sviatku) Túto radostnú skutočnosť 
nádherne vyjadruje aj stichyra na „chvalite“ 
z utierne sviatku: „Presvätá nepoškvrnená 
Panna, z tvojho slávneho zosnutia sa radujú 
nebesá. Anjelské voje jasajú. Všetci piesňami 
tvoj odchod do nebies sprevádzajú. Radu-
je sa celá zem, lebo ako matka odchádzaš 
k nášmu Kráľovi. Si aj spoluvykupiteľka, veď 
si nás zbavila rajskej kliatby.“

Od obdobia 8. storočia sa v byzantskej 
cirkvi objavujú početné svedectvá, ktoré 
vychádzajú z apokryfov. Veľkí kazatelia 
a teológovia tých čias vo svojich dielach nád-
herne zvelebujú zosnutie Bohorodičky, čo je 
dôkazom toho, že pre cirkev v Konštantíno-
pole bolo Zosnutie Bohorodičky najväčším 
mariánskym sviatkom. V prostredí západnej 
cirkvi nadobúdal sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie (Zosnutie Bohorodičky) 
v období 10. storočia  stále väčší význam, ale 
z dôvodu pranierovania apokryfov (čítanie 
apokryfov zakázala západná cirkev gela-
ziánskym dekrétom na konci 5. storočia) 
neexistovala homiletická tradícia. Na základe 
týchto skutočností sa západná cirkev obracia 
na byzantskú tradíciu a začínajú sa prekladať 
homílie gréckych a cirkevných otcov.
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Pomôcky
JJ Marta Gromošová
J� foto: flickr.com

„Máš kružidlo? A kalkulačku? Prečo nemáš 
zastrúhané ceruzky?“ valia sa na mňa otázky, 
na ktoré nestačím odpovedať. Nie, nie je to 
moja prísna siedmacka matikárka, nesníva 
sa mi škaredý sníček... Práve som sa vrátila 
z nultej vyučovacej hodiny a v kabinete už 
na mňa striehne štvrtácke komando. Našej 
najmladšej dcére mimoriadne vyhovuje mať 
mamku v učiteľskom zbore, len ja som občas 
lajdák... V peračníku práve dnes nemám kru-
židlo! Ako učiteľka cudzích jazykov by som 
mala mať aspoň dve, čo ak si to svoje doma 
zabudne aj niektorá dcérina spolužiačka? 
Čo tak asi povie služobne mladšia kolegyňa 
mojej dcére? Bude poznámka za učebné po-
môcky? Už asi áno. Prísne napomenutia tu 
už boli, ale zakaždým len ako márne pokusy. 
Budem sa musieť polepšiť. Minulý týždeň 
nabehla Veronika s pracovným zošitom 
z angličtiny a pod dohľadom inej jazykárky 
si celkom pokojne napísala domácu úlohu, 
lebo nie vždy si možno spomenúť na všetko 
vyplývajúce z povinnej školskej dochádz-
ky, keď je detstvo pripravené zúčastniť sa 
na akejkoľvek trestnej výprave... Keď je 
chodník posiaty tučnými dážďovkami, ktoré 
treba preskúmať, keď na lúčke leží mŕtvy 
drozd, zatiaľ iba krátko, lebo sa doň ešte 
dá štuchať paličkou, hoci má na hrudníčku 
slabo viditeľnú dieročku, zrejme od svojho 
soka v láske alebo od neznámeho dravca, keď 
sa po nadvihnutí vyhodeného koberca roz-

behnú mravčie robotnice s kuklami v náručí 
či vlastne v nožičkách, čo evokuje staručké 
knižky o Ferdovi Mravcovi.

Namietam, že ja sa už do školy predsa ne-
chodím učiť. Že ja už dávno viem narysovať 
kružnicu a vypočítať obsah medzikružia. No 
a veľkú popularitu medzi žiakmi mi vynie-
sol aj názorný výklad rezu kockou, keď si 
predstavíme babkine punčové rezy, mimo-
chodom, najlepšie v celej strednej Európe 

a blízkom okolí, a keď si body A a B pred-
stavíme na noži, ktorý vedieme priestorom 
kolmo na najbližšiu rovinu, tri vlasaté prin-
cezné kolektívne zagúľajú očami a odplávajú 
na prízemie našej cirkevnej školy.

Na poličku nad stolom odkladám učebni-
cu a beriem si ďalšiu. Napijem sa vody, aby 
som počas vyučovacieho procesu nezvädla. 
Chvíľu počkám na zvonenie a odchádzam 
na ďalšiu hodinu. Rozmýšľam o tom, že som 
vlastne nikdy nechcela byť učiteľkou, že 
som chvíľu túžila cestovať a písať, prekladať 
z nem činy, mať vlastnú izbu s obrovskou pal-
mou uprostred a hojdacou sieťou. Neplatil 
by pre mňa žiaden vnútorný poriadok, len 
práca, hektolitre kávy, štúdium a sláva.

A dnes? Začiatkom augusta začínam 
kontrolovať telegrafné stĺpy, či už trénujú 
lastovičky, v strede augusta si kúpim niekoľ-
ko nových krúžkových zápisníkov a zopár 
pier, a trocha nervózne otváram školské 
e-maily s informáciami o organizácii nového 
školského roka, a, samozrejme, vytlačím si 
dátumy prázdnin.

Posledný augustový týždeň je pre mňa 
vykúpením, konečne viem, ako budem tráviť 
pracovný čas. Spolu s ostatnými kolegyňami 
vstupujem do čerstvo vydrhnutej školy, ob-
jímame svoje odpočinuté a opálené telesné 
schránky. A akosi neodbytne mi však chodí 
po rozume obraz ako z amerického filmu: 
sedím v ležérnom oblečení na prvej lavici 
v triede plnej žiakov, všetci sa hlásia, majú 
načítanú primárnu aj sekundárnu litera-
túru a celý deň sa so zápalom rozprávame 
o významných slovenských a svetových 
spisovateľoch.

Druhého dňa zrána nás odvelili znovu do nášho autobusu, pridali iný autobus plný borských 
najťažších väzňov a v sprievode tretieho ozbrojeného vozidla sme sa pohli smerom na východ 
– cez Tábor do Bratislavy. Tam sme niektorých väzňov zložili, iných naložili a pokračovali v ceste 
do Leopoldova. Do Leopoldova sme dorazili, myslím, 8. decembra 1951 za počínajúcej tmy.

Leopoldov, niekdajšia pevnosť stavaná v 17. storočí proti tureckým nájazdom, bola potom 
po dlhý čas aj v Československej republike jednou z ústredných väzníc.

Naším príjazdom sa začínala nová etapa v tejto väznici i v našom väzenskom živote. Mal to 
byť teraz najprísnejší väzenský ústav v celej republike. Väzni s menšími trestami boli z Leopol-
dova odsťahovaní do Ilavy a za nami sa prisťahovávali väzni z ostatných väzníc s najťažšími 
trestami. Dozorcovia s modrými výložkami odišli s miernymi väzňami do Ilavy a my sme dostali 
prísnych dozorcov s červenými.

Asi po piatich týždňoch ma vzali ako chorého na TBC na nemocničné oddelenie. Bolo tam 
desať postelí. Na jednej z nich ležal gróf Esterházy s veľmi pokročilým stavom tuberkulózy 
(s veľkými kavernami v pľúcach), ktorý predtým prežil tri roky v sovietskom pracovnom tábore 
za polárnym kruhom. Tomu ešte ponechali niektoré náboženské knihy, ktoré mal za mier-
nejšieho režimu v Leopoldove. S obľubou sme si čítali z poľského Nasledovania Krista, ktoré 
dostala k birmovke v roku 1888 jeho matka, rodená Tvardowská. Mal tiež inú malú maďarskú 
knižku s Listami sv. Cypriána. Najviac nás povzbudzoval jeho 77. list odsúdeným kresťanom Ad 
mettala – do baní.

Asi po pol roku tuberkulózneho sťahovania som bol premiestnený do izby na druhom konci 
podlhovastej budovy. Za mierneho režimu to bola infekčná izba, ktorú však pri zmene režimu 
nevybielili a nedezinfikovali.

(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34; 7, 9 – 11, zač. 19
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. (Mt 6, 34)
Každý sa stará o jednotlivé veci života: o zdravie, povesť, prácu, 
najbližších. Starosť a strach človeka zväzujú. Je vnútorne taký 
zahľadený do seba, vidí svoj problém taký veľký, že nevidí jeho 
skutočnú veľkosť, nevidí riešenie, nedokáže sa oslobodiť. Pohľad 
na toho, ktorý je na nebesiach, je pohľadom viery. Takej, ktorá je 
zážitkom láskavej starostlivosti Otca. Ten dáva svojim deťom iba to 
dobré. Je to výzva. Preto môžeme s odvahou a istotou svoj pohľad 
preniesť tam, kde máme nádej, ktorá nás posilňuje. Dôverujme 
Ježišovmu slovu!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 24. máj
Prepodobný Simeon
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, zač. 22
Poznáte ich po ovocí. (Mt 7, 16)
Podľa ovocia poznáme, či je strom dobrý. Ak nie, potom sa zlý strom 
musí odstrániť. Strom je koreňom napojený do zeme. Našou úlohou 
je byť zakorenený do Krista. Cez toto zakorenenie nás bude napĺňať 
Svätý Duch a jeho dary nás poznačia Božou dobrotou. Tak bude naše 
ovocie života dobré: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Lebo slová samy osebe nie 
sú ničím, ak nie sú potvrdené životom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 25. máj
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, zač. 23 (rad.) 2 Kor 4, 6 
– 15, zač. 176, Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi)
Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe-
siach. (Mt 7, 21)
Realita a predstava. Čo je skutočné a čo iba predstierané? Ježiš rozdiel 
pozná. Poznáme ho aj my? Aký je náš záujem o život s Kristom? 
Nakoľko je skutočný? Čo iba hráme? Život s Kristom nie je divadlo. 
Ježišova obeta nebola predstieraná. Jeho utrpenie a smrť boli 
skutočné. Kto ho chce nasledovať, musí zobrať svoj kríž každý deň. 
A to už nie je hra. Tu nemožno iba niečo pekné predstierať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

Štvrtok 26. máj
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 54, zač. 23
Ja som chlieb života. (Jn 6, 48)
Ježiš porovnáva. Chlieb z púšte dal život dočasne. Manna bola pre 
Izraelitov putujúcich štyridsať rokov po púšti nevyhnutná, aby prežili. 
Hoci bola Božím darom, nezabezpečila večný život tým, ktorí ju 
jedli. Chlieb, ktorým je Kristus, je chlieb z neba, živý chlieb, ktorý má 
schopnosť dať večný život. Je zárukou vzkriesenia. Ježiš tým, ktorí ho 
prijímajú v Eucharistii, dáva možnosť získať večný život.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrovanie 
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

piatok 27. máj
Hieromučeník Terapont
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, zač. 31
... nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachová. (Mt 9, 17)
Starý odev, staré mechy sú obrazom starého života. Poznaním 
Krista nadobúdame nový odev, nové mechy. Nesmieme sa uspokojiť 
s tým, že si ponecháme starý spôsob života a prijmeme nový zvyk, 
nový spôsob správania. Ale inak ostane všetko po starom. Kto chce 
nasledovať Ježiša, ten sa musí zbaviť starého rúcha a zobrať na seba 
nové. Nie nové záplaty, ale celé nové rúcho. Nasledovať Krista 
je požiadavkou radikálnej zmeny života a nie iba kompromisov 
s možnosťou výberu toho, čo mi vyhovuje. Ježiš nám dal nový život. 
Prijmime ho vo všetkých oblastiach života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod 
každodenný s refrénom sviatku. Menlivé časti zo sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

soBota 28. máj
Prepodobný Nikita
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 20
Nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, 
neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. (Mt 7, 6)
Svine nepoznajú hodnotu perál. Sú pre ne bezcenné. Očakávajú 
iné, a preto perla, hoc aj vzácna, je pre ne sklamaním. Viera je 
perla. Nehovorme tým, ktorí o to nemajú záujem, ako žiť vo viere. 
Nevnucujme sa. Nemoralizujme. Ale ak vidíme úprimný záujem, 
vtedy máme ochotne každému hľadajúcemu poskytnúť slovo. 
A poskytnúť ho hodnoverne. Osobným príkladom života viery. To je 
to najlepšie, čo môžeme pre druhých urobiť.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

NeDeĽa 29. máj
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 9
Poďte za mnou... (Mt 4, 19)
Ježiš si povolal svojich učeníkov. Videl v nich viac ako iní ľudia. 
Všetko zanechali a šli. Potom Ježiš učil, hlásal evanjelium 
a uzdravoval. Učeníci boli svedkami Božieho diela. Zažili veľké veci, 
lebo hneď všetko nechali a šli. V tom čase to bolo tak. V dnešnom 
čase počúvame Božie slovo, ktoré nám hovorí o nasledovaní Ježiša. 
Boh prišiel a dáva ponuku. Môžem sa pýtať prečo ja. Ježiš od nás 
chce iba dôveru s nasledovaním. Pozýva nás k nasledovaniu, ktoré 
znamená ísť s ním a spoznať ho tak, aby som sa nechal premeniť, 
a potom vydávať svedectvo pravdy. Boh ťa chce použiť. Boh chce, 
aby si videl svet a blížneho jeho očami. Boh chce použiť tvoj 
rozum a srdce. Boh chce tvoje ruky, aby si pomáhal vstupovať 
do spoločenstva s Bohom. To znamená nechať sa premeniť Ježišom 
prijatím pozvania k nasledovaniu. Povolanie znamená, ako máme 
konkrétne naplniť svoj život rozhodnutiami. V každej chvíli nás 
Boh volá. Stále nám ponúka nové výzvy. Jednotlivými odpoveďami 
na Božie pozvanie vzniká životný štýl, spôsob života. Takto sa 
postupne stávame Ježišovými nasledovníkmi a učeníkmi. Neváhajme. 
Nasledujme Ježiša, aby sme aj my boli svedkami jeho veľkých 
Božích skutkov v našom živote. Môžeme sa tešiť a mať radosť. Tá 
však neprichádza sama, ale z evanjelia, ktoré premieňame na život 
nasledovania Krista.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). 
Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo 
sviatku. Ostatné z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 143, 254; PZ: 96, 223; HP: 
97, 239)
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poNDelok 30. máj
Prepodobný Izák
Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34 
Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ (Mt 10, 7)
Stáva sa, že ak čakáme, povieme si, že už je čas. Je to tu. Ježiš 
chce, aby sme poznali, že nadišiel čas Božieho príchodu. Čas jeho 
kráľovstva. Chce, aby sme hľadali a spoznali nebeské kráľovstvo. 
Chce, aby sme mali radosť z jeho prítomnosti, aby sme mu dôverovali 
a rozhodli sa pre jeho kráľovstvo. Ježiš v blahoslavenstvách hovorí, že 
blahoslavení sú chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Že 
nemáme nič, čím by sme si ho mohli zaslúžiť. Sme odkázaní na Božiu 
milosť.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

Utorok 31. máj
Svätý apoštol Hermas
Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, zač. 35
Keď vojdete do domu, pozdravte ho slovami: „Pokoj tomuto 
domu!“ (Mt 10, 13)
Požehnávanie je mimoriadna činnosť. Pozdrav požehnania hneď 
odhaľuje toho, kto prichádza, a s akým úmyslom. Pozdrav Pokoj 
tomuto domu oznamuje, že človek prichádza v Božom mene. Obracia 
pozornosť na to, že skutočný pokoj a spravodlivosť človek mimo Boha 
nikde nenájde. Obdarovávaním sa Božím pokojom môžeme aj my 
prispieť k šíreniu posolstva spásy.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

streDa 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač. 36
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 10, 22)
Zmyslom a cieľom života je zavŕšiť ho v Ježišovi. Ježiš pripomína 
potrebu vydržať až do konca. Napriek rôznorodému utrpeniu pre 
vernosť vo viere a v nasledovaní Ježiša. Predstavuje nám realitu 
viery, lebo ak naša viera má čo povedať svetu a má schopnosť ho 
ovplyvňovať, vždy sa nájde niekto, kto s tým chce bojovať. Ak však 
naša viera nedokáže oslovovať, potom nedokáže ani vyvolávať odpor. 
Nech v našom živote nerozhodujú nepriaznivé situácie, ale túžba 
vytrvať zjednotený s Kristom až do konca.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

Štvrtok 2. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Patriarcha Nike-
for Vyznávač
Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, zač. 37 (rad.)
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. (Mt 10, 
28)
Čoho sa máme naozaj báť? Záleží na nás, čoho sa budeme 
báť. Skutočný kresťan nežije v strachu, ale v radosti a dôvere 
v Najvyššieho. Jediný dovolený a prípustný strach je strach z hriechu 
a jeho následkov. Toho sa bojme. Tento strach nech nám dá silu žiť 
v pravde. Prežívaním dokonalej Božej lásky nadobúdame slobodu. 
Nemusíme sa viac báť. Žiadny strach nás nedokáže odlúčiť od Božej 
lásky. Ježišova láska prejavená na kríži je úžasný liek proti každému 
strachu.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

piatok 3. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, zač. 9

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý 
aj Syn človeka, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný 
život. (Jn 3, 14 – 15)
Na púšti bol každý, kto reptal proti Bohu, pohryzený hadom 
a jeho jedom odsúdený na smrť. Tí, ktorí zdvihli hlavu a pozreli 
sa na medeného hada, boli uzdravení. Dokázal to iba ten, kto si 
uvedomil, prečo ho had pohryzol. Pohľad na hada odvrátil smrť. Ježiš 
je rovnako vyzdvihnutý na dreve, aby sme pohľadom na neho videli 
smrť ako následok nášho hriechu. A zároveň aby sme videli Božie 
znamenie odpustenia a milosti, ktoré nás, ak uveríme v Božiu lásku, 
má moc vyslobodiť z moci smrti spôsobenej jedom hriechu.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Voľnica. 
Myrovanie (HS: 257; PZ: 226; HP: 242)

soBota 4. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý Métrofanés, kon-
štantínopolský patriarcha
Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (rad.) Flp 2, 
5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke)
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka... (Jn 19, 25)
Je dôležité stáť pri Ježišovom kríži. To, čo je dôležité, teda nie je náš 
kríž, ale ten Ježišov. Náš kríž nám sám osebe neprinesie spásu. Môže 
sa stať pre nás sprítomnením Božej moci a milosti, ak sa prijatím 
svojho kríža vo viere zjednotíme s Kristovým krížom. To znamená 
mať skúsenosť kríža. Poznať, že utrpenie má zmysel. Pred ním sa 
neuteká. Kríž sa prijíma v tichej pokore zobrazenej Máriou, Ježišovou 
matkou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku Spolutrpiteľky (HS: 260; PZ: 229; HP: 245)

NeDeĽa 5. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Dorotej
Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, zač. 18
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto 
všetko sa vám pridá. (Mt 6, 33)
Ak niečo hľadáme, musíme si vytýčiť, čo je predmetom nášho 
hľadania. Na to sa sústredíme. Na to zameriame svoje zmysly, 
predstavu a energiu. Ostatné dávame bokom, lebo to v danej 
chvíli nie je dôležité. Ježiš nás svojím slovom nabáda k triedeniu 
a správnemu výberu predmetu nášho vyhľadávania. 
Zhrňme si to. Čisté oko nám naznačuje, aby sme žili vo svetle 
pravdy a nie v tme lži. Mať čistý pohľad na svet. Musíme si vybrať. 
Služba Bohu alebo služba mamone. Ježiš nás nabáda, aby sme 
vylúčili zo svojho života zbytočné starosti, ktoré našu pozornosť 
odvádzajú od neho. Nie je to popretie vecí tohto sveta, ale určenie 
si primeraného úsilia a času tak, aby nám neunikalo to, čo je 
podstatné. Lebo často hľadáme najprv hmotné zaistenie a až potom 
náboženstvo. Najprv sa venujeme kariére, postaveniu a nahovárame 
si, že až budeme mať čas, potom sa budeme venovať duchovným 
záležitostiam. A keďže starosti o tento svet nám berú všetok čas, 
musíme odkladať modlitbu, účasť na bohoslužbách a ďalšie prejavy 
našej viery na obdobie staroby, na smrteľnú posteľ. Ježiš nám 
predložil hlavný cieľ: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť...“ Tieto cenné slová nám môžu v mnohom pomôcť. 
Treba si ich často pripomínať. Učia nás byť slobodnými od pýchy, 
závisti, lakomstva. Pripomínajú nám dôležitú pravdu, že Boh o nás 
vie a vie, čo potrebujeme. Ďakujme Bohu za to, že nám dáva všetko 
potrebné skôr, ako to dokážeme nájsť.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, Sláva, kondák z hlasu I teraz, podľa predpisu. Menlivé časti 
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

Rastislav Bruzda
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Príbehy poslušníkaKomiks

Vo Svätom 
písme nájdeme príbeh Tóbiho (pochád-

zal z kmeňa Neftali), ktorý sa dostal do zajatia do Ninive v Asýrsku. 
Hneď na začiatku knihy Tobiáš hovorí o tom, že sa snažil kráčať po cestách 

pravdy, konať spravodlivé skutky a že 
svojim bratom zajatcom preukazoval veľa milosr-

denstva. Svoj chlieb dával hladným a odev nahým. Zaujímavé však bolo to, že keď videl mŕtveho Izraeli-
tu vyhodeného za ninivské hradby, tajne ho (pod rúškom tmy) pochoval. Ktosi z Ninivčanov ho však udal, preto 

ušiel. Tak prišiel o celý svoj majetok. Ostala mu iba manželka a syn Tobiáš. Neskôr dokonca oslepol. No bol aj naďalej 
verný Bohu a takto vychovával aj svojho syna. A Boh ho odmenil. Ako? Dozvieš sa to, keď si prečítaš celú 
knihu.

Človek 
veľmi 
rýchlo zabúda. 
Preto je dobré, ak si 
dôležité veci zaznamenáva. 
Aj ty si môžeš vytvoriť listinu, ktorá 
bude dokladom pre teba (a možno aj 
pre nasledujúce generácie) o tom, kde sa 

nachádzajú hroby tvojich predkov. Potrebuješ: výkres A4 (aj viac kusov, ak sa 
hroby nachádzajú na viacerých cintorí-
noch), červenú a čiernu �xku. Na výkres 
si v hornej polovici urob jednoduchú 
mapku cintorína a zakresli (ako obdĺžniky) do nej približné miesta 
hrobov a očísluj ich. Pod obrázok urob legendu – popis jednotlivých 
hrobov: číslo hrobu, ku ktorému pripíšeš, o koho ide (príbuzenský 
vzťah), meno zomrelého a do zátvorky, v ktorých rokoch žil. 
Takto si môžeš zaznačiť mená predkov 
z mamkinej aj ockovej 
rodiny.

Ľudskému telu 
patrí náležitá úcta. Svätý apoštol 
Pavol v liste Korinťanom hovorí: „Neviete, že 
vaše telo je chrámom Svätého Ducha?“ Preto kresťania 
s náležitou úctou pochovávajú svojich mŕtvych v rakve 
do zeme.  Zomrelému sa vyzváňa chrámo-

vým zvonom – umieračikom. Umieračik pozýva ostat-
ných kresťanov, aby sa zaň modlili. Zomrelý sa môže pochovať po štyridsiatich 

ôsmich hodinách. Zvyčajne sa pochováva na cintoríne v obci, v ktorej býval. Po pohrebnom obrade sa 
údaje o zosnulom zapíšu do farskej matriky zosnulých. Cintoríny sa nachádzajú pri chrámoch, ale 

v minulosti sa zosnulí pochovávali napríklad aj v  podzemí, v  katakombách, kde sa skrývali 
a stretávali prenasledovaní kresťania. Cintorín nie je žiadne strašidelné 

miesto. Má nám pripomínať, aby sme sa za zosnulých modlili, no aj 
to, že aj my raz prejdeme cez bránu smrti do večnosti, 

na ktorú sa už teraz pripravujeme. 

Tóbiho milosrdenstvo

Pohreb

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).

Mapka cintorína

Ahoj, deti!
Raz som 
kdesi čítala 
veľmi peknú 
odpoveď na 
otázku, kde je 
domov človeka. 
Niekedy sa totiž ťažko 
určuje, kde ten skutočný domov je, keď sa 
človek počas svojho života niekoľkokrát 

sťahuje. Odpoveď znela:
Domov je tam, kde sú 

hroby tvojich 
predkov.

Ako odpočíva mŕtvy, tak nech spočinie aj jeho 
pamiatka, potešuj ho, keď odchádza jeho duch 

(zo sveta). (Sir 38, 24)
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Takého 
nepoznám

Stalo sa 
niečo?

Priprav sa na to, že 
v stredu pôjdeme 

na pohreb.

Pán si dnes 
k sebe povolal 
starca Adama.

Do nemocnice 
ho odviezli skôr, 

ako si k nám 
prišiel.

A po druhé, 
treba sa nám rozlúčiť s bratom, 

ktorý už túto cestu prešiel.

Načo by 
som tam 

šiel?

Veď som vám 
vravel, že ho vôbec 

nepoznám. 

Otče, prečo 
zvon toľko 
vyzváňa?

Synku, pamätaj si dve veci: 
po prvé, som tvoj starec a spolu 
s tebou som dostal              milosť   
viesť ťa k Bohu.  

Áno, 
otče.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka – 6. jún – 50 
rokov života; Ján Gurský, výpomocný duchovný far-
nosti Bardejov – 6. jún – 80 rokov života; Zsolt Szabó, 
správca farnosti Veľké Slemence – 8. jún – 40 rokov ži-
vota; Maroš Rinik, správca farnosti Trhovište – 23. jún 
– 40 rokov života; Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský 
pomocný biskup, na odpočinku v Prešove – 25. jún – 
90 rokov života; Peter Pavel Haľko OSBM, protojerej, 
duchovný rádu v monastieri v Krásnom Brode – 30. jún 
– 60 rokov života; Peter Komanický, národný animátor 
Hnutia Svetlo – život – 30. jún – 20 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita, blahaja lita.

SPOLOK SV. cyrILA A mEtOdA

V brázde Metodovej 2017
Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do grécko-
katolíckeho kalendára V brázde Metodovej 2017 po-
slali elektronicky na adresu zodpovedného redaktora 
o.michal.hospodar@mail.t-com.sk do konca júna t. r. 
Za pochopenie ďakujeme.
výbor spolku

Jubilanti – máj
50 rokov: Alexander Kováč, Michalovce
60 rokov: Mgr. Juraj Blaščák, Prešov; Mária Bočková, 
Kamenná Poruba; Mária Hybalová, Petkovce; Imrich 
Krišš, Abranovce; František Šoganič, Vranov-Lomnica
70 rokov: Oľga Baranovičová, Prešov; Mária Batiľová, 
Kolbasov; Ing. Mária Gondová, Zvolen; Ing. Ján Hubaľ, 
Rakovec nad Ondavou; Ružena Mrázová, Hraň; Ján Pa-
ľovčík, Michalovce; Katarína Pohanková, Košice; Blažej 
Šandor, Nacina Ves; Elena Škovranová, Drienica
75 rokov: Mária Janáková, Košice-Šaca; Anna Popovi-
čová, Kusín; Milada Rindošová, Fulianka; Mária Slávi-
ková, Vranov-Lomnica; otec Valentín Tkáč, Košice
80 rokov: otec Pavel Dancák, Prešov; Zdenko Dzurja-
nik, Michalovce-Topoľany; Júlia Harvilčáková, Oreské; 
Štefan Horňák, Kuzmice; Anna Huličová, Helcmanov-
ce; Margita Jevická, Čičava; Margita Kočanová, Stráž-
ske; Anna Koščová, Sečovce; Michal Petranin, Mlyná-
rovce
85 rokov: Mária Andrášková, Topoľa; Mária Barbuščá-
ková, Spišská Nová Ves; Mária Cimbalová, Bratislava; 
Terézia Demjanová, Svidník; Mária Ľaľová, Topoľa; 
Ing. Pavol Olexa, Sečovce; Anna Romanová, Trnava pri 
Laborci
90 rokov: Anna Brodyová, Falkušovce
95 rokov: Anna Danková, Hriadky; PhDr. Ján Olejník, 
Nový Smokovec; Ján Tokár, Jastrabie nad Topľou

KOINONIA SV. JÁN KrStItEľ

 � Svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
26.05. Ľubotice, cerkev (18.00 h)
04.06. Ľubotice, cerkev (18.00 h)
12.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
24.06. Ľubotice, cerkev (18.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
01.06. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)

 �Biblické katechézy
16.06. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00 
h), spoločenská miestnosť

 � Kurz Filip
18. – 19.06. hotel Javorná, Drienica

BLAHOŽELÁmE

1. máj je deň, keď náš bývalý du-
chovný otec Martin Mati oslávil 
45. narodeniny. Pri tejto príleži-
tosti sa nám dovoľte poďakovať 
za vašu obetavosť pri výstavbe 
Božieho chrámu, za vašu horli-
vosť s mládežou a za všetko, čo 

ste pre farnosť vykonali. Do ďalších rokov života vám 
prajeme pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i bla-
haja lita! veriaci z Furče

18. mája oslávil duchovný otec 
František Hanobik životné ju-
bileum ‒ 60 rokov života. Z úp-
rimného srdca vám blahoželáme 
a ďakujeme za všetko, čo ste 
pre nás a našu farnosť vykonali. 
Do ďalších rokov života vám vy-
prosujeme veľa Božích milostí, pevné zdravie, pomoc 
a ochranu nebeskej Matky. Nech vás Svätý Duch spre-
vádza každým dňom. Nech je Kristus vaším vzorom, 
aby ste svojím slovom a skutkami šírili pokoj, lásku 
a radosť medzi ľuďmi.

veriaci obce Nižný Mirošov

16. mája sa dožila naša mamka, 
babka a prababka Juliána Hav-
rilčáková z Oreského krásneho 
jubilea – 80 rokov života. Vrúcne 
ďakujeme za dar života a do ďal-
ších rokov vám vyprosujeme 
pevnú vieru a ochranu Presvätej 

Bohorodičky, ku ktorej sa každý deň utiekate. Nech 
všemohúci Boh žehná vaše kroky, aby ste nás s mod-
litbou na perách sprevádzali a boli príkladom pre nás 
– vaše deti. Na mnohaja i blahaja lita!

s úctou a láskou dcéra Mária s rodinou  
a syn Jozef s rodinou

4. júna oslávi požehnaných 80 
rokov života pani Jolana Šec-
ková z Marianky. Milá mamka, 
pri tejto príležitosti zo srdca 
ďakujeme za všetku tvoju sta-
rostlivosť, obetavosť a lásku. 
Do ďalších rokov ti vyprosujeme 

dobré zdravie, pevný krok do cerkvi, Božie požehnanie 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blaha-
ja lita! S vďačnosťou dcéry s rodinami. Vnučky Alžbet-
ka a Magdalénka babku silno objímajú a bozkávajú.

SPOmÍNAmE

Človek odchádza, ale všet-
ko krásne, čo nám dal, ostáva 
v nás... Stratiť život v spojení 
s Ježišom neznamená koniec, 
ale isté víťazstvo. 3. júna 2016 
si pripomenieme prvé výročie 
úmrtia gréckokatolíckeho kňaza 

Mgr. Andreja Kereštana, titulárneho kanonika, ktorý 
55 rokov svojej kňazskej služby hlásal Božie evanjelium 
a rozdával veriacim a rodine pokoj a nádej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si s láskou na neho spomínajú. Navždy 
ostáva v našich srdciach a modlitbách. Vičnaja jemu 
pamjať!
manželka Nadežda, dcéry Vlasta a Kristína s rodinami

OZNAmy

Anonymní alkoholici – AA
Anonymní alkoholici sú 
spoločenstvom, v ktorom 
si jeho členovia navzájom 
pomáhajú riešiť problém 
alkoholizmu. Ich túžbou 
je prestať piť a uzdraviť sa 
z tejto závislosti. AA nemajú 
žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len 
z dobrovoľných príspevkov členov. AA nie sú spojení 
so žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek 
inštitúciou. V Prešove ich nájdete každý piatok na Jar-
kovej ulici č. 77 (Katolícky kruh) o 17.00 – 18.00 hod. 
alebo na telefónnom čísle: 0908 338 311.

Súťaž: Obrázky milosrdenstva
Televízia LUX a LUX communication vyhlásili 3. ročník 
detskej výtvarnej súťaže Pre Klbko s témou Obrázky 
milosrdenstva. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku 
do 18 rokov ‒ jednotlivci, kolektívy i rodiny. Úlohou 
súťažiacich bude vytvoriť výtvarné stvárnenie príbe-
hu o milosrdenstve. Dôležité je k práci uviesť aj názov 
a krátky popis diela, meno a priezvisko autora, vek, 
adresu a telefonický kontakt na rodiča. Súťažné práce 
treba doručiť do 8. júna na adresu: TV LUX, Prepoštská 
5, 811 01 Bratislava, s heslom: Pre Klbko. Všetky infor-
mácie nájdete na www.preklbko.tvlux.sk.

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
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka 
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce 
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružen-
cových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých 
a strieborných šperkov. Masarykova ulica16, Prešov 
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil: 
0910 922 091.

cENNÍK INZErcIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dob-
rovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto-
grafia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051/ 773 14 81
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/
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tV LUX

J20.05. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM)  R 
09.10 Brat František – animované príbehy veselého brata 
Františka (2) P 22.55 GkM R
J21.05. (sobota)  18.00 GkM R 20.25 Pavol VI. – Pápež 
v búrlivých časoch – film o pápežovi, pôsobiacom v obdo-
bí fašizmu, druhej svetovej vojny a Druhého vatikánskeho 
koncilu P 2 (2)
J22.05. (nedeľa)  18.50 Biblické príbehy 20.25 Duchovná 
poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc pri-
nášajú odpovede na vaše otázky i pochybnosti P 20.55 
Medzi nebom a zemou – hostkou Mariána Gavendu 
bola pred časom lekárka a zároveň onkologická pacient-
ka MUDr. Zuzana Böhmová. Keď 3. apríla 2014 zomrela, 
zanechala svojej rodine i širokej verejnosti viacero od-
kazov, medzi nimi i výnimočnú kuchársku knihu Zuzkina 
kuchárska knižka. Aj o tom porozprával jej manžel, očný 
lekár MUDr. Peter Böhm.
J23.05. (pondelok)  09.10 Brat František – animované prí-
behy veselého brata Františka P (3) 11.10 GkM R 20.25 
V Samárii pri studni – náboženská publicistika P
J24.05. (utorok)  20.50 GkM ::

P

J25.05. (streda)  13.05 Rok zasväteného života: Otec 
Karel – Chvály – dokument o otcovi Karolovi, ktorý je 
z kongregácie kňazov mariánov a pôsobí na slovensko-
moravskom pohraničí v Brumove-Bylnici. Od metalovej 
hudby prešiel až k chválam, ktoré vníma ako strelné 
modlitby adresované Bohu. 16.30 Viera v Rusku: Ostrov 
Sachalin, rozkvet lásky – film o obyvateľoch ostrova a ich 
katolíckych koreňoch. Sú to pôvodom kórejskí väzni, 

ktorých donútili presťahovať sa tam P 2 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík (PKP)  P
J26.05. (štvrtok)  11.50 PKP R 12.55 GkM R 22.55 Du-
chovná poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc 
odpovedajú na vaše otázky i pochybnosti
J27.05. (piatok)  04.00 GkM R 17.30 Benedikt XVI. – Člo-
vek, ktorý miluje pravdu – dokument o životnej ceste 
Benedikta XVI. 22.55 GkM R
J28.05. (sobota)  08.50 Biblické príbehy – detský program P 
18.00 GkM R 20.25 Biblia: Jeremiáš – film o prorokovi 
Jeremiášovi, ktorý opúšťa svoju rodinu, aby v Jeruzaleme 
oznámil Boží odkaz. Nikto mu neverí a pokladajú ho 
za zradcu. On však pokračuje vo svojom poslaní. Nako-
niec Babylončania skutočne napadnú krajinu a zničia 
Jeruzalem P 2
J29.05. (nedeľa)  10.00 Rok zasväteného života: Brat M. 
Lev – Identita – dokument o mníchovi z trapistického 
kláštora Nový Dvúr
J30.05. (pondelok)  11.10 GkM R 12.55 Duchovná poradňa 
– náboženský program 20.25 V Samárii pri studni – ná-
boženská publicistika P
J31.05. (utorok)  Bez hraníc: Tanzánia – Misionár u Masaiov 
– dokument 20.50 GkM P 21.20 Vlastná cesta – hosťom 
je gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš
J01.06. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Osud Anny Abrikoso-
vovej – Anna sa spolu s manželom obrátila na katolícku 
vieru. Stáli pri zrode novej farnosti, pomohli so založením 
komunity dominikánov. Po revolúcii prisahala, že sa obetu-
je za záchranu Ruska. Zatkli ju a pre vieru položila dokonca 
život P 2 20.10 Prehľad katolíckych periodík (PKP) P

J02.06. (štvrtok)  11.50 PKP R 12.55 GkM R 16.00 Vlastná 
cesta – hosťom náboženského programu je gréckokato-
lícky kňaz Igor Čikoš 16.55 Kandahárske sirény (Afganis-
tan)  – v rámci vojenskej operácie NATO v Afganistane 
pôsobí aj slovenský kontingent. Súčasťou 14. rotácie je 
aj gréckokatolícky kňaz Slavko Ganaj 22.55 Duchovná 
poradňa – náboženský program
J03.06. (piatok)  04.00 GkM R 22.55 GkM R
J04.06. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý – detský prog-
ram P 10.50 Vlastná cesta – hosťom náboženského 
programu je gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš R 14.20 
Kandahárske sirény (Afganistan)  R
J05.06. (nedeľa)  08.50 Čo meno, to svätý – detský prog-
ram P 20.25 Duchovná poradňa – náboženský program

tV NOE

J24.05. (utorok)  13.55 Soňa – dokument o žene, ktorá 
napriek slepote dokáže tvoriť a rozdávať radosť
J26.05. (štvrtok)  11.45 Bible pro nejmenší: Kde je Ježíš? 
– najznámejšie biblické príbehy v animovanej forme 
17.15 Putování po evropských klášterech: Františkáni 
v Amsterdamu: spiritualita u dálnice
J27.05. (piatok)  15.40 Světoznámé výšivky z Cífera – doku-
ment o histórii a súčasnosti nádherných ľudových výšiviek 
zo slovenskej obce Cífer
J28.05. (nedeľa)  10.00 Mše svatá z Baziliky sv. Petra v Římě
J30.05. (pondelok)  07.30 Naděje pro Irák? – diskusná 
relácia nielen o kresťanoch na Blízkom východe

richard vašečka:  
Budem ťa milovať a ctiť

Na knižnom trhu je dnes už dostatok kresťanskej 
literatúry o manželstve a rodine. Väčšina z nej však 
pochádza od zahraničných autorov. Knihu Budem ťa 
milovať a ctiť napísal Richard Vašečka, uznávaný slo-
venský rečník a učiteľ. Veľmi dobre pozná situáciu, 
v ktorej sa nachádzajú manželstvá a rodiny na Slo-
vensku. Svoju knihu opiera o Písmo a katechizmus. 
Je prekvapujúco originálny a zároveň veľmi zrozu-
miteľný a praktický. Knihu odporúčajú viacerí slovenskí lídri: kňaz Ján 
Buc, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina Mário Tomášik a vedúci 
spoločenstva Maranatha Peter Štupák.  (Marek Malina)

viera v rusku: Ostrov 
Sachalin, rozkvet lásky

Sachalin je ostrov, ktorý sa nachádza v Pacifiku, 
severne od Japonska, a patrí Ruskej federácii. 
V priebehu storočí všetci tí, ktorí tento ostrov 
ovládli, ho využívali ako kolóniu, na tábory nútenej 
práce a miesto vyhnanstva. Film rozpráva o hlbo-
kých katolíckych koreňoch časti jeho obyvateľstva 
– kórejských väzňov – a znovuobjavení tohto dedičstva vďaka mladému 
poľskému kňazovi, inšpirovanému púťou k sv. Jakubovi do Compostely. 
Nadácia Otcov dom produkuje dokumentárne filmy na základe historic-
kých dokumentov, fotografií a obrazov minulého storočia, a reportáží 
o spiritualite kresťanského života v aktuálnom Rusku. Dokument si môže-

te pozrieť 25. mája o 16.30 h na TV LUX. (-tvnoe)

Mami!

Tento film je príbehom dospievajúceho chlapca Steva 
s diagnózou ADHD a jeho matky Diany, ktorá aj nap-
riek odporúčaniu odborníkov trvá na tom, že svojho 
syna dokáže zvládnuť a že jej syn zvládne aj školu. 
V momente, keď do jej života vstúpi utrápená sused-
ka Kylea, vydajú sa spoločne na divokú jazdu, kde sa 
náznaky šťastia, bezpečia a spokojnosti v okamihu 
menia na násilie a hlbokú beznádej. Kolísavý príbeh 
vťahuje diváka do deja a ukazuje mu realitu, ktorej 
hrdinovia musia každodenne čeliť. (Ondrej Miškovič) 

United pursuit: Simple Gospel

Príbeh skupiny United Pursuit sa začal stretávaním 
sa na chválach každý utorok v malom dome v meste 
Knoxville (USA). Postupne sa spoločenstvo rozrástlo 
a malý dom museli vymeniť za niečo väčšie. Dnes sú 
ich utorkové chvály vysielané cez live stream do ce-
lého sveta. V tomto čase vychádza ich nový album 
Simple Gospel. Oproti starším albumom je posunom 
vpred. Skladby sú sofistikovanejšie a niektoré majú dokonca jasnú štruk-
túru. Takisto sa pri vedení chvál striedajú viacerí lídri a aj piesne sú varia-
bilnejšie, hoci na všetkých sa autorsky podieľali viac-menej tí istí ľudia. Zo 
skladieb vyčnieva teologická Simple Gospel, ktorá začne jemne klavírne, 
no prerastie do pulzujúcej a rytmickej piesne. (christ-net.sk)
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J31.05. (utorok)  20.55 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  P
J02.06. (štvrtok)  07.10 ŘkM
J05.06. (nedeľa)  06.40 ŘkM

LUmEN

J22.05. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 Sv. 
Ján Pavol II. – pápež rodiny 20.30 Karmel – v tomto roku 
si pripomíname podpísanie zmlúv, ktoré spustili výmenu 
obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom po roku 1946
J25.05. (streda)  08.30 Boh v mojom živote 11.10 Rozhovor 
týždňa: Vieru by nevymenila za nič na svete – svedectvo 
Jozefy Chocholáčkovej, ktorá sa lieči na rakovinu, o tom, 
ako jej pomáha viera
J26.05. (štvrtok)  11.30 Prehľad kresťanskej tlače 16.30 
História a my P 20.00 História a my R 21.00 Gospelparáda
J27.05. (piatok)  08.30 Boh v mojom živote 10.30 Pred-
stavujeme cirkevných otcov 11.00 Viera do vrecka: 
Homeopatia. Komu naozaj pomáha? – praktická príručka 
pre každého kresťana (3); hosť: PharmDr. Ondrej Sukeľ R 
16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J28.05. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v stredo-
veku: Premonštráti v Uhorsku
J29.05. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 Sv. 
Ján Pavol II. – pápež rodiny: spisy a slová sv. Jána Pavla II. 
o manželstve a rodine v kontexte aktuálnych čias 10.30 
Výber z pápežských encyklík: Encyklika pápeža Jána Pavla 
II. Evangelium Vitae 13.00 Rozhlasová hra: Zrkadlisko 

20.30 Karmel – liturgické rúcha, ich symboly a obrazy 
v kontexte minulosti a súčasnosti
J30.05. (pondelok)  16.30 Vitaj doma, rodina! – sexuálne 
uspokojenie a náklonnosť, hosť: rodinný terapeut Kamil 
Bartko P
J31.05. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Život a dielo Irene-
ja z Lyonu, hosť: otec Ján Krupa P 20.00 Duchovný obzor R
J02.06. (štvrtok)  11.30 Prehľad kresťanskej tlače 16.30 
História a my P 20.00 História a my R 21.00 Gospelparáda
J03.06. (piatok)  08.30 Boh v mojom živote 10.30 Pred-
stavujeme cirkevných otcov 16.30 ÚV hovor P 20.00 
ÚV hovor R
J05.06. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 Sv. 
Ján Pavol II. – pápež rodiny: spisy a slová pápeža o man-
želstve a rodine 10.30 Encyklika pápeža Jána Pavla II. 
Evangelium Vitae 13.00 Rozhlasová hra: Eldorádo – hra 
z prostredia detského domova 20.30 Karmel
J11.06. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Jozef Kellö

rtVS

JEDNOTKA
J29.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša s procesiou Božieho 
tela

DVOJKA
J27.05. (piatok)  12.55 Orientácie

J29.05. (nedeľa)  12.45 Orientácie P 19.50 Slovo – príhovor 
Miloša Zaťka – ECAV
J03.06. (sobota)  12.05 Orientácie
J05.06. (nedeľa)  13.30 Orientácie P 19.50 Slovo – príhovor 
Evy Kolesárovej – ECAV

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J22.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Vranova 
nad Topľou
J27.5. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Ján Karas)  (Regina)
J29.05. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba Cirkvi bratskej z Bra-
tislavy
J04.06. (sobota)  17.05 Viera v živote (Rádio Regina)
J05.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke, slávi Vladimír Thurzo
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
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 A R A S A R T O A B V A T S D I G

 N S N K Ý B Á Á D A T I R Y U A CH

 O J A V K A R E G L R E O K L Ú T

 S V S R T A I A R E T A P O A A V

 K O I L E T P U F T L D Š L L C O

 R E T S E T R L A N V E O M O CH D

 O N Á R O D I N N Ý E D U CH I T P

 K I O D O L E T L K R D O R Z K A

 E R V C E M S E T L A T E V S O D

 T O E E Z K T R K O A J E Ľ A D R

 Y N T L A B O K A N I S U T A N A

 T O R Z O V R L R Y T D S T R O J

 V D Y B Y H O P T I A T I R A R I

Legenda: BALET, DEKOLT, DOCENT, DOLET, DONOR, FARBA, FERIT, 
GALOŠE, IDIOT, JERICHO, KAJUTA, KAPLNKA, KLONY, KOBALT, 
KROKETY, KVAKA, LEGÁT, MLOKY, NÁROD, NEDEĽA, ODPAD, 
OCHOTA, OPATERA, OSIVO, OSVETA, PIRÁT, POHYBY, PRIESTOR, 
RAKVA, RARITA, RONDO, ROZCHOD, SLEDE, SĽUDA, SRDCE, STAVBA, 
STROJ, SUTANA, ŠPORT, TALMUD, TEPLOTA, TERASA, TEROR, TESTER, 
TORZO, TRAKT, TRASA, TROVY, VDOVA, VETRY, VÝLET, ZMENA, 
ZVESTI.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 9 : Krížovka: Ježiš je tvárou Otcovho 
milosrdenstva. Osemsmerovka: Malé sny prinášajú veľký rozvoj.

Výherca:  Miška Lukáčová z Tichého Potoka

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Pomôcky: 
Opa, Bur, 

Saltato, RSA
Dedo, 

po nemecky
1
q

Alebo, 
po anglicky Dakedy

4
q

Lalotanie
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Odroda Ústna hláska Kokosový 
orech

Zoral dookola 365 dní

Pracovný 
aktív

Nemocničné 
oddelenie

Patriaci Elovi

Keď
Obyvateľ lesov

Umelé vlákno

Dvojhláska Zvalo

Saprín, 
po česky

Chemická 
značka titánu

Skákavým 
sláčikom 
v hudbe

Rímsky peniaz

Trhal ovocie

Meno herca 
Delona

Vnútri 2
q

Rýpal
Kút

Vládca 10 x 10 
metrov

Ruské mesto

Čľapkal

Kód letiska 
Santa Rosa

Rádiusy 
lietadiel

Netop

Ruské jazero
Tlel

Druh obrazu

Doplň 
tekutiny

Čes. armádny 
šport Opäť
Ako

Osobné 
zámeno

Ekonomická 
komisia Skĺz, po česky

Kód nemčiny Športové 
hry, skr.

3    u Osobné 
zámeno

Nerval Znížený 
tón „e“
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
08.05. – 30.10. Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej 
hore (každá nedeľa, 18.00 h)
04.06. Fatimská sobota (10.00 h)
05.06. Prvé sväté prijímanie (10.00 h)
19.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
25.06. Púť rodín a stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s otcom arcibiskupom

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145

25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
04.06. Fatimská sobota (08.30 h)
10.06. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

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

04.06. Fatimská sobota (10.30 h)
05.06. Malá púť (10.30 h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  
316-7 

Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
01. – 06.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsa-
dy, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v ži-
vote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu 
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho 
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúka-
jú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky 
k nám. Príspevok za osobu: 120 eur
23. – 30.07. Prázdninové týždenné pobyty pre ro-
diny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre 
pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. 
Príspevok za rodinu: 300 eur

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

27. – 29.05. Víkend v Bárke. (Vranov nad Topľou 
mesto a Vranou nad Topľou-Čemerné).
03. – 05.06. AŠAD
10. – 12.06. Bárkafest 2016. Gospelový festival
24. – 26.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný výziev, 
bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môže-
me obstáť a víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto víťazný 
život, príď. (Peter Lipták a špeciálny hosť)

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

Pondelok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškol-
ských internátov
Utorok – Štvrtok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 
Stretnutia, osobné rozhovory a konzultácie
Utorok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškol-
ských internátov
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrál-
ny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky)
28.05. Turistický deň Košickej eparchie
25.06. Wojtylova stopa I. (Sninský kameň)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
15.06. 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

18.06. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)
18.06. Chvály SpAP s kapelou F6, GFC pri cintoríne, 
Soľ (18.00 – 20.00 h)

09.07. Púť Rómov do Ľutiny (10.00 – 19.00 h)

5. jún 2016
  Hlavná ulica v prešove
  v prípade nepriaznivého počasia Kino Scala

13.00 – 15.00 Deti deťom: Vystúpenie žiakov ZUŠ * 
Vystúpenie žiakov základných škôl * Sprievodný program 

15.00 – 18.00 o čom je Deň rodiny: Príhovor a vyhlásenie 
o rodine * Prezentácia aktivít pre rodiny – vydanie svedectva 
o rodine; hosť: spoločenstvo SKALA

18.00 – 19.00 chvály a svedectvá: Spoločenstvo kňazských 
a laických rodín SKALA, ktoré sa venujú novej evanjelizácii

sprievodné podujatia: 
15.00 – 18.00 – tvorivé dielne, skauti, nafukovací 
hrad, trampolína, statická ukážka vojenského, 
policajného, hasičského vozidla a vozidla rýchlej 
zdravotníckej pomoci, ukážka poskytovania prvej pomoci,  
ponuka poradenstva a mediácie pre rodiny


