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Arménska katolícka 
cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: static.panoramio.com

Keď v 12. storočí latinskí križiaci na svojej 
ceste do Svätej zeme prechádzali cez Ar-
ménske kráľovstvo v Cilícii, nadviazali úzke 
kontakty s Arménskou apoštolskou cirkvou. 
Spojenectvo s arménskym kráľom prispelo 
k uzavretiu cirkevnej únie medzi oboma 
cirkvami v roku 1198, keď cilícijský patriarcha 
katholikos Gregor VI. (arménsky Krikor) pri-
jal pálium od pápeža Inocenta III. Táto únia, 
ktorú Arméni mimo Cilície neprijali, zanikla 
po dobytí Arménskeho kráľovstva Mameluk-
mi v roku 1375.

Na Ferrarsko-florent-
skom koncile (1439) 
arménska delegácia 
podpísala únijný dekrét 
Exultate Deo, ale Armén-
ska apoštolská cirkev 
na synode v Ečmiadzine 
(1441) túto cirkevnú 
dohodu odmietla. Dekrét 
však poskytol doktrinálny 
základ pre vznik Armén-
skej katolíckej cirkvi v 18. 
storočí.

Vznik katolíckeho 
patriarchátu
Ako prví začali medzi Ar-
ménmi misionársky pôso-
biť dominikáni. Na rôz-
nych miestach Blízkeho 
východu vznikli arménske 
katolícke komunity, ktoré 
boli stále početnejšie. 

V roku 1740 vstúpili štyria biskupi Arménskej 
apoštolskej cirkvi do únie s Rímom. Spome-
dzi seba zvolili aleppského arcibiskupa Abra-
hama Ardziviana za arménskeho katolíckeho 
patriarchu katholika Cilície. Nový patriarcha 
prijal meno Abrahám Peter I. a všetci jeho 
nástupcovia prijali meno Peter (Bedros). Pá-
pež Benedikt XIV. potvrdil túto voľbu v roku 
1742 a poslal mu pálium. Sídlom patriarchu 
mal byť pôvodne Sis, čo však osmanskí vlád-
covia nepovolili. Preto od roku 1750 je sídlom 
arménskeho katolíckeho patriarchátu kláštor 
Bzommar pri Bejrúte v Libanone. V roku 
1870 sa pripojili viacerí arménski katolícki 
biskupi a kňazi k Arménskej apoštolskej 
cirkvi, pretože nechceli akceptovať závery 
Prvého vatikánskeho koncilu.

Katolícki Arméni v diaspóre
Katolícki Arméni v Istanbule boli pôvodne 
vyňatí z jurisdikcie Cilícijského patriarchátu. 
Zmenil to pápež Pius IX. bulou Reversurus 
(1867). V Poľsko-litovskom štáte vstúpil 
do cirkevného spoločenstva s Rímom v roku 
1630 arménsky ľvovský biskup Nikola Toro-
sowicz. V roku 1690 mu Svätá stolica pod-
riadila apoštolského vikára pre katolíckych 
Arménov v Sedmohradsku. Až v roku 1930 tu 
Rím pre nich zriadil vlastný ordinariát. V sú-
časnom Arménsku vznikla Katolícka cirkev 
až v 19. storočí z utečencov z Osmanskej ríše.

Mechitaristi
Výnimočný význam pre zachovanie kultúr-
neho a cirkevného dedičstva Arménov má 
arménska katolícka rehoľa mechitaristov. 
Založil ju Peter Manuk zo Sebaste (1676 – 
1749), nazývaný Mechitar (Utešiteľ). Na úte-
ku pred turecko-benátskou vojnou sa v roku 
1717 usadili na ostrove San Lazzaro degli 
Armeni v Benátskej lagúne. V roku 1811 časť 
komunity prešla do Viedne. Benátska vetva 
obhajovala zásadnú pravoslávnu identitu 
Arménskej cirkvi a nutnosť dialógu s Armén-
skou apoštolskou cirkvou.

Obete genocídy a dnešná diaspóra
Počas genocídy na Arménoch (1915 – 1922) 
v zanikajúcej Osmanskej ríši padlo za obeť 
aj stotisíc katolíckych Arménov a polovica 
ich kléru. V dôsledku vyháňania mlado-
turkami aj katolícki Arméni museli hľadať 
útočisko v diaspóre. Arménskych katolíckych 
veriacich je dnes asi 736 000, z toho 600 000 
v Arménsku, 17 000 v Sýrii, 12 500 v Liba-
none, 6 500 v Egypte, 3 100 v Turecku, 1 700 
v Iraku, 36 000 v severnej Amerike, 30 000 
vo Francúzsku, 16 600 v Argentíne a 12 000 
v ostatných štátoch Latinskej Ameriky. Sú-
časným arménskym katolíckym patriarchom 
katholikom je Gregor Peter XX. (Krikor 
Bedros, 1934). Od roku 1883 existuje v Ríme 
Pápežské arménske kolégium.
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Koniec školského roka sa už nezadržateľne 
blíži. Posledné písomky, skúšanie, vylepšo-
vanie priemeru známok už nepotrvá dlho. 
Mnohí sú so známkami spokojní, iní však 
nie. Pre mnohých, nielen vysokoškolákov, 
je uspokojením aj horšia známka – veď 
základom je neprepadnúť. Nájdu sa však aj 
takí, ktorí sú neustále so svojimi známkami 
nespokojní, neustále ich chcú zlepšovať 
a mať ich čo najlepšie.

Kladiem si však otázku: „Vari hodnota 
môjho života stojí na školských známkach? 
Či to, aký som v škole, robí zo mňa plnohod-
notného kresťana?“ Našu hodnotu v prvom 
rade určuje náš dokonalý Stvoriteľ.

Veď Boh človeku už od stvorenia hovorí: 
„Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú 
vždy predo mnou.“ (Iz 49, 16) „Lebo svojim 
anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili 
na všetkých tvojich cestách.“ (Ž 91, 11)

Minule ma však o nekonečnej Božej láske 
presvedčil jeden citát: „Vieš, čo robil Boh 
pred stvorením sveta? Myslel na teba.“ Veď aj 
svätý Pavol vo svojom Liste Efezanom píše: 
„... aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi.“ (Ef 1, 5) Po tom, čo 
sme ho pribili na drevo kríža, sa jeho láska 
k nám nekončí. Boh voči nám netrochárči, 
keď v smrteľnej agónii kričí: „Otče, odpusť 
im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).

Mýlime sa, ak si myslíme, že našu hodnotu 
určuje počet lajkov na najnovšej profilovke 
alebo počet priateľov na fejsbuku či v osob-
nom živote. Našu hodnotu neurčujú ani 
médiá, ktoré sa nám, hlavne ženám, snažia 
ukázať, ktoré sú najkrajšie a najpríťažlivejšie 
(podľa štíhlej, vypracovanej postavy). Muži, 
vašu hodnotu neurčujú vypracované svaly 
a tehličky na bruchu! Našu hodnotu neurču-
je ani to, či sme slobodní a nezadaní. Aj keď 
všetci okolo nás sú už šťastne zaľúbení, majú 
s kým tráviť svoj čas, a my stále nič! Naša 

hodnota nie je ani v známkach. Našu skutoč-
nú hodnotu neurčujú ani pozemskí rodičia. 
Našu hodnotu neurčujú ľudia, ale Boh. 
A v jeho očiach je naša hodnota nemenná. 
Určil ju už pred vekmi a pred dvetisíc rokmi 
ju svojou krvou spečatil. Nedá sa vymazať. 
Ide len o to, či si ju uvedomujeme a či ju 
chceme prijať.

Človek dostal od Boha veľký dar – slo-
bodnú vôľu. Podľahol pokušeniu a spáchal 
hriech. Neuposlúchol láskyplné varovania 
Boha, ale falošné diablove slová. A vyšlo ho 
to draho. Neprišiel len o Eden – raj. Prišiel 
o Božie požehnanie. Stratil ten dokonalý 
intímny a blízky vzťah, ktorý mal so svojím 
Stvoriteľom. Zmizla radosť a šťastie v jeho 
živote. Prišla kliatba naňho a na jeho rod. 
No o Božiu lásku neprišiel. Lebo Boh ho 
ani na sekundu neprestal milovať. Napriek 
tomu, že je hriešny.

Preto ani mne neostáva nič iné, len žasnúť 
nad úžasným Božím milosrdenstvom a spolu 
s Bartimejom volať: „Ježišu, Syn Dávidov, 
zmiluj sa nado mnou“ (Lk 18, 38). Alebo 
spolu so žalmistom prespevovať: „Keď hľa-
dím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac 
a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je člo-
vek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho 
ujímaš?“ (Ž 8, 4 – 5) Preto sa nesnažme byť 
dokonalými v pominuteľných veciach, ale 
usilujme sa byť dokonalými v láske a čnos-
tiach.

„Kto však zachováva jeho slovo, v tom 
je Božia láska naozaj dokonalá.“ (1 Jn 2, 5) 
Preto sa neustále predbehujme v láske, aby 
sme raz, po smrti, mohli vidieť Boha z tváre 
do tváre a zakúsiť, „čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú“.

 Lucia Vrabľová
 členka rady pre mládež Košickej eparchie

Čo určuje tvoju 
hodnotu?
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J▌Svätyňa vo Vodici duchovne zviazaná s bazilikou 
Santa Maria Maggiore

Na mariánskom pútnickom mieste vo Vodici 
(Ruský Kerestúr) sa v utorok 17. mája usku-
točnila slávnosť, pri ktorej bolo slávnostne 
ohlásené duchovné puto medzi vodickou 
mariánskou svätyňou a pápežskou bazilikou 
Santa Maria Maggiore v Ríme. Na slávnosti 
bol zároveň otvorený jubilejný rok pri príle-
žitosti 200. výročia prvých zjavení vo Vodici 
(1817 – 2017) a 15. výročie svojej biskupskej 
chirotónie si pripomenul vladyka Ďura 
Džudžar.

Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii 
za veľkej účasti veriacich z Apoštolského 
exarchátu v Srbsku, ako aj z Križevackej 
eparchie z Chorvátska predsedal arcibiskup 
Luciano Suriani, apoštolský nuncius v Srb-

sku, spolu s apoštolským exarchom Ďurom 
Džudžarom, koncelebrovali vladyka Milan 
Lach SJ, prešovský pomocný biskup, vladyka 
Nil Luščak OFM, mukačevský pomocný 
biskup, a ďalší biskupi obidvoch obradov 
s početným duchovenstvom.

Slávnosť sa začala už predvečer procesiou 
z Chrámu sv. Mikuláša v Ruskom Kerestúre 
do Vodice, kde slúžil archijerejskú svätú 
liturgiu prešovský pomocný biskup Milan 
Lach SJ spolu s niekoľkými kňazmi aj zo 
Slovenska. Vladyka Milan v homílii hovoril 
o aktuálnych témach a vyzval veriacich, aby 
si na tomto posvätnom mieste vyprosovali 
pokoj v duši, v rodinách i vo svete. (ruskeslo-
vo.com)

J▌Biskup John S. Pazak CSsR bol vymenovaný 
za eparchu vo Phoenixe

Svätá stolica zverejnila 7. mája niekoľko 
vymenovaní, ktorými dochádza k personál-
nym zmenám vo vedení gréckokatolíckych 
eparchií v Parme a Phoenixe. Tie patria pod 
ruténsku gréckokatolícku Pittsburskú met-
ropoliu v USA.

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa 
úradu eparchiálneho biskupa Johna M. Kud-
ricka, ktorý stál na čele Parmskej eparchie, 
a vymenoval pittsburského arcibiskupa met-
ropolitu Williama C. Skurlu za apoštolského 
administrátora sede vacante tejto eparchie. 
Eparchia zahŕňa územie dvanástich štátov 
stredozápadu USA a bola zriadená v roku 
1969. V súčasnosti je v jej pastoračnej starost-
livosti okolo osemtisíc veriacich v tridsiatich 
farnostiach a misijných staniciach. Biskup 
Kudrick stál na čele eparchie od roku 2002 
a na emeritúru odchádza vo veku 68 rokov.

Svätý Otec František ďalej prijal zrieknutie 
sa úradu eparchiálneho biskupa Geralda N. 

Dina, doterajšieho eparchu Eparchie Panny 
Márie Ochrankyne vo Phoenixe, ktoré mu 
predložil v súlade s kán. 210 §1 CCEO (dovŕ-
šenie 75. roku života). Zároveň Svätý Otec 
vymenoval za jeho nástupcu biskupa Johna 
S. Pazaka CSsR, doterajšieho eparchiálneho 
biskupa slovenskej gréckokatolíckej Epar-
chie sv. Cyrila a Metoda v Kanade. Vladyka 
John Pazak sa tak presúva do USA a stáva sa 
sídelným biskupom Eparchie Panny Márie 
Ochrankyne vo Phoenixe, kde je podľa po-
sledných údajov 2 700 veriacich, 29 kňazov, 
11 trvalých diakonov a 8 rehoľníkov. Zároveň 
v jeho správe zostáva aj 4 500 veriacich v pia-
tich farnostiach v jeho doterajšom pôsobisku 
– v slovenskej Eparchii sv. Cyrila a Metoda 
v Toronte, ktorú bude viesť ako apoštolský 
administrátor sede vacante. (press.vatican.
va, -sg-)

�� Informačná agentúra ANS zverejnila 
4. mája video, v ktorom don Pier Jabloyan 
SDB, salezián v meste Aleppo, žiada ľudí 
po celom svete o zintenzívnenie modlitieb 
za pokoj pre Sýriu. „Situácia v meste je 
veľmi dramatická. Obyvatelia už nevedia, 
čo robiť, je tu mnoho mŕtvych, mnohé 
bombardovania, v meste už niet bezpeč-
ných miest. Prosíme vás: zintenzívnite 
modlitbu za nás.“ (ANS)

�� V litovskom meste Kaunas prebieha-
la od 4. do 8. mája konferencia laických 
lídrov spoločenstiev. Medzi približne dvesto 
účastníkmi z dvadsiatich krajín sveta, ktorí sa 
denne zúčastňovali na prednáškach, seminá-
roch, liturgiách a modlitbách chvál a prího-
voru, nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska, 
z misijného spoločenstva Rieka života.

�� Švajčiarska garda doplnila 6. mája svo-
je rady o 23 nováčikov, ktorí pri tradičnej 
ceremónii za zvukov vojenskej dychovej 
hudby na Nádvorí sv. Damaza pred Apoš-
tolským palácom zložili slávnostnú prísahu. 
Prísaha novicov sa každoročne koná 
6. mája ako spomienka na 147 padlých 
členov gardy, ktorí hrdinsky bránili pápeža 
v roku 1527 počas plienenia Ríma španiel-
skym vojskom. (RV)

�� Generálny predstavený Spoločnosti 
Ježišovej P. Adolfo Nicolás vymenoval 
začiatkom mája pátra Petra Dubovského 
SJ za riadneho profesora na jezuitskom 
Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme 
(PIB). Dubovský je po dvadsiatich rokoch 
prvým jezuitom na PIB, ktorý získal tento 
titul.  Slovenský jezuita patrí v súčasnosti 
k popredným svetovým biblistom a na Pá-
pežskom biblickom inštitúte vyučuje 
exegézu Starého zákona. Na medzinárodne 
uznávanej škole je zároveň dekanom fakul-
ty biblických vied. (jezuiti.sk)

�� 16. mája zomrel vo veku 90 rokov kar-
dinál Giovanni Coppa, bývalý apoštolský 
nuncius v Československu, na Slovensku 
a v Českej republike. Pohrebné obrady slú-
žil 18. mája pri oltári katedry vo Vatikánskej 
bazilike dekan kardinálskeho zboru kardinál 
Angelo Sodano spolu s ďalšími kardinálmi, 
arcibiskupmi a biskupmi.

�� Slovenská misionárka Veronika Terézia 
Racková SSpS, pôsobiaca ako lekárka 
v Južnom Sudáne, bola 16. mája v noč-
ných hodinách vážne zranená strelami 
útočníkov. K streľbe na zdravotnícke auto, 
ktoré prevážalo zraneného pacienta do inej 
nemocnice, došlo asi hodinu po polno-
ci. Podľa informácií z generalátu sestra 
Veronika po dvoch operáciách zraneniam 
podľahla.
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slovo Svätého Otca

V moci Ducha
JJ Marek Baran
J� foto: www.flickr.com

Od sirotstva k synovstvu
Na sviatok Zoslania Svätého Ducha Svätý 
Otec František v homílii vyzdvihol Božie 
otcovstvo. Povedal: „ ,Nenechám vás ako 
siroty‘ (Jn 14, 18). Ježišova misia, zavŕšená 
v dare Svätého Ducha, mala tento základný 
cieľ: znovu nadviazať náš vzťah s Otcom, 
poškodený hriechom; zbaviť nás stavu sirôt 
a prinavrátiť nám stav synovstva. Apoštol Pa-
vol píše kresťanom v Ríme takto: ,Veď všetci, 
ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa 
museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adop-
tívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, 
Otče!ʻ (Rim 8, 14 – 15). Tu vidíme obnovenie 
vzťahu: Božie otcovstvo v nás znovu účinkuje 
vďaka vykupiteľskému dielu Krista a daru 
Svätého Ducha. Svätý Duch je darovaný 
Otcom a privádza k Otcovi. Celé dielo spásy 
je dielom znovuzrodenia, v ktorom nás 
Božie otcovstvo prostredníctvom daru Syna 
a Ducha oslobodzuje zo sirotstva, do ktorého 
sme upadli. Aj v našich časoch nachádzame 
viaceré znaky tohto nášho stavu sirôt: tá vnú-
torná samota, ktorú zakusujeme aj uprostred 
davu a ktorá sa neraz môže stať existenciál-
nym smútkom; to nárokovanie si nezávislos-
ti od Boha, ktoré sa spája s určitou clivotou 
po jeho blízkosti; ten rozšírený duchovný 
analfabetizmus, ktorý nás robí neschopnými 
modliť sa; tá ťažkosť vnímať večný život ako 
pravý a reálny, ako plnosť spoločenstva, ktoré 
klíči už tu a rozvinie sa za hranicou smrti; 

tá ťažkosť rozpoznať v druhom brata, keďže 
je synom toho istého Otca, a ďalšie podob-
né znaky. Oproti tomuto všetkému stojí 
v protiklade stav synovstva, ktoré je naším 
prvotným povolaním, je tým, kvôli čomu 
sme stvorení, naším najhlbším DNA, ktoré 

však bolo poškodené, a na to, aby sa obno-
vilo, sa žiadala obeta jednorodeného Syna. 
Z nesmierneho daru lásky, ktorým je Ježišova 
smrť na kríži, vyprýštilo pre celé ľudstvo ako 
nesmierny vodopád milosti vyliatie Svätého 
Ducha. Kto sa pohrúži vo viere do tohto 
tajomstva znovuzrodenia, znovu sa rodí 
do plnosti synovského života. ,Nenechám vás 
ako siroty.ʻ Dnes, na sviatok Turíc, nás tieto 
Ježišove slová vedú k premýšľaniu aj nad ma-
terinskou prítomnosťou Márie vo večeradle. 
Ježišova Matka je uprostred spoločenstva 
učeníkov zhromaždených pri modlitbe: 
je živou pamäťou Syna a živým vzývaním 
Svätého Ducha. Je Matkou Cirkvi. Do jej 
príhovoru zverme osobitným spôsobom 
všetkých kresťanov, rodiny a spoločenstvá, 
ktoré v tejto chvíli viac potrebujú silu Ducha 
Zástancu (Parakléta), Obrancu a Tešiteľa, 
Ducha pravdy, slobody a pokoja. Duch, ako 
to potvrdzuje opäť sv. Pavol, garantuje našu 
príslušnosť ku Kristovi: ,Kto nemá Kristovho 
Ducha, ten nie je jehoʻ (Rim 8, 9). A upevňu-

júc náš vzťah príslušnosti k Pánovi Ježišovi 
nám Duch dáva vstúpiť do novej dynamiky 
bratstva. Prostredníctvom brata spoločného 
všetkým, ktorým je Ježiš, môžeme vytvárať 
vzťahy s druhými novým spôsobom, už nie 
ako siroty, ale ako deti toho istého Otca, 
dobrého a milosrdného. A toto mení všetko! 
Môžeme na seba hľadieť ako bratia a naše 
rozdiely len znásobujú radosť a úžas z toho, 
že patríme do tohto jediného otcovstva 
a bratstva.“ (homília z 15. mája 2016)

Hľadieť k nebu
Svätý Otec František sviatok Nanebovstú-
penia Pána priblížil aj týmito slovami: 
„Kontemplujeme tajomstvo Ježiša, ktorý 
opúšťa náš pozemský priestor, aby vošiel 
do plnosti Božej slávy, nesúc so sebou naše 
človečenstvo. Ježiš, Boh, je pravý človek. 
So svojím ľudským telom je v nebi! A toto 
je naša nádej, naša kotva, a my sme pevní 
v tejto nádeji, ak hľadíme k nebu. V tomto 
nebi prebýva ten Boh, ktorý zjavuje sám seba 
ako taký blízky, že si vzal tvár človeka, Ježiša 
z Nazareta. On zostáva navždy ,Boh s namiʻ. 
Pamätajme si to: Emanuel, Boh s nami. A ne-
necháva nás samých! Môžeme pozdvihnúť 
zrak do výšky, aby sme pred sebou rozpozna-
li našu budúcnosť. V nanebovstúpení Ježiša, 
ukrižovaného a vzkrieseného, je prísľub 
našej účasti na plnosti života v Božej blíz-
kosti. Skôr než sa Ježiš od svojich priateľov 
odlúčil, pripomenul im udalosti svojej smrti 
a zmŕtvychvstania, keď im povedal: ,Vy ste 
toho svedkamiʻ. Takže učeníci, apoštoli, sú 
svedkami Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, 
a v ten deň aj Kristovho nanebovstúpenia. 
Toto je to svedectvo – nielen slovami, ale aj 
každodenným životom – svedectvo, ktoré 
by každú nedeľu malo vychádzať z našich 
kostolov, aby počas týždňa vstúpilo do našich 
domov, pracovísk, škôl, na miesta stretávania 
i zábavy, do nemocníc, do väzníc, do domo-
vov pre seniorov, na miesta, kde sú prichý-
lení migranti, na mestské periférie... Toto 
svedectvo musíme vydávať každý týždeň: 
Kristus je s nami, Ježiš vystúpil do neba, 
je s nami, Kristus žije! Ježiš nás uistil, že 
v tomto ohlasovaní a v tomto svedectve 
budeme ,vystrojení mocou z výsostiʻ, čiže 
mocou Svätého Ducha. Tu je tajomstvo tohto 
poslania: prítomnosť vzkrieseného Pána 
medzi nami, ktorý nám darom svojho Ducha 
naďalej otvára našu myseľ i srdce, aby sme 
ohlasovali jeho lásku a jeho milosrdenstvo 
aj v najzatvrdnutejších prostrediach našich 
miest. Svätý Duch je pravým pôvodcom toho 
mnohorakého svedectva, ktoré Cirkev a kaž-
dý pokrstený vydávajú vo svete. Preto nikdy 
nesmieme zanedbať momenty sústredenia 
v modlitbe na oslavu Boha a vzývanie daru 
Svätého Ducha.“ (úryvok príhovoru z 8. mája 
2016)

„Kristus je našou najväčšou radosťou,  
je vždy po našom boku  
a nikdy nás nesklame.“  

(twitter Svätého Otca Františka  
zo 6. mája 2016)
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MetropolitNá púť 
do Krakova
Na 7. metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milo-
srdenstva v Krakove sa v sobotu 21. mája zúčastnilo viac ako šesťtisíc pútnikov. Medzi nimi 
bolo asi päťsto gréckokatolíckych veriacich z Poľska, ktorí sa v tomto Svätom roku milosr-
denstva pripojili k už tradičnej púti gréckokatolíkov zo Slovenska.

JJ Ľubomír Petrík
J� foto: Mária Žarnayová

Hlbokú duchovnú atmosféru umocnil nielen 
pekný slnečný deň, ale aj biela, resp. zlatá 
a zelená farba liturgických rúch – spojenie 
slávenia paschálneho obdobia podľa julián-

skeho kalendára u gréckokatolíkov v Poľsku 
a obdobia po sviatku Zostúpenia Svätého 
Ducha podľa gregoriánskeho kalendára 
u gréckokatolíkov zo Slovenska.

Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej 
liturgie bol vladyka Eugen Popovič, prze-
myšlsko-varšavský arcibiskup a metropolita 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku. 
Koncelebrovali ďalší piati vladykovia – pre-

šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, 
košický eparchiálny biskup Milan Chautur 
CSsR, vroclavsko-gdanský eparchiálny 
biskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
v Poľsku Vladimír Juščák OSBM, saskatoon-
ský eparchiálny biskup Bryan J. Bayda CSsR 
z Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Kana-
de, pomocný biskup Prešovskej archiepar-
chie Milan Lach SJ a 135 kňazov zo Slovenska 
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a Poľska. Nádherným spevom liturgiu spre-
vádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda 
k Košíc pod vedením Lucie Lovášovej.

Homíliu ohlásil prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ. Vyzdvihol skutočnosť, 
že sa vo Svätom roku milosrdenstva spojili 
na tejto púti gréckokatolíci zo Slovenska 
a z Poľska. „My zo Slovenska máme zakon-
čenie sviatku Zoslania Svätého Ducha a vy 
z Poľska slávite veľkonočné obdobie, ale 
všetci spolu slávime Svätý rok milosrdenstva. 
Milosrdenstvo je dôkazom toho, že nás Boh 
miluje. Milosrdenstvo nie je len vlastnosťou, 
ale je aj podstatou Boha. Aby sme dokázali 
byť aj my milosrdní, musíme najprv počúvať 
Božie slovo, aby sme tak mohli prijať životný 
štýl milosrdenstva.“ Citoval aj z denníka sv. 
Faustíny.

Na konci liturgického slávenia všetkých 
pozdravil vladyka Eugen Popovič. Archije-
rejskej svätej liturgii predchádzala modlitba 
Akatistu požehnania rodín v slovenskom 
jazyku, ktorú viedol vladyka Milan Lach, 
a v ukrajinskom jazyku, ktorú viedol vladyka 
Vladimír Juščák. Po obedňajšej prestáv-
ke program púte pokračoval katechézou 
o Božom milosrdenstve, ktorú pútnikom 
predniesla sestra Benediktína, a spoločná 
modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

V závere pútnikom poďakoval pomocný 
krakovský biskup Ján Zając, správca sanktu-
ária, a vladyka Ján Babjak, ktorý im odovzdal 
pozdrav kardinála Stanislava Dziwisza, 
ktorý sa nemohol pre ochorenie zúčastniť. 
Po modlitbe za kardinála a blížiace sa svetové 
dni mládeže sa pútnici rozišli domov. Ďalšia 
metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Sanktuária Božieho milo-
srdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu 
20. mája 2017.
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J▌Mladí Košickej eparchie sa stretli  
na tradičnom odpuste v Klokočove

7. mája sa stretli mladí na najväčšom pútnic-
kom mieste Košickej eparchie, aby sa, ako 
povedal vladyka Milan Chautur CSsR, košic-
ký eparcha, „v prvom rade modlili a modlilo 
sa za nich“. Stretnutie pri Presvätej Boho-
rodičke v Klokočove počas prvej májovej 
soboty je už od čias bl. P. P. Gojdiča venované 
mladým ako ich odpustová slávnosť.

Program sa začal modlitbou posvätného 
ruženca, ktorý viedli čerství absolventi ani-
mátorskej školy Košickej eparchie. Po mod-
litbe ruženca nasledovala modlitba tretej 
hodinky a katechéza na tému Milosrdenstvo 
je cieľom, ktorý vyžaduje námahu.

Vrchol modlitby mladých a za mladých 
tvorila archijerejská svätá liturgia s vladykom 
Milanom. Vychádzajúc z motta Svetových 
dní mládeže 2016: Blažení milosrdní, lebo oni 

dosiahnu milosrdenstvo poukázal vladyka 
Milan v homílii, že byť milosrdný je dnes 
najväčšie posolstvo pre mladého človeka. 
V čase, v ktorom sa do popredia dáva skôr 
násilie, nezáujem o druhého a iné formy 
egoizmu, je nevyhnutné, aby mladý človek 
nechal obmäkčiť svoje tvrdé srdce Božou 
milosťou.

Nasledoval blog venovaný SDM 2016 
v Krakove, v ktorom mohli mladí počuť 
zážitky a svedectvá z predošlých svetových 
stretnutí mladých so Svätým Otcom v po-
daní vladyku Milana a otca Marka Horňáka, 
správcu farnosti Kojšov. O tom, čo všetko 
budú môcť mladí zažiť už o niekoľko me-
siacov v Krakove, prišiel porozprávať Marek 
Baran. (Milan Kmec, foto: Pavol Pastornic-
ký, Ján Rozkoš)

J▌V rodisku bl. V. Hopka sa uskutočnila 
archieparchiálna odpustová slávnosť

Tohtoročná spomienková slávnosť blahosla-
veného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka sa 
konala 8. mája v jeho rodisku v Hrabskom 
za účasti prešovského arcibiskupa metro-

politu Jána Babjaka SJ, ktorý bol hlavným 
slúžiteľom, pomocného biskupa Milana 
Lacha SJ, ktorý bol slávnostným kazateľom. 
Koncelebroval emeritný pražský pomocný 

�� Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom zorganizovalo 29. apríla Deň 
Zeme v rámci projektu Vzdelávanie v oblasti 
klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. 
Jána Zlatoústeho Humenné. Počas dňa boli 
vysádzané stromy, živý plot a revitalizoval sa 
školský dvor. Edukatívny a kultúrny prog-
ram pripravili študenti 1. A pod vedením D. 
Weisovej. Projekt bol financovaný z grantov 
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostred-
níctvom finančného mechanizmu EHP a zo 
štátneho rozpočtu SR. (Antónia Chovanová)

�� V kláštore sestier redemptoristiek 
vo Vranove nad Topľou-Lomnici 3. mája 
v skrytosti rady zasvätených osôb rozšírila 
historicky prvá zasvätená panna v gréc-
kokatolíckej metropolii na Slovensku. 
Slávnostný obrad zasvätenia panien sa konal 
počas archijerejskej svätej liturgie, ktorú 
slávil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup metropolita. Na znak zasvätenia dostala 
Sväté písmo ako najvyššiu regulu a ruženec 
ako znak neustálej modlitby. Na slávnosti sa 
zúčastnil aj viceprovinciál redemptoristov 
otec Metod Marcel Lukačik CSsR. V homílii 
vladyka Ján vyjadril túžbu, aby toto prvé 
semienko prinieslo hojnú úrodu, aby prišli aj 
ďalšie dievčatá a ženy ochotné zasvätiť Bohu 
svoje srdce aj telo dokonalou čistotou. Rád 
zasvätených panien je vlastne prvá evan-
jeliová forma zasväteného života, ktorá sa 
spomína už v Pavlových listoch. Táto forma 
bola obnovená na Druhom vatikánskom 
koncile. Cirkev aj dnes podporuje toto staro-
bylé a vznešené povolanie. (-mk)

�� 6. mája sa konalo tradičné športové 
podujatie GJZ Volley Cup (volejbalový tur-
naj miešaných družstiev Gymnázia sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom). Sily si prišlo 
zmerať šesť družstiev, medzi ktorými bolo 
aj družstvo SPSA Humenné a tím absolven-
tov školy. Vo finálovom zápase sa stretli 
absolventi a 4. A trieda. Prvenstvo obhájili 
maturanti a najlepším hráčom turnaja sa 
stal Vlado Hamaďak. (Emil Jaroš)

�� 8. mája slúžil vo Veľkej Poľane pri 
vodnom diele Starina vladyka Milan 
Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú 
archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 
stretnutia rodákov zo zaplavených obcí. 
(Miroslav Házy)

�� Žiaci 6. A triedy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdi-
ča v Prešove sa 10. mája zúčastnili na kraj-
skom kole biologickej olympiády. Zo 17 
súťažiacich obsadil Branislav Diro 4. miesto 
a Dávid Božik sa stal úspešným riešiteľom 
olympiády. (Eva Bodnárová)

�� Žiaci CZŠ sv. Juraja v Trebišove putovali 
12. mája k hrobu mučenice čistoty Anky 
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biskup Ján E. Kočiš a 21 kňazov Prešovskej ar-
chieparchie. Liturgický spev viedli bohoslov-
ci z kňazského seminára v Prešove, gospe-
lová skupina mladých Onezim. V homílii 
vladyka Milan poukázal na to, že Cirkev vždy 
pri snahe o vernosť evanjeliu Ježiša Krista 
prechádzala utrpením, ktoré ale Boh obrátil 

na jej požehnanie a rast. Otec arcibiskup 
Ján sa prihovoril po záverečnom požehnaní 
a vyzdvihol Rok milosrdenstva a príležitosť 
prehodnotiť svoj život. Zároveň sa osobitne 
prihovoril ženám – matkám. (Radovan Kuz-
miak, foto: Matúš Marčák)

J▌V Bratislave-Petržalke pri odpustovej slávnosti 
posviacali autá

8. mája slávila gréckokatolícka farnosť v Bra-
tislave-Petržalke odpustovú slávnosť ku cti 
patróna farnosti bl. hieromučeníka biskupa 
Vasiľa Hopka. Jeho podobizeň dodnes zdobí 
Kostol Svätej rodiny, ktorý slúži aj potrebám 
gréckokatolíckej farnosti.

V úvode slávnosti miestny farár a bratislav-
ský protopresbyter otec Ľubomír Matejovič 
privítal eparchiálneho biskupa vladyku Petra 
Rusnáka. Archijerejskú svätú liturgiu spolu 
s otcom biskupom slávil kancelár otec Peter 
Sabol, otec Ján Burda SJ, miestni rímskoka-
tolícki kňazi z Farnosti Svätej rodiny Juraj 
Vittek a Andrej Šottník, a diakon Andrej 
Škoviera. Pri myrovaní dostávali veriaci 
na pamiatku darček – obrázok sv. Krištofa vo 
forme voňavej visačky do auta, ktorý veno-
vala nezisková organizácia MIVA Slovensko. 

Po slávnostnej svätej liturgii nasledovalo 
požehnanie motorových vozidiel, ktoré si 
mohli veriaci pristaviť pred kostolom. Toto 
tradičné podujatie, tzv. Krištofova nedeľa, 
je spojená so sviatkom sv. Krištofa, ktorý sa 
v gréckokatolíckom kalendári slávi 9. mája. 
Sv. Krištof je patrónom vodičov i organizácie 
MIVA Slovensko, n. f., ktorá pomáha misi-
onárom pri evanjelizácii. Zabezpečuje ich 
mobilitu tým, že zbiera finančné prostriedky 
na kúpu áut pre misie.

Po požehnaní motorových i nemotorových 
dopravných prostriedkov (napr. bicyklov) 
sa zhromaždenie odobralo do priľahlého 
pastoračného centra, aby spoločne prežilo 
sviatočné chvíle pri občerstvení. (Ľubomír 
Matejovič)

J▌V Brezne si uctili  
blahoslaveného Vasiľa Hopka

Farnosť v Brezne slávila 8. mája odpustovú 
slávnosť, pri ktorej si uctili bl. hieromuče-
níka Vasiľa Hopka, ktorý je jej patrónom. 
Odpustovej slávnosti v sobotu predchádzala 
Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov. 
Pred svätou liturgiou bol slávený Moleben 
k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal proto-
synkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír 
Skyba. Spolu s ním slávili svätú liturgiu aj 
otec Ján Krupa, farár z Banskej Bystrice, 
a domáci kňaz. Na odpustovej slávnosti sa 

zišli aj veriaci z okolitých farností, z Telgártu 
a Banskej Bystrice. Otec Vladimír vo svo-
jej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, 
v ktorom zaznela modlitba Krista Veľk-
ňaza. Poukázal na jednotu, za ktorú Ježiš 
prosí Otca. Povzbudil veriacich, aby znaky 
jednoty a lásky boli prítomné aj v prežívaní 
našej viery, a pozdravil prítomné matky pri 
príležitosti Dňa matiek. Odpustová slávnosť 
pokračovala spoločným obedom farského 
spoločenstva. (Ján Kovaľ)

J▌Rodiny žiakov CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 
sa stretli na školskom plesíku

15. mája sa uskutočnil už siedmy ročník 
školského plesíka, ktorý zorganizovala rada 
rodičov pri Cirkevnej základnej škole sv. Ju-
raja vo Svidníku v spolupráci s vedením školy.

Deti, rodičia a pedagógovia školy sa prišli 
zabaviť v kruhu rodiny, priateľov a známych. 
Do tanca vyhrávala hudba pod vedením pána 
učiteľa Miloša Strončeka.

Žiaci a učitelia pripravili krátky kultúrny 
program, ktorým sa poďakovali rodičom 
za trpezlivosť, obetavosť a lásku. V progra-
me vystúpili aj deti z detského domova vo 
Svidníku s modernými tancami, ktoré zožali 
veľký úspech. Nechýbala bohatá tombola. 
Veľkým lákadlom bola špeciálna cena – živé 
kozliatko. (Katarína Hrižová)

Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Na púti 
sa zúčastnilo štyridsaťpäť chlapcov a diev-
čat spoločne s duchovným správcom školy 
a katechétkou Danielou Ferenčíkovou. 
(Tomáš Haburaj)

��Maturanti Cirkevného gymnázia sv. 
Jána Krstiteľa z Trebišova sa 13. mája, keď 
nastupovali na akademický týždeň, rozlú-
čili so školou v priestoroch školy. Neskôr 
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický epar-
cha, spoločne s riaditeľom Eparchiálneho 
školského úradu otcom Petrom Oreničom, 
protopresbyterom otcom Dušanom Sema-
nom a ďalšími kňazmi celebroval archi-
jerejskú svätú liturgiu. V závere požehnal 
maturitné tablo a ružence, ktoré maturanti 
dostali na cestu životom. Po skončení ria-
diteľ školy Peter Koščo odmenil najlepších 
študentov. Slávnostný obed maturantov 
s vladykom a jeho povzbudivé slová, ktoré 
venoval každému maturantovi osobne, za-
vŕšili atmosféru rozlúčky. (Tomáš Haburaj)

�� 13. mája sa v CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdi-
ča v Prešove konal koncert gospelovej 
skupiny Lámačské chvály. Jej členovia sa 
podelili o svoje svedectvá a zaspievali pies-
ne z vlastnej tvorby. (Mária Zimovčáková)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ prijal 13. mája v Arcibiskupskej 
rezidencii v Prešove gréckokatolíckeho kňa-
za MUDr. Jána Gurského s manželkou pri 
príležitosti okrúhleho jubilea 80 rokov živo-
ta. Otec arcibiskup sa poďakoval otcovi Já-
novi za jeho kňazské pôsobenie. Stretnutie 
pokračovalo v arcibiskupskej kaplnke a pri 
obede. Otec Ján Gurský je lekárom od roku 
1968 a kňazskú vysviacku prijal v roku 1977. 
Ako lekár a výpomocný duchovný pôsobí 
v Bardejove. (Ľubomír Petrík)

�� Environmentálna subkomisia Konfe-
rencie biskupov Slovenska (ES KBS) prišla 
v máji s iniciatívou k vážnym témam život-
ného prostredia pomenovaným v encyklike 
Laudato si o starostlivosti o náš spoločný 
dom. Prvé vyhlásenie ES KBS pod názvom 
Dosť bolo kultúry vyhadzovania vyzýva 
k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. 
Nabáda k dodržiavaniu zásad zodpoved-
ného nakladania s odpadmi každým z nás 
predchádzaním vzniku odpadov, opätovným 
využívaním toho, čo sa využiť dá, triedením 
odpadu, nevyhadzovaním potravín, zabrá-
nením vyhadzovaniu odpadov do prírody 
a ich svojvoľnému spaľovaniu. Vyzýva kom-
petentné orgány štátnej správy a samosprá-
vy, aby obyvateľom viac uľahčovali možnosti 
separovaného zberu a hľadali možnosti ich 
ďalšej motivácie. Text vyhlásenia nájdete 
na enviro.kbs.sk. (Milan Lichý)

92016 / 12



J▌Vladyka Milan Chautur zavítal na odpust 
do baziliky minor v Michalovciach

Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha sa 
v Košickej eparchii už tradične oslávil epar-
chiálnou odpustovou slávnosťou v Bazilike 
Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. 
Hlavným slúžiteľom a kazateľom počas celej 
slávnosti bol Mons. Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha.

Bohatý duchovný program, ktorý prebie-
hal od soboty 14. mája, sa začal prechodom 
veriacich cez bránu milosrdenstva. Nasledo-
vala Veľká večiereň, ktorá uviedla do tajom-
stva sviatku.

Večerná archijerejská liturgia bola vysiela-
ná v priamom prenose rádia Lumen. Vladyka 
Milan sa v kázni obrátil na zhromaždených 
otázkou, prečo už dnešný človek nedokáže 
nazerať na život očami viery, keď i dnešný 

človek je svedkom rôznych udalostí, ale aj 
zázrakov, ako je to aj v prípade myrotočivé-
ho obrazu. Upozornil, že práve v takýchto 
udalostiach by sme sa mali snažiť vidieť 
pôsobenie Svätého Ducha, ktorý uzdravuje, 
utešuje a pomáha.

Radostné očakávanie Svätého Ducha 
vyjadrila eucharistická pobožnosť, ktorú spe-
vom a hrou na gitare sprevádzali mládežníci 
z Michaloviec.

Odpustová slávnosť vyvrcholila 15. mája 
archijerejskou svätou liturgiou. Vladyka 
Milan v homílii pripomenul, že Svätý Duch 
je naplnením túžob človeka, ktorý je už pre-
sýtený týmto materiálnym svetom. (Miroslav 
Házy, foto: Maroš Dupnák)

J▌V Ľutine sa konal kňazský deň  
Prešovskej archieparchie

Na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine 
sa 10. mája konal kňazský deň Prešovskej 
archieparchie. Začal sa svätou liturgiou v Ba-
zilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Hlav-
ným slúžiacim bol prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ a homíliu ohlásil 
prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ. 
Hovoril o dvoch rozmeroch života Cirkvi. 
Prvý je ten, že Cirkev je prenasledovaná. 
Dnes je viac mučeníkov ako v prvokresťan-
ských časoch. To môže viesť k znechuteniu, 
pohoršeniu, smútku či k pochybnostiam. 
Ale je tu aj druhý rozmer. Ježiš hovorí: dám 
vám Svätého Ducha, Utešiteľa. Toto je pevná 
nádej Kristových učeníkov v každej, aj tej 
najťažšej situácii, povedal vladyka Milan.

Program pokračoval krátkym vystúpe-
ním bývalého splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity Petra Polláka, v ktorom sa 
poďakoval Gréckokatolíckej cirkvi za efek-
tívnu prácu s Rómami. Zároveň pripomenul 

nebezpečenstvo radikalizmu a extrémizmu, 
ktoré protirečia kresťanskej viere. Vydal aj 
osobné svedectvo svojho života.

Ďalším hosťom bola Oľga Staňová, bývalá 
ľudová liečiteľka, ktorá kňazom porozprá-
vala o tom, ako pred osemnástimi rokmi 
prestala spolupracovať s diablom a uverila 
v Ježiša Krista a jeho Cirkev. Zdôraznila, že 
Ježiš je mocnejší ako diabol, ktorý však stále 
útočí. Vyzdvihla veľkú milosť, akú dostali 
kňazi, keď môžu hlásať Božie slovo a udeľo-
vať sviatosti.

Vladyka Ján Babjak SJ sa v príhovore 
kňazom, okrem iného, poďakoval za spo-
vednú službu v  Roku milosrdenstva hlavne 
v chrámoch, v ktorých sú otvorené brány 
milosrdenstva. Ďalej zdôraznil, aby aj kňazi 
a rehoľné sestry brali veľmi vážne Božie 
milosrdenstvo, ktoré nefunguje automaticky 
bez našej úprimnej ľútosti. Vyhlásil tiež, 
že 28. mája sa uskutoční archieparchiálny 

�� V stredu 11. mája viedol prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ spolu s prešovským pomocným bisku-
pom Mons. Milanom Lachom SJ pohrebné 
obrady za zosnulú Pavlínu Novickú, matku 
dvoch gréckokatolíckych kňazov.

�� Na stretnutí najvyšších predstaviteľov 
kresťanských cirkví a Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí na Sloven-
sku sa vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, zúčastnil 12. mája.

�� V pondelok 16. mája si veriaci Rož-
ňavskej diecézy v Katedrálnom chráme 
Nanebovzatia Panny Márie pripomenuli 
prvé výročie uvedenia do úradu rožňavské-
ho diecézneho biskupa Mons. Stanislava 
Stolárika.

�� Do Základnej školy svätého Jána Krsti-
teľa v Spišských Vlachoch zavítal 18. mája 
prodekan Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity doc. Gabriel 
Paľa, ktorý sa zúčastnil na besede so žiakmi 
ôsmeho ročníka a členmi novinárskeho 
krúžku pod názvom Význam médií v živote 
spoločnosti.

�� V Ríme v rámci slávnostného udelenia 
Medzinárodnej ceny Karola Veľkého Svä-
tému Otcovi Františkovi 6. mája predseda 
Európskej komisie Jean-Claude Juncker 
oficiálne oznámil, že prvý slovenský 
eurokomisár Ján Figeľ sa stáva historicky 
prvým osobitným vyslancom EÚ pre otázky 
náboženských slobôd a vyznania vo svete, 
a svoju funkciu bude vykonávať v úrade 
eurokomisára pre medzinárodnú spoluprá-
cu a rozvoj Nevena Mimicu.

�� Iba mesiac po zverejnení novej posyno-
dálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca 
Františka s názvom Amoris laetitia – Radosť 
lásky vychádza tento dokument venovaný 
rodine a manželstvu v slovenčine.

�� Texty a akordy kresťanských piesní 
vhodne roztriedené na použitie počas 
liturgie, ale aj databáza nôt od pôvodných 
autorov či nahrávky pre jednoduchšie 
zvládnutie menej známych piesní – toto 
všetko prináša Spevník mládežníckych pies-
ní, ktorý tento rok vstúpil na pulty kresťan-
ských kníhkupectiev a postupne rastie aj 
na internete (spevnik.saleziani.sk).

�� Poslanci mestského zastupiteľstva 
Levoče vypočuli hlas občanov a 19. mája 
schválili všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré obmedzuje hazard na území mesta. 
Pridali sa k mnohým mestám a obciam 
na Slovensku, ale aj k Prahe, Brnu či Viedni, 
ktoré tiež hazard obmedzili.

10 www.casopisslovo.sk
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environmentálny deň spojený so zberom 
a separáciou odpadkov vo farnostiach, 
hlavne v okolí chrámov, farských budov, 
cintorínov či pri potokoch, a to podľa mož-
nosti v spolupráci s obecnými či mestskými 
úradmi. Pôjde o aktivitu v duchu najnovšej 
encykliky Svätého Otca Františka Laudato 
si, aby sme ukázali ľudský prístup k prírode, 
k Božiemu stvorenstvu, k nášmu spoloč-
nému domovu a uvedomili si, že aj ničenie 
prírody je hriechom.

Potom sa kňazom prihovoril súdny synkel 
Prešovskej archieparchie Jurij Popovič, ktorý 

sa zameral na vysvetlenie apoštolského listu 
Svätého Otca Františka Mitis et misericors 
Iesus o reforme kánonického procesu pre 
kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kó-
dexe kánonov východných cirkví (CCEO). 
Pripomenul, že neexistuje žiadny cirkevný 
rozvod, iba skúmanie, či bolo manželstvo 
prijaté platne, alebo neplatne. Vždy však ide 
o najvyšší zákon – spásu duší.

Po obede sa kňazi v závere kňazského dňa 
spolu s otcom arcibiskupom a pomocným 
biskupom pomodlili Korunku Božieho milo-
srdenstva. (Ľubomír Petrík)

J▌Kňazi Košickej eparchie  
sa zišli na kňazskom dni

Kňazi Košickej eparchie sa 11. mája zišli 
na kňazskom dni s bohatým programom 
na Eparchiálnom úrade v Košiciach. Úvod 
patril modlitbe tretej hodinky s vladykom 
Milanom Chauturom CSsR, košickým epar-
chom. O osobných skúsenostiach s exorciz-
mom i skúsenostiach zo stretnutia s exorcis-
tom fr. Christianom Del Vecchiom hovoril 
otec Matúš Marcin, správca farnosti Petri-
kovce, poverený službou exorcizmu. Stručný 
preklad prednášky fr. Christiana Del Vecchia 
pripravil a predniesol otec Róbert Jáger.

Druhú prednášku tvorili slová zasvätených 
laických sestier spoločenstva A.M.A.R.L.I.S 
o myrotočivom obraze Nepoškvrneného srd-

ca Panny Márie Fatimskej z mesta Qunzano 
di Force v Taliansku. Sestra Rossella vydala 
svedectvo o uzdravení pomocou oleja vyteka-
júceho z obrazu a sestra Nunzia priblížila po-
solstvá Presvätej Bohorodičky svetu. Osobnú 
skúsenosť s divotvorným obrazom povedal aj 
otec Martin Mihaľ, slovenský kňaz pôsobiaci 
v Ríme.

Záverečným bodom bola prednáška otca 
Petra Labaniča, farára farnosti v Novom Rus-
kove, ktorý priblížil apoštolskú exhortáciu 
Amoris laetitia. Počas programu mohli kňazi 
preukázať aj skutok milosrdenstva a lásky 
voči blížnym dobrovoľným darovaním krvi. 
(TSKE)

J▌V Nižnom Hrabovci  
posvätili nový ikonostas

V nedeľu 15. mája sa vo farnosti Nižný 
Hrabovec konala odpustová slávnosť, ktorej 
predchádzala duchovná obnova. Vyvrchole-
ním bola archijerejská svätá liturgia spojená 
s posviackou nového ikonostasu. Hlavným 

slúžiteľom a kazateľom bol Mons. Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita. V ho-
mílii poukázal na dôležitosť darov Svätého 
Ducha. (Jana Lukáčová)

JJ Ľubomír
J� Petrík

Rozhovor s Eugenom Popovičom, 
przemyšlsko-varšavským arcibiskupom 
metropolitom

�� Vladyka, aké sú priority vašej biskup-
skej služby?

Pozdravujem gréckokatolíkov na Slovensku, 
kde prichádzam rád a s vedomím, že máme 
veľa spoločného. Gréckokatolíkov, ktorí 
chodia do chrámov, je v poľskej metropolii 
takmer sedemdesiattisíc. Ide o praktizujú-
cich veriacich (okrem dočasných imigrantov 
z Ukrajiny). Naša eparchia má 84 farností, 
Vroclavská okolo 60. Máme do sto kňazov.

Trápi nás odliv mladých ľudí. Odchádzajú 
za prácou na západ alebo sa sekularizu-
jú. Preto kladiem dôraz na katechizáciu 
v školách. Ak neoslovíme mládež, budeme 
mať neskôr menej veriacich v chrámoch. Tí 
odchádzajú aj do miest, kde si chcú zachovať 
svoju tradíciu. No v každom meste nemáme 
svoju farnosť. A tak sú odkázaní sami na seba 
a strácajú svoju kresťanskú totožnosť. Aj 
v tomto Roku milosrdenstva hľadáme spôso-
by, ako to zvrátiť a zachrániť ich.

Ďalšou výzvou je imigrácia. Žije tu veľké 
množstvo Ukrajincov, gréckokatolíkov 
i pravoslávnych. Aj u nich hrozí, že stratia 
náboženskú identitu. Aj im treba pomáhať.

Veľa veriacich už používa iba poľský jazyk 
a nás čaká úloha preložiť liturgiu do poľšti-
ny. Rovnako prebieha diskusia o kalendári. 
Polovica veriacich je za juliánsky, polovica 
za gregoriánsky kalendár. Cítim, že mojou 
úlohou bude hľadať riešenia, a verím, že 
s Božou pomocou a v spolupráci s ostatný-
mi biskupmi nájdeme tie správne. Duchov-
nou oporou mi je aj emeritný metropolita. 
Naša cirkev má svoju históriu a tradíciu, 
pôsobili v nej múdrejší a svätejší odo mňa. 
Ja mám predĺžiť ďalej ich líniu.

�� Ako prežívate vo vašej cirkvi Svätý rok 
milosrdenstva?

Putovali sme spolu s gréckokatolíkmi zo 
Slovenska do Lagievnik. Pripomenieme si 
20. výročie korunovácie ikony Božej Matky 
– Brány milosrdenstva v Jaroslavi sv. Jánom 
Pavlom II. V každom chráme je jej ikona, 
pred ktorou sa veriaci pravidelne modlia. 
A do tretice to budú Svetové dni mládeže. 
Naši dobrovoľníci milosrdenstva vyhľadáva-
jú biednych, ktorí potrebujú pomoc.
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Nová blaHoslaveNá
Sestra Mária Celeste Crostarosová je veľkou neznámou, a to nielen väčšine kresťanov, 
ale aj  rehoľnému svetu. Vďaka svojim spisom a svojmu dielu si však zaslúži význačné 
miesto v dejinách kresťanskej spirituality. 

JJ Jana Kijovská OSsR
J� foto: archív Rehole Najsv. Vykupiteľa

Zo života
Narodila sa v Neapoli 31. októbra 1696 ako 
desiate z dvanástich detí. Pri krste dosta-
la meno Júlia Marcela Santa. Jej otec bol 
súdnym úradníkom na neapolských tribuná-
loch. Rodina bola zámožná a dobre situ-
ovaná. Júlia už odmalička cítila, ako ju Pán 

Ježiš priťahuje k sebe a ako ju vedie po ceste 
nadprirodzenej modlitby. Detstvo a mladosť 
prežila v rodičovskom dome v atmosfére úp-
rimnej nábožnosti. Ako jedenásťročná začala 
pravidelne meditovať a vo veku sedemnás-
tich rokov zložila súkromný sľub čistoty.

V roku 1718 spolu so svojou sestrou Ur-
šulou vstúpila do karmelitánskeho kláštora 
v Marigliane, kde sa k nim neskôr pridala aj 
ich najmladšia sestra Jana Rozália. V kláštore 
vykonávala úlohy sakristiánky, vrátničky 
a novicmajsterky. Päť rokov, ktoré preži-
la v Karmeli, sú významnou etapou v jej 

duchovnom rozvoji. Kristus sa zreteľne stal 
jej jedinou cestou a jediným duchovným 
vodcom: „Dal si mi porozumieť, že najdô-
ležitejšie v duchovnom živote je zotrvávať 
v tvojej Božej prítomnosti, myslieť iba 
na teba, usilovať sa len o teba, nehľadať ani 
netúžiť po ničom inom než po tebe, jediný 
poklad duše. Človek, ktorý tak činí, očisťuje 
sa zo svojich zlých návykov a vnuknutí dé-
mona. Duša v Božom svetle vidí a spoznáva 
svoju temnotu a od tvojej Božej dokonalosti 
prijíma rúcho svätých čností.“

12 www.casopisslovo.sk
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Žiaľ, konzervatórium karmelitánok v Ma-
rigliane bolo v roku 1723 kvôli majetkovým 
nezhodám s majiteľkou pozemku zrušené. 
A tak boli všetky tri sestry Crostarosové nú-
tené kláštor opustiť. V januári 1724 vstúpili 
do kláštora sestier navštívenia v Scale, ktorý 
bol otvorený iba štyri roky predtým. Du-
chovným vodcom tu bol otec Tomáš Falcoia, 
neskorší castellamarský biskup. Tu sa začalo 
nové a mimoriadne dôležité obdobie v Júlii-
nom živote. Spolu so svojimi dvoma sestrami 
začali vo februári 1724 noviciát. Júlia prijala 
nové rehoľné meno Mária Celesta. Všetky 
tri sestry zložili 28. decembra 1726 rehoľnú 
profesiu.

V Celestinom, ale nielen v jej živote sa 
25. apríl 1725 stal prelomovým dňom. Vtedy, 
ešte ako novicka, mala vnútorné zjavenie, 
ktoré inšpirovalo vznik nového rehoľného 
inštitútu v Cirkvi. V jasnom svetle poznala, 
že má povstať nová rehoľa, ktorej základnou 
regulou má byť nasledovanie čností Pána 
Ježiša. O dva dni neskôr po svätom prijímaní 
prežila mimoriadne silné mystické zjedno-
tenie so svojím Spasiteľom: „V najsvätejšej 
hostii som uvidela Pána oblečeného v takom 
habite tmavočervenej farby a v plášti, aké 
mali nosiť mníšky rehole. To videnie trvalo 
len krátku chvíľu a videla som ho zrakom 
duše, nie telesnými očami. Bolo však plné 
svetla a jasu, ktoré nedokážem k ničomu pri-
rovnať. Plášť bol ako jasná obloha, rúcho ako 
žiariaci purpur a bolo mi vysvetlené všetko, 
čo som potom zapísala v regulách.“

V duchu poslušnosti svojmu spovední-
kovi a svojej novicmajsterke spísala zjavenú 
regulu nového inštitútu, ktorý mal v budúc-
nosti vzniknúť. O hodnovernosti zjavení 
ju najväčšmi presvedčilo vedomie toho, že 
vznikajúce dielo nebude pre ňu príčinou slá-
vy a úcty, ale práve naopak – bude dôvodom 
jej utrpenia a poníženia:

„Vtedy mi Pán povedal, že v tomto kláštore 
sa má začať jeho dielo, pretože taká je jeho 
vôľa. V jeho mene mám napísať reguly, ktoré 
mi bude diktovať. Dodal ešte, že si mnoho 
vytrpím a stanem sa terčom, do ktorého 
bude triafať veľa úderov od ľudí zo sveta. 
Podrobne mi ukázal, čo ma stretne, a bolo 
to ako more bolesti. Moji najdrahší priatelia 
ma budú ohovárať, opovrhnú mnou a opus-
tia ma. Zostanem osamelá, bez akejkoľvek 
ľudskej pomoci a všetci ma budú odsudzovať 
ako vinníčku. Vysmejú ma a zosmiešnia, 
budem ako nádoba plná urážok. A to všetko 
preto, aby sa vo mne uskutočnil jeho život.“

Text zjavenej reguly bol predložený 
na ohodnotenie otcom Filangierimu a Falco-
iovi, zakladateľom spoločenstva v Scale. Ich 
postoje k textu regúl boli veľmi menlivé – raz 
boli plní nadšenia a inokedy ich premáhali 
pochybnosti. Spočiatku po porade s ne-
apolskými teológmi a po súhlase miestneho 
biskupa a jeho vikára malo dôjsť k urýchle-

niu realizácie Božieho diela. Neskôr však pre 
mnohé intrigy bola celá reforma pozastave-
ná. Mária Celesta bola obvinená z chaosu 
a nepokoja, ktorý vznikol v spoločenstve, 
napomenutá a potrestaná.

Pozitívna chvíľa na uskutočnenie nového 
inštitútu nastala po smrti otca Filangieriho 
a po vymenovaní otca Falcoiu za castella-
marského biskupa. V tom istom roku (1730) 
prišiel do Scaly otec Alfonz de Liguori, ktorý 
mal viesť duchovné cvičenia pre sestry. 
Po stretnutí so sestrami a po osobnom 
stretnutí s Máriou Celestou došlo k pre-
svedčeniu, že jej zjavenie je pravdivé. Svoj 
pozitívny názor o kláštore a sestre Celeste 
vyslovil pred biskupom Guerrierom. Medzi 
Alfonzom a Celestou sa vytvorilo úprimné 
a hlboké priateľstvo. Vo februári 1731 sa zno-
vu vrátil do Scaly, aby v súlade s Falcoiovým 
príkazom získal u biskupa podporu diela. 
Po Alfonzovej návšteve biskup udelil ústny 
súhlas s realizáciou Božieho diela. 2. mája 
1731 kláštorná kapitula schválila nový inštitút 
a o niekoľko dní neskôr sestry s biskupovým 
schválením prijali novú regulu. 6. augusta 
1731 si všetky sestry obliekli nové habity – 
vyhotovené podľa zámeru zjaveného Márii 
Celeste. Konzervatórium sestier zmenilo svoj 
názov na Rehoľu Najsvätejšieho Spasiteľa, 
ktorá sa v roku 1750 (keď bol rád schválený 
Apoštolskou stolicou) zmenila na Rehoľu 
Najsvätejšieho Vykupiteľa. O rok neskôr, 
v novembri 1732, otec Alfonz de Liguori 
založil misijnú Kongregáciu Najsvätejšieho 
Spasiteľa, opierajúcu sa o regulu sestry Márie 
Celesty.

Otec Falcoia ako duchovný vodca kláštora 
a už ako biskup chcel čoraz väčšmi zasaho-
vať do záležitostí nového inštitútu a podľa 
vlastného uváženia menil aj samotný obsah 
reguly. Keďže Celesta nemohla ako zjavenú 
Bohom podpísať regulu pozmenenú otcom 
Falcoiom a nechcela ďalej zostať pod jeho 

duchovným vedením, musela z kláštora 
v Scale odísť. 25. mája 1733 opustila spolu so 
svojimi sestrami prahy kláštora v Scale. Odiš-
la odtiaľ v stave úplnej opustenosti, v habite 
požičanom od scalských benediktínok, 
bez akejkoľvek ľudskej podpory. Nemala 
už duchovného vodcu a nemohla rátať ani 
s priateľskou podporou Alfonza de Liguori-
ho, ktorý sa postavil na Falcoiovu stranu viac 
zo slepej poslušnosti svojmu vodcovi než 
z presvedčenia.

Prijali ich v kláštore dominikánok v Pareti 
a tamojší biskup naliehal na sestru Máriu 
Celestu, aby prijala úrad predstavenej a zre-
formovala kláštor. O dva roky neskôr, v roku 
1735, sestra Celesta odišla z Pareti do Rocca-
piemonte, kde sa usilovala vytvoriť vlastné 
spoločenstvo, ktoré by žilo podľa zjavených 
regúl. Toto obdobie bolo poznamenané 
vnútorným suchom. Jej duša bola v tom čase 
naplnená množstvom pochybností a stra-
chom, cítila sa Bohom opustená. Jej jedinou 
útechou bolo vedomie, že prostredníctvom 
prežitého prenasledovania a utrpenia sa život 
Pána Ježiša Krista stane v nej skutočnosťou. 
Sama o tom píše takto:

„Zdalo sa mi, že sa vo mne uskutočňuje 
ovocie života nášho Pána Ježiša Krista, a to 
už nie v slovách, ale v činoch a v pravde. Pán 
dal reguly najskôr v slovách a teraz sa mi 
zdalo, že sa uskutočňujú vo svojej podstate 
v mojom vlastnom živote. Zovšadiaľ som za-
kúšala chudobu, opovrhovanie a prenasledo-
vanie. Vo svojom vnútri som pociťovala straš-
nú duchovnú samotu a opustenosť, moje telo 
bolo choré, napĺňali ma pochybnosti a strach 
a diabol ma napádal tisícorakými pokuše-
niami. Všetky milosti, ktoré mi Boh daroval, 
javili sa mi ako číry sen. Zdalo sa mi, že Boh 
ma opustil kvôli mojej úbohosti.“

Až po piatich rokoch jej odchodu zo Scaly, 
9. marca 1738, sa jej vo Foggii podarilo založiť 
vytúžené spoločenstvo sestier, ktoré chcelo 

Kláštor sestier redem
ptoristiek v Foggii
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radikálne žiť podľa ducha zjavenej regu-
ly. 26. marca 1742 sa konala prvá obliečka 
ôsmich dievčat a kláštor začínal vyžarovať 
do celého okolia. Obnovuje sa tiež kontakt 
sestry Celesty s otcom Alfonzom de Liguori, 
ktorý v decembri 1744 zakladá svoj kláštor 
v Delicete. V tomto období píše mnohé zo 
svojich duchovných spisov.

14. septembra 1755, vo veku 58 rokov, sestra 
Mária Celesta v povesti svätosti zomrela. 
Obyvatelia Foggie si na ňu spomínajú ako 
na svätú predstavenú. Tu sa uchovávajú aj jej 
neporušené telesné ostatky.

Zo spirituality
Sestra Mária Celesta bola milujúcou dušou, 
ktorá naplno žila z lásky k Slovu, ktoré sa sta-
lo človekom. Hľadí naň ako na čistý krištáľ, 
ako na slnko, ktoré ju ožaruje a nabáda, aby 
odhaľovala jeho krásy. Láska a obdiv, ktoré 
prežívala, ju viedli k premene a k spojeniu sa 
s milovaným.

Táto talianska mystička je príkladom 
a zároveň skúsenou učiteľkou premeny 
v Kristovi. Otec to uskutočňuje skrze Svätého 
Ducha v dušiach, ktoré dovolia Kristovi, aby 
v nich žil svoj život. To si vyžaduje radikálne 
zrieknutie sa seba samého, vlastného názoru, 
vlastnej vôle, túžby po uznaní a snahu konať 
vždy to, čo sa páči Bohu. Vtedy človek zomie-
ra sebe a Kristus v ňom uskutočňuje nanovo 
diela lásky, aké konal, keď žil na zemi ako 
pocestný.

Je autorkou šestnástich diel, ktoré opisujú 
hlboké mystické skúsenosti. Hovoria o po-
vznesení ducha, o Božom dotyku, o nadšení 
a rozkoši lásky, o skúsenosti duše, ktorá 
bola vynesená do neopísateľných výšok. Ale 
tieto stránky opisujú zároveň aj poníženie, 
pokorenie, opustenosť, nepochopenie, 
opovrhnutie a sebalásku, ktorá nikdy celkom 
neutícha. Sestra Maria Celesta rozpráva 

o svojej osobnej skúsenosti s Bohom. Vie 
však, že spájajúc sa so Ženíchom zasnubuje 
sa zároveň so všetkými jeho milovanými 
dušami a v ňom ich všetky miluje, aby tak 
všetky milovali len jeho.

Osobitným poslaním rehole, ktorú za-
ložila, je svedčiť o Božej láske ku každému 
človekovi. Byť živou pamiatkou Krista, ním 
samým a dávať ho iným. Premeniť sa v neho 
do takej miery, aby sa dalo povedať: „Už ne-
žijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ Pripomína 
to aj farba habitu sestier. Návod, ako k tomu 
pomocou Svätého Ducha dospieť, ponúkol 
Ježiš v zjavených regulách. Nešlo v nich 
o nejaké zásady, ale o nasledovanie jeho 
deviatich čností, kde okrem evanjeliových 
rád – chudoby, čistoty a poslušnosti – Ježiš 
kládol dôraz aj na jednotu a vzájomnú lásku, 
pokoru srdca, modlitbu, mlčanie, pokánie 
a milovanie kríža.

Tak ako všetky klauzúrne rehole, tak aj 
táto je v Cirkvi povolaná byť centrom modlit-
by a kontemplatívneho apoštolátu. Klauzúra 
umožňuje sestrám neustále prebývať so 
svojím Pánom. Špecifikom tejto rehole však 
je, že napriek ich oddelenosti od sveta predsa 
sú v ňom prítomné svojím svedectvom a ot-
vorenosťou. Tieto kláštory, hoci klauzúrne, 
dávajú možnosť všetkým tým, ktorí hľadajú 
podmienky na modlitbu, zamyslenie a du-
chovnú obnovu. Ponúkajú priestor na osob-
né, telefonické či listové stretnutia, v ktorých 
sa ľudia môžu zdieľať so svojimi bolesťami, 
trápeniami. To všetko prinášajú Bohu vo svo-
jich osobných a spoločných modlitbách.

Neustála kontemplácia Kristovho tajom-
stva v nich rozvíja vlastnosti charakteristické 
pre všetky spoločenstvá – jednoduchosť, 
radosť a pravú lásku. Nevyhľadávajú tvrdý 
a prísny spôsob života ani mimoriadne 
umŕtvovanie, ale snažia sa žiť duchom blaho-
slavenstiev.

História pokračuje
V čase, keď sa sv. Alfonz stal biskupom, 
pričinil sa o rozšírenie rehole pozývajúc 
v roku 1766 mníšky do sídelného mesta 
svojej diecézy, do Santa Agata dei Goti. Vedel 
totiž, akou horlivosťou o nadobudnutie 
čností je oživený kláštor v Scale. Vo svojich 
listoch píše: „Najvyšší bude prostredníctvom 
tohto diela veľmi oslávený. Modlitby a čnosti 
týchto rehoľníc premenia mesto a diecézu, 
ktoré od základov potrebujú reformu. Tento 
kláštor sa stane perlou celej provincie.“

V 19. storočí sa rehoľa rozšírila najskôr 
do Rakúska, do Viedne, kde vďaka pomoci 
ctihodného otca Passerata matka Mária Al-
fonza a sr. Mária Jozefína po období pobytu 
v kláštore redemptoristiek vo Sv. Agáte dei 
Goti a načerpaní autentického ducha rehole 
založili prvý kláštor za Alpami. Z Rakúska 
sa rehoľa rozšírila do iných krajín: Belgic-
ka (1841), Holandska (1848), Írska (1859), 
Francúzska (1875), Anglicka (1897) a v 20. 
storočí aj na ostatné kontinenty. V súčasnosti 
ustavičná modlitba vyžaruje na svet z takmer 
štyridsiatich piatich kláštorov redemptoris-
tiek žijúcich na svete.

V minulosti tieto kláštory čerpali svoju 
spiritualitu z bohatej alfonziánskej tradície. 
Dlhý čas sa sestry označovali za dcéry sv. 
Alfonza. Sv. Alfonz bol považovaný za jej za-
kladateľa, zatiaľ čo myšlienky sestry Celesty 
boli novoobjavené až po Druhom vatikán-
skom koncile.

Dejiny slovenských redemptoristiek sa 
začali písať v roku 1993 vstupom prvých 
troch Sloveniek z obidvoch obradov do spo-
ločenstva sestier v Bielsku-Bialej v Poľsku, ku 
ktorým sa postupne pridávali ďalšie dievčatá. 
S rastúcim počtom gréckokatolíckych sestier 
rástla aj nádej pre návrat do rodného kraja. 
K schváleniu pôsobenia rehole na Slovensku 
došlo 18. apríla 2000 dekrétom, ktorý vydal 
vtedajší biskup Ján Hirka. V roku 2002, 
po deviatich rokoch prežitých v poľskom 
spoločenstve, začali sestry východného 
obradu svoje pôsobenie vo svojej vlasti v obci 
Sačurov, na starej fare neďaleko miestneho 
chrámu. Koncom roku 2003 sa začalo s vý-
stavbou ich kláštora vo Vranove nad Topľou-
Lomnici. V decembri 2007 sa presťahovali 
do nového kláštora. Na Slovensku pôsobia 
v Kežmarku aj sestry západného obradu.

Svätý Otec František 14. decembra 2015 
schválil vydanie dekrétu o zázraku na prího-
vor ctihodnej Márie Celesty Crostarosovej, 
čím otvoril cestu k jej blahorečeniu, ktoré sa 
uskutoční 18. júna 2016 vo Foggii v Taliansku.

Tešíme sa, že sme pokolením, ktoré sa 
dočkalo vytúženého povýšenia k úcte oltára 
svojej zakladateľky. Veríme, že sa stane 
blízkou a obľúbenou svätou aj pre našich 
veriacich.

Vr
an

ov
sk

á k
om

un
ita

 se
sti

er
 re

de
m

pt
or

isti
ek

14 www.casopisslovo.sk



Jonáš a Ninivčania
JJ Helena Dudová OSsR
J� foto: www.pinterest.com

Biblia nám predstavuje Boha a jeho milo-
srdenstvo ako lásku, ktorá človeka vyzdvi-
huje aj z najhlbšieho pádu a oslobodzuje aj 
od najväčších nebezpečenstiev. Skláňajúc 
sa nad textom Knihy proroka Jonáša jasne 
vnímame rozmanitosť a jemné odtienky 
lásky, ktorú Boh prejavuje tým, ktorí sa 
od neho vzdialili, teda obyvateľom Ninive, 
ako aj tomu, kto uteká pred svojím poslaním 
ohlasovania milosrdenstva – Jonášovi. Ales-
sandro Pronzato, taliansky kňaz a publicista, 
nazval túto krátku starozákonnú knihu naj-
humoristickejšou knihou Biblie, ktorá však 
v sebe obsahuje dôležité posolstvo.

Kniha sa líši od všetkých ostatných 
prorockých kníh. Je rozprávaním. Hovorí 
o neposlušnom prorokovi, ktorý sa najprv 
chce vyhnúť svojmu poslaniu a nakoniec sa 
sťažuje Bohu na neočakávaný úspech svojej 
kázne. Jonáš je postava komická a zároveň 
dramatická. Je to prorok, hoci v knihe nie je 
ani raz týmto titulom spomenutý. Ako jediný 
v celej Biblii uteká pred Bohom a svojím 
poslaním. Čo, pravda, bol aj Eliáš, ktorý 
v závere „zdupkal“, unavený a znechutený. 
Jonáš to však urobil hneď na začiatku. Pre 

lepšie pochopenie situácie povedzme si 
niečo o tých, ktorým mal ohlasovať pokánie 
a Božie milosrdenstvo.

Ninive bolo hlavným mestom Asýrskej 
ríše. Bolo to mocné mesto s masívnymi 
hradbami. Prorok Nahum ho však nazval 
„mestom krviprelievania“ (Nah 3, 1). Bolo to 
naozaj výstižné pomenovanie. O krutosti 
Asýrčanov svedčia reliéfy zo Senacheribov-
ho paláca v Ninive. Keď si to premietneme 
na dnešnú situáciu, tak Jonáš bol poslaný 
ohlasovať milosrdenstvom teroristom Al-
Kajdy, Talibanu, čo v Jonášovi búrilo krv 
v žilách. Ale Bohu bolo ľúto, že im pre také 
počínanie hrozí zlo. Tento súcitný, milosrdný 
postoj Boha vyvolal v Jonášovi zúrivosť. Je 
naštvaný na Ninivčanov, ale táto zlosť prezrá-
dza aj zlo, ktoré sídli v jeho srdci. Jeho srdce 
je „tesné“, malicherné, neschopné dialógu 
s Bohom, akoby nechcel skonfrontovať svoj 
obraz Boha s tým, aký sa mu Boh zjavu-
je – Boh milosrdenstva. Jonášovi chýba aj 
charakteristický postoj proroka – modlitba 
príhovoru za tých, ku ktorým je poslaný, ako 
sa napríklad modlil Mojžiš za Izraelitov. To 
Jonáš nerobí, skôr túži po ich spravodlivom 
treste a záhube. Prorok má svoju obdobu 
v Novom zákone, v staršom synovi z podo-
benstva o márnotratnom synovi.

Príbeh knihy sa končí dobre pre Ninivča-
nov, ktorí činili pokánie a obrátili sa k Bohu. 

Tým odvrátili od seba trest, ktorý ich čakal. 
No Jonáša vidíme zdrveného, s horkosťou 
v srdci a výčitkou voči Bohu, že Boh im preja-
vil svoje milosrdenstvo.

Jonášov príbeh nás pobáda zamyslieť sa 
a položiť si otázky:

Som skutočne schopný zdieľať radosť Boha 
z daru odpustenia tým, ktorí si ho v ľudskom 
ponímaní nezaslúžia?

Nie sú náhodou v našom živote, mentalite 
ľudia, ktorých považujeme za „stratených, 
odpísaných“?

Byť veriacim neznamená len veriť v Boha, 
ale znamená tiež veriť v človeka, mať schop-
nosť vycítiť potenciál dobra, ktorý je v kaž-
dom človeku.

Boh je láska

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Svätý Otec František v ôsmom bode buly Miseri-
cordiae vultus píše: „S pohľadom upretým na Je-
žiša a na jeho milosrdnú tvár môžeme zachytiť 
lásku Najsvätejšej Trojice. Poslanie, ktoré Ježiš 
prijal od Otca, bolo zjaviť tajomstvo Božej lásky 
v jej plnosti. Boh je láska, tvrdí evanjelista Ján.“

Podstatou Boha je láska, ktorá neustále 
pôsobí medzi jednotlivými božskými osobami. 
Boh žije životom lásky od večnosti. Preto aj 
všetko stvorenie, ktoré pochádza od neho, je 
poznačené láskou. Všetko, čo existuje, bolo po-
volané k životu Božou láskou. V prípade človeka 
je to ešte znásobené jeho slobodnou vôľou. 

Človek ako koruna tvorstva môže na Božiu lásku 
odpovedať svojou láskou. Každý deň, každá 
myšlienka i každý skutok majú mať náboj lásky, 
tej čistej, Božej lásky. Tá je viditeľná a hmatateľ-
ná v celom Ježišovom živote. Jeho osoba nie je 
ničím iným ako láskou.

Dnes však dochádza k defraudácii slov 
i skutkov človeka. To isté slovo dnes už nemusí 
mať ten istý význam, ktorý malo včera. Dobro 
sa odsudzuje a považuje sa až za zlo a, naopak, 
zlo, hriech sa dnes vyhlasuje za dobro. Len si 
spomeňme na dnešné uzákoňovanie homose-
xuálnych či lesbických zväzkov. Doteraz to bol 
odsúdeniahodný hriech a pohoršenie. Dnes 
to mnohí politici už uzákonili ako prejav veľkej 
slobody človeka. Veru, dnes to mladí ľudia ne-
majú vôbec ľahké. Ak nedostanú dobrý mravný 
základ a príklad v rodine, ak im nie je odovzda-

ná viera v Boha, sú často zmätení a nevedia, 
kde je pravda a ktorá cesta je správna. Ľúto mi 
je dnešnej mladej generácie, lebo na poli vedy, 
techniky a v iných oblastiach ľudstvo veľmi 
pokročilo, iba po mravnej stránke nesmeruje 
k lepšiemu, ale, naopak, vracia sa kdesi do sveta 
dávneho pohanstva.

Kde môžeme hľadať príčinu? Som presved-
čený, že príčina tkvie v pýche človeka, lebo 
pyšne zmýšľajúci človek sa nechce pokoriť 
pred Bohom, nechce ho uznať za svojho Pána, 
a preto ho kategoricky odmieta ako čosi zlé, 
ničiace jeho šťastie. Lenže ak by bol človek 
úprimný sám k sebe, musel by prísť k záveru, že 
bez Boha nemôže spoznať zmysel svojho života. 
Pretože nevie prijať Boha a nedokáže vo svojej 
pýche spoznať jeho lásku, uvažuje iba v dimen-
ziách tohto sveta a myslí si, že sa smrťou všetko 
končí. Naopak, veriaci človek vie, že smrťou sa 
iba začína celá večnosť. Ježiš pre lásku vykúpil 
celý svet a každého človeka, a z lásky nám chce 
dať účasť na živote Boha.
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Uprostred ľudu
Keďže sa sestra Alena Hutňanová narodila v Stropkove, 
svoje detstvo a mladosť prežila vo farnosti otcov 
redemptoristov. V roku 1993, dvadsiatom roku svojho 
života, začala svoj rehoľný život vstupom do kláštora 
v Bielsku-Bialej v Poľsku. Po desiatich rokoch sa spolu 
so slovenskými sestrami vrátila na Slovensko, kde 
bola členkou prvej malej komunity najprv v Sačurove 
a po piatich rokoch vo Vranove nad Topľou-Lomnici.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: archív A. Hutňanovej

�� sestry redemptoristky sa za tých 
niekoľko rokov stali neoddeliteľ-
nou súčasťou vranovského regi-
ónu. Z čoho sa v súčasnosti ako 
spoločenstvo tešíte najviac?

Radosť z každodennej prítomnosti Boha 
uprostred svojho ľudu je niekde hlboko 
v našich srdciach a stále ožíva, keď môže-
me zakúšať jej nákazlivosť v pozitívnom 
zmysle slova. V ostatných mesiacoch sa 
prejavuje aj vďaka očakávaniu procesu 
blahorečenia našej zakladateľky Márie 
Celesty Crostarosovej. Doposiaľ bola ne-
nápadnou a trocha neznámou, ale nadišiel 
čas, aby ju mohli spoznávať a vzývať mnohí 
ľudia. Pre našu rehoľu je to mimoriadny 
rok, v ktorom nám Boh zvláštnym spôso-
bom preukazuje svoje veľké milosrden-
stvo. Tešíme sa, že sa na tejto jedinečnej 
udalosti zúčastnime aj osobne. Bude to pre 
nás možnosť stretnúť sa s našimi sestrami 
z celého sveta, ktoré podobne ako my 
vyprosovali tento dar pre našu rehoľu. Ok-
rem toho si pripomenieme aj 200. výročie 
beatifikácie sv. Alfonza de Liguori, ktorý 
sa pričinil o založenie rehole redempto-
ristiek. Celá redemptoristická rodina slávi 
aj jubilejný rok 150. výročia šírenia úcty 
k ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorá má 
v našich životoch významné miesto.

�� aké zázraky musel boh urobiť, že 
päť mladých sestier dokázalo vy-
budovať kláštor uprostred ničoho?

Prvým zázrakom bolo, že Bohu stačilo päť 
sestier, aby začal svoje dielo. A druhým 
zázrakom je fakt, že jeho diela napriek 
ľudským slabostiam a obmedzeniam idú 
dopredu, nie silou ľudskej moci, ale silou 
Božieho Ducha, ktorý oživuje srdcia ľudí. 
Mnohí z nich mali zmysel pre duchovné 
hodnoty a podporovali stavbu budovy 
v každej etape. Naše svedectvo viery 
v možnosť vybudovať kláštor bolo hnacou 
silou. Boh nám žehnal a neprestáva to 
robiť aj naďalej.

�� koľko sestier momentálne tvorí 
vašu komunitu a čím sa zaoberajú?

Naše spoločenstvo aktuálne tvorí päť ses-
tier po večných sľuboch. K nášmu životu 
patria aj každodenné práce spojené so za-
bezpečením chodu kláštora a udržiavaním 
okolia, záhrady. Okrem toho sa venujeme 
prekladateľskej činnosti, písaniu ikon, šitiu 
habitov a liturgických rúch. Naše kláštory 
sú zároveň miestom stíšenia sa pre tých, 
ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom 
formou duchovných cvičení alebo v indi-
viduálnych stretnutiach so sestrami. Takže 
v rámci klauzúry podľa potreby trávime 
čas s ľuďmi.

�� obzrime sa aj trocha do histórie. 
odkedy pôsobí v cirkvi vaša rehoľa 
a čo bolo dôvodom jej vzniku?

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa začala 
svoje pôsobenie v Cirkvi na sviatok Zosla-
nia Svätého Ducha 13. mája 1731 v malom 
talianskom mestečku Scala. Podnetom 
na založenie prvej komunity redemptoris-
tiek boli vnútorné zjavenia, ktoré od Ježiša 
dostala talianska mystička Mária Celesta 
Crostarosová v roku 1725. Jej osobitným 
poslaním je byť jasným a žiarivým svedec-
tvom lásky, ktorou nás Boh miluje v Kristo-
vi. Vznik rehole sa opiera o plán večného 
Otca, ktorý veľmi túžil, aby jeho stvorenia 
pamätali na večnú lásku, ktorou nás miluje. 
Preto ráčil vybrať tento inštitút, aby bol 
pre všetkých ľudí sveta živou pamiatkou 
toho všetkého, čo bol jeho jednorodený 
Syn ochotný vykonať pre našu spásu počas 
svojich tridsiatich troch rokov, ktoré prežil 
na svete.

�� a čo vás na vašej zakladateľke 
najviac oslovuje?

Mňa osobne fascinuje jej statočný charak-
ter a odhodlanie, vďaka ktorému kráčala 
odvážne za hlasom svojho svedomia. 
Bola nebojácna a vytrvalo bránila poznanú 
pravdu aj za cenu odmietnutia, zahanbenia 
a poníženia. S pokorou kráčala po ceste, 
ktorou ju viedol Pán. Snažila sa plniť Božiu 
vôľu a za každú cenu uskutočniť jeho 
zámery aj napriek tomu, že stratí blízkych 
ľudí.

�� Na prvý pohľad zaujme váš ne-
všedný habit. prečo práve červená 
farba?

Nevšednosť nášho habitu spočíva pre-
dovšetkým vo farbe, ktorá je výnimočná. 
Vyplýva to z osobných zjavení M. Celeste. 
Kristus si žiadal, aby sme boli jeho obra-
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zom aj prostredníctvom habitu tmavočer-
venej farby, ktorá je znakom nekonečnej 
lásky Boha k celému ľudstvu. Ľudskú priro-
dzenosť sa Kristus rozhodol prijať z lásky. 
Táto farba má zároveň pripomínať hlavné 
poslanie redemptoristky. Na ľudí to veľmi 
dobre pôsobí a som presvedčená, že aj bez 
vypovedaných slov prehovára do sŕdc tých, 
ktorí nás stretávajú.

�� slovensko je výnimočné tým, že 
váš kláštor je jediný na svete, 
v ktorom žijú sestry redemptoris-
tky východného obradu. cítite sa 
v rámci rehole výnimočne?

Neviem, či táto výnimočnosť je iba v rámci 
rehole, lebo tú výnimočnosť vnímam aj 
v rámci našej Cirkvi. Tým, že sme klauzúrne 
mníšky, evidentne sme oddelené od sveta. 
Ľudia nás môžu stretnúť iba pri návšteve 
kláštora a málokedy pri spoločne orga-
nizovaných stretnutiach či podujatiach, 
na ktoré sme veľakrát pozvané. Sme tam 
síce prostredníctvom modlitby duchovne 
prítomné, ale nezúčastňujeme sa na nich. 
Týmto sa podstatne navonok líšime. Čo sa 
týka výnimočnosti v rámci našej rehole, 
tak je to skôr taká zvláštnosť, že aj keď nás 
spolu so sestrami iných kláštorov spájajú 
rovnaké konštitúcie a zásady, predsa len 
východný liturgický obrad a štýl prežívania 
jednotlivých cirkevných sviatkov s bohat-
stvom byzantskej tradície nám dáva mož-
nosť sa nejako líšiť vo vonkajšom prejave. 
Je to však veľmi cenné pre naše sestry 
a docenenie našej odlišnosti je obohate-
ním pre nás navzájom.

�� patríte ku kontemplatívnym 
a klauzúrnym reholiam. čo to zna-
mená v bežnom živote?

Kontemplatívny a klauzúrny spôsob života 
je pre nás spôsobom realizácie povola-
nia, ktorým každá z nás bola obdarovaná. 
Ale nie je iba pre nás. Je zároveň aj istou 
ponukou, darom pre Cirkev, pre svet, pre 
všetkých. To, čo nám Pán dáva, máme 
odovzdávať ďalej, deliť sa s tým. To sa 
konkrétne uskutočňuje našou otvorenos-
ťou pre všetkých, ktorí chcú mať účasť 
na našej liturgii; skrze našu obetu za tých, 
ktorí sa zverili do našich modlitieb; cez 
našu pohostinnosť a stretnutia s tými, ktorí 
prichádzajú do nášho kláštora, duchov-
né sprevádzanie; poskytnutie priestoru 
na osobné stíšenie a modlitbu. Naším po-
slaním je komunikovať všetkým, s ktorými 
sa stretávame a za ktorých sa modlíme, 
Božiu lásku, ktorá sa nám v plnosti zjavila 
v Ježišovi Kristovi. Táto naša služba lásky 
je, samozrejme, ovocím nášho zjednotenia 
s Ježišom a v spoločenstve medzi nami 
navzájom.

�� čo vás osobne pritiahlo do rehoľ-
ného spoločenstva?

Pre mňa Kristus a život s ním bol od za-
čiatku takým magnetom. Nebrala som to 
ako samozrejmosť, ale ako potrebu, ktorá 
napĺňala moje vnútro, každodenné potre-
by a bez takejto mojej služby Bohu som 
nevedela žiť. S vekom sa mi stalo veľmi 
vedomé a dobrovoľné plánovanie času pre 
Boha dokonca životne dôležitým rozhod-
nutím. Konkrétne ma priťahovali vzory 
rehoľníkov, redemptoristov, ktorých som 
denne stretávala, a ich oddanosť. Potom 
to bol už len malinký krok k poznaniu žen-

skej rehole, ktorú som tiež vďaka svojim 
bratom redemptoristom spoznala, za čo im 
nesmierne ďakujem.

�� ak by sa vás nejaký mladý človek 
opýtal, čo vám tento život prináša 
a čo vás na ňom tak fascinuje, že 
ste sa vzdali všetkého, čo by ste 
mu odpovedali?

Dokážem veľmi často žasnúť nad tým, 
ako Boh zasahuje do ľudského života, 
a vnímam veľmi hlboko evidentné zna-
ky, ktorými sa potvrdzuje, že on riadi, že 
od neho všetko závisí, ba dokonca to, že 
mu patrím. Keď sa nad tým zamýšľam, 
doceňujem svoje rozhodnutie a Boh ma 
utvrdzuje v správnej voľbe. Rozhodnutie 
bolo na mne, ale pozvanie prišlo od Boha. 
Ja som síce opustila svet, ale získala som 
veľmi veľa. Medzi tie hodnoty, ktoré mi 
život s Bohom priniesol, môžem zaradiť 
pokoj, radosť, poznanie Boha, obohatenie 
ním samým, naplnenie pokladmi, ktoré 
moľ ani hrdza neničí. Úžasné na tom je, že 
tieto hodnoty trvajú večne a svoju plnosť 
získavajú až po zakončení pozemskej púte.

�� kto a za akých podmienok môže 
zavítať do vášho kláštora?

Do nášho kláštora môže zavítať každý, jeho 
brány sú otvorené pre všetkých. Kláštor-
ná kaplnka, ktorá je súčasťou kláštora, je 
stále k dispozícii tým, ktorí hľadajú osobné 
stíšenie, ale taktiež je miestom spoločnej 
liturgickej modlitby, na ktorej sa zúčast-
ňujú podľa svojich potrieb. Návštevníci 
kláštora sa zvyknú ohlásiť, takže vopred 
dohodneme čas stretnutia, ale keď príde 
niekto neohlásený, vyjdeme mu v ústrety 
a privítame každého, aj keď len nakrátko.
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Môj príbeh
JJ Jojo
J� foto: flickr.com

Narodil som sa a žijem v rodine, kde nás bolo 
šesť. Úplná rodina – otec, mama a štyria sú-
rodenci. Som najmladší z bratov. Pociťujem 
to do dnešného dňa, aj keď mám polovicu 
života za sebou. Už ako malý chlapec som 
mal do činenia s alkoholom. Otec pil celý 
život. Bol alkoholik číslo jeden. Ako v dieťati 
vo mne prebiehal neustály boj. Raz som bol 
na maminej, raz na otcovej strane. Svoje vnú-
torné pocity a správanie voči iným ľuďom 

som vždy v detstve skrýval. Nevedel som vy-
jadriť priateľstvo ani lásku. Začalo sa to tak-
to. Mama je veriaca žena, ale otec nebol! Keď 
sme šli niekam na návštevu, nevedel som, 
ako sa mám v danej chvíli pozdraviť! Vedel 
som, že keď sa pozdravím po kresťansky, 
urazím otca, a keď obyčajne, zraním mamu. 
Takto som začal život človeka. V chaose...

Pamätám si, ako ma raz moji bratranci 
opili. Všetci sú alkoholici. Mali z toho žarty. 
Ale ja si to pamätám dodnes. Ako žiak som 
sa nechcel učiť a robil som výtržnosti. Túžil 
som... ani neviem, po čom. Povedal by som, 
že som bol hyperaktívny a nezvládnuteľný 
chlapec. Nevedel som sa na nič sústrediť.

Môj otec mi bol „vzorom“. Bil som sa s deť-
mi a bolo mi jedno, kto to schytal, či dievča, 
alebo chlapec. Hádky a bitky u nás doma 
medzi súrodencami boli na dennom poriad-
ku. Bol som ako boxovací mech, do ktorého 
si mohol každý udrieť. Tak som sa potom 
ventiloval aj ja! V škole som sa cítil zle, 
najradšej by som ju podpálil. S kamarátom sa 
mi to aj skoro podarilo. Moji rodičia hovo-
rili učiteľom: „Keď treba, tak ho zmláťte, 
a to poriadne, aby si zapamätal!“ Dospieval 
som rýchlejšie ako ostatné deti. Riešil som 
vo svojej hlave problémy dospelých. Musel 
som ratovať matku, keď prišiel otec opitý. 
Jednoducho som musel. Vyhodil ju von a ona 
musela čakať, dokiaľ jej neotvorím dvere. 
Otec musel zaspať. A ja som čakal. Raz ma 
ako dospelého chlapa zmlátil, a to preto, že 
som mame škaredo vynadal.

Otec bil a matka plakala a ľutovala. Hneď 
po ukončení školy som sa ocitol vo väze-
ní. Vyšetrovacia cela a detská väznica pre 
mladistvých. Alkohol mi bol spoločníkom. 
Krádeže a iné delikty boli u mňa normálne. 
Moji kamaráti mi vyhovovali a mali sme 
úprimné vzťahy so zlom. Ale ako dospieva-
júci človek som niekde vo svojom vnútri cítil 
túžbu po láske. Chcel som dievča. Našiel som 
si priateľku staršiu o štyri roky. Náš život bol 
taký ako život v mojej rodine, aj keď mám 
dcéru, ktorú mám rád.

Po absolvovaní vojenskej služby a návrate 
domov sme sa rozviedli. Ďalej sa to už neda-
lo zvládať. Napriek všetkému mal môj otec 
vlastnosť, ktorá mi postupom času pomohla, 
a to zodpovednosť. Alimenty som platil. Aj 
všetko, čo bolo treba na zaplatenie a výchovu 
dieťaťa. Nemal som žiadne dlhy. A statočne 
som pracoval. Ako v robote, tak aj v športe. 
A tak som sa pomaličky v atletike a iných 
športoch prepracoval dopredu. Chýbal mi 
však cit. Telo som si vypracoval, ale vnútro 
som nedokázal zmeniť! Ani alkohol, ani 
chvíľkové známosti mi nedokázali pomôcť.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Miriam Terézia odmalička rada čítala, osobitne sa zaujímala o anglickú literatúru a pokúsila sa 
aj o poéziu. Rozvinúť spisovateľský talent jej však nedovolila predčasná smrť. Hlavným dielom, 
ktoré nám zanechala, sú duchovné úvahy. Zrodili sa vďaka nariadeniu jej duchovného vodcu 
otca Bradleyho.

Terézia čerpala inšpiráciu na svoje zamyslenia z troch prameňov: zo Svätého písma, z liturgie 
a z vlastnej skúsenosti. Myšlienka písať úvahy pre svoje spolusestry sa nezrodila v jej hlave. 
Keďže však bola v súlade s jej poslaním presviedčať ľudí o možnosti úzkeho spojenia života 
modlitby s aktívnym apoštolským životom, rada poslúchla svojho duchovného otca. No ťarchu 
tohto príkazu neraz bolestne pocítila.

„Všetko, čo som urobila a čo robím, robím s tou najväčšou prirodzenou nechuťou a nevôľou,“ 
napísala otcovi Bradleymu. „Keď sa prinútim do písania, odrazu si uvedomím, že píšem čosi 
celkom iné. Ale táto nevôľa je veľmi potrebná a teším sa, že je to tak; inak by som sa musela 
obávať, že je v tom sebectvo... Takto je za to, čo som urobila, zodpovedná poslušnosť pred 
Bohom... Len sa modlite, prosím, za mňa, lebo môj odpor je veľmi, veľmi veľký. No kvôli iným 
musím byť verná.“

Vo svojich listoch viackrát poukázala na to, že inšpiráciu dostala od Pána Boha.
„Skutočne som vôbec nevedela, čo napíšem a ako to napíšem, prv než som začala. Tak to 

býva takmer vždy. To ‚takmer‘ platí pre niektoré prípady, keď vo všeobecnosti viem, k čomu 
sa chcem dopracovať. A predsa nič z toho, čo píšem, nie je pre mňa nové. Pán Boh mi dáva 
podivuhodné svetlo (také podivuhodné ako napríklad minulú nedeľu) dajako porozumieť, aby 
aj iní mohli porozumieť...

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

Súrodenci

JJ
Alena MolčanováJ�

Tak existencia, ako aj vzájomná konštelácia 
súrodeneckých väzieb má veľký vplyv na dyna-
miku vzťahov v rodine. Prijatie súrodeneckej 
skupiny do náhradnej rodiny so sebou prináša 
mnohé ťažkosti. Ich miera sa odvíja od for-
my vzájomných vzťahov medzi prijímanými 
súrodencami, kde rozlišujeme buď intenzívnu 
súrodeneckú lásku (väzbu medzi súrodenca-
mi, ktorá vznikla na podklade prežitej krízovej 
situácie, v dôsledku ktorej sa súrodenci na seba 
nafixovali), súrodeneckú rivalitu (v dôsledku 

vzájomnej závislosti vyvolávanej preceňovaním 
alebo podceňovaním detí medzi sebou) a sú-
rodeneckú solidaritu (vznikajúcu na podklade 
vzájomných väzieb v kombinácii s rešpektom). 
Pri prijímaní detí do rodiny (aj pri spájaní rodín, 
napr. porozvodové rodiny) je veľmi dôležité 
rozpoznať tieto súrodenecké väzby, pretože 
každá z nich v sebe nesie isté riziká, s ktorými 
treba pracovať. 

Okrem väzieb je však významný ešte jeden 
faktor – poradie súrodencov. Pri prijímaní detí 
do rodiny by malo byť veľmi rešpektované 
a do rodiny by malo prichádzať vždy dieťa mlad-
šie, ako sú ostatné deti v rodine. Dôvodov je 
niekoľko, no tým najdôležitejším je, že prichá-
dzajúcemu dieťaťu (ak je najmladšie) môžeme 

ako rodina poskytnúť dostatok času dobehnúť 
zmeškané dôležité vývinové kroky, a záro-
veň mu môžeme poskytnúť dostatočný čas 
na začlenenie sa do rodiny a jej vzťahov. Okrem 
toho, každé dieťa v rodine má svoje osobné 
miesto a nepotrebuje oň bojovať alebo oň prísť. 
No je tu ešte jeden významný moment – ak 
do rodiny prichádza mladšie dieťa, vo všetkých 
jej členoch (vrátane detí) aktivuje tzv. ochran-
ný inštinkt, z ktorého vyplýva porozumenie 
tomu, že najmladšie dieťa potrebuje pozornosť 
a nehu, a všetci členovia rodiny sú schopní mu 
ju dopriať. 

Prijatie dieťaťa bude úspešné vtedy, ak si 
deti, ktoré doteraz v rodine žijú, budú isté 
láskou svojich rodičov a svojou pozíciou a ak sa 
na rozhodnutí o prijatí ďalšieho dieťaťa budú 
podieľať a budú naň pripravované – vtedy sa 
otvoria prijatiu a spolu s rodičmi vytvoria prijí-
majúce rodinné hniezdo.

Diakonská vysviacka:  
12. jún 2016 (10.00 h)
Katedrálny chrám  
sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Kňazská vysviacka:  
19. jún 2016 (10.00 h)
Bazilika Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine 

Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ
Marek Baran
Vek: 28 rokov
Primície: 26. jún 2016 (10.30 h), 
Chrám sv. Petra a Pavla 
v Banskom

Pavol Dancák
Vek: 25 rokov
Primície: 26. jún 2016 (11.45 h), 
Katedrálny chrám sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove

Martin Dudok
Vek: 31 rokov
Primície: 26. jún 2016 (10.00 h), 
Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove

Dušan Chapčák
Vek: 27 rokov
Primície: 2. júl 2016 (10.00 h), 
Chrám Matky ustavičnej 
pomoci v Snine

Jozef Mačejovský
Vek: 27 rokov
Primície: 25. jún 2016 (10.00 h), 
Chrám Narodenia Panny Márie 
v Bardejovskej Novej Vsi

Ján Marčák
Vek: 26 rokov
Primície: 26. jún 2016, (10.00 h), 
Bazilika Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine

Ján Slobodník
Vek: 27 rokov
Primície: 25. jún 2016, (10.00 h), 
Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Humennom

Prešovská archieparchia
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traNsfúZia povolania
Vzhľadom na celospoločenskú situáciu na Slovensku, ktorá do určitej miery kopíruje aj 
vývoj a zmeny v sociálnom správaní obyvateľov Európy, zvyšujúci sa počet rozvodov, keď 
sa často ako dôvod uvádza nepoznanie partnera a nedostatočná príprava na manželstvo, 
sa pred pár rokmi KBS rozhodla riešiť túto nelichotivú situáciu. Následne sa na jej 
podnet zriadila pracovná skupina ľudí majúcich skúsenosť s predmanželskou prípravou 
a angažujúcich sa v tejto oblasti.

JJ Pavol z KPM SIGORD
J� foto: upload.wikimedia.org

Zozbierali sa metodické materiály z okolitých 
štátov, kde takáto príprava už funguje dlhšie, 
a na základe toho sa vypracoval model 
a osnova tém prispôsobených našej kultúre, 
spoločenskému prostrediu a mentalite, ktoré 
by mali byť odprezentované ľuďom pripra-
vujúcim sa na manželstvo.

V roku 2008 sa spustil pilotný projekt, kde 
bola po prvýkrát predstavená snúbeneckým 

párom nachystaná koncepcia, a to s večer-
nou, dennou alebo víkendovou formou. 
Na týchto kurzoch sa v pilotnom projekte 
zúčastnilo vyše dvesto párov.  Postupne sa 
doladila koncepcia, vychytali sa „muchy“ 
a v roku 2009 sa táto príprava ponúka ako 
alternatíva klasickej prípravy na fare pros-
tredníctvom kňaza.

Špecifikami tohto kurzu prípravy na man-
želstvo je jednak obsahová úroveň obsiahnu-
tá v témach, keď prezentujúcim nie je len 
kňaz, ale aj laické manželské páry a odbor-
níci na určené témy. V neposlednom rade sú 
súčasťou tejto prípravy aj rôzne dynamiky, 

ktoré majú za úlohu podporiť vypovedaný 
obsah a čas vyhradený na diskusiu v páre.

CPR Sigord je jedným z miest, kde je 
ponúknutá mladým ľuďom takáto príprava, 
a to víkendovou formou. Od roku 2009 sa 
na Sigorde organizovalo asi päť kurzov ročne. 
Dokopy touto prípravou prešlo v CPR Sigord 
už vyše šesťsto párov. Vzhľadom na obsah, 
náročnosť odprezentovaných tém a spomí-
nané dynamiky sa KPM na Sigorde začína už 
vo štvrtok večer a končí v nedeľu na obed.

Má vôbec význam venovať sa príprave 
na manželstvo do takejto miery? Zaangažo-
vať na celý víkend tím približne desiatich slú-
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žiacich ľudí a požadovať od snúbencov toľko 
času, keď im možno stačí zopár krátkych 
stretnutí na fare s miestnym kňazom?

Kým v rokoch 1980 – 1987 vstupovalo 
do manželstva ročne 38- až  40-tisíc párov, 
od roku 1994 je to trvalo menej ako 30-tisíc 
V ostatných rokoch len približne 25- až 26-ti-
síc párov s paradoxne stúpajúcim počtom 
mužov a žien s možnosťou uzavrieť manžels-
tvo. Skorý vstup do manželstva je vnímaný 
skôr negatívne a tiež dochádza k určitým 
zmenám v pohľade na samotný inštitút man-
želstva. Nepriamym dôkazom toho môže byť 
aj rastúci počet a podiel osôb žijúcich v rôz-
nych typoch neformálnych zväzkov, prípad-
ne osôb bez stabilného partnera. Historicky 
nízka úroveň sobášnosti, na ktorej Slovensko 
zotrváva už viac ako jednu dekádu, predzna-
menáva nárast počtu i podielu slobodných 
osôb, a to nielen v prvej polovici reprodukč-
ného veku, ale aj v jeho druhej časti.

Rozvodovosť
Až do druhej polovice 40. rokov 20. storočia 
sa počet rozvodov na Slovensku stabilne 
nachádzal pod hranicou tisíc udalostí ročne. 
Postupná liberalizácia rozvodovej legislatívy, 
akceptácia rozvodu ako spôsobu riešenia 
problémov trvalo rozvráteného manžels-
tva a tiež rozvedených osôb v spoločnosti 
postupne prispeli k nárastu počtu legisla-
tívne ukončených manželstiev. V podstate 
kontinuálny povojnový nárast znamenal, že 
v polovici 70. rokov sa už ročne rozvádzalo 
viac ako päťtisíc manželských párov, od po-
lovice 80. rokov to už bolo viac ako osemtisíc 
a v rokoch 2006 – 2010 bola dokonca prekro-
čená hranica dvanásťtisíc ročne.

Plodnosť
Slovensko sa ešte na konci 80. rokov radilo 
medzi krajiny s najvyššou plodnosťou v eu-
rópskom priestore, no už za necelých desať 
rokov patrilo do skupiny krajín s najnižšou 
plodnosťou na svete. V rokoch 1999 – 2003 
dokonca úroveň úhrnnej plodnosti bola 
pod hranicou veľmi nízkej plodnosti. Už 

teraz je však zrejmé, že môžeme očakávať 
ďalšie zmenšovanie počtu detí v rodinných 
domácnostiach v súvislosti so zvyšujúcim 
sa podielom žien len s jedným dieťaťom, 
prípadne rastúcou bezdetnosťou.

Až do 90. rokov platilo, že podiel detí na-
rodených mimo manželstva bol veľmi nízky 
(do 10 %) a väčšina reprodukcie tak bola 
realizovaná v manželskom zväzku. Od tohto 
momentu sme však svedkami nárastu váhy 
nemanželských detí, ktoré podľa ostatných 
dostupných údajov už predstavujú 37 % z cel-
kového počtu živonarodených detí.

Prečo uvádzam túto nelichotivú štatistiku? 
Pretože sa chceme mať dobre. Chceme si žiť 
v dostatku, požívať hojnosť požehnania. Tešiť 
sa z práce našich rúk. Radovať sa z povolania, 
ktoré žijeme.

„Za svedkov proti vám volám nebo i zem: 
Predložil som vám život i smrť, požehnanie 
i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive 
ty aj tvoje potomstvo.“ (Dt 30, 19)

Túžba nie je zlá. Tak prečo teda takýto 
rozpor? Vari je Boh trochár? Alebo nebo-
daj klamár? Veď mnohí z nás sa skutočne 
snažia, aby žili dobrý život. Investujeme, 
čo to dá, snažíme sa, špekulujeme, aby sme 
si zabezpečili lepšiu prítomnosť a vari aj 
budúcnosť pre nás, pre naše deti. Podľa toho 
by sa „ovocie“ našej námahy malo dostaviť. 
A ono sa aj dostaví, ale namiesto uspokojenia 
prichádza rozčarovanie. Kde sa teda stala 
chyba?  Zrejme to známe príslovie: „účel 
svätí prostriedky“ neprináša očakávané 
požehnanie do našich životov.

Je azda manželstvo tou konečnou métou, 
ku ktorej smerujeme, alebo má pre nás Boh 
pripravené ešte čosi navyše?

To, že budem s niekým zdieľať spoločnú 
domácnosť a vychovávať deti, zahŕňa všetko, 
k čomu som povolaný?

Sme si vedomí svojej sexuality natoľko, aby 
sme boli schopní v plnosti obdarovať druhú 
osobu?

Ako a kedy zdieľať spoločnú intimitu spô-
sobom, ktorý sa stane prostriedkom na po-
svätenie nášho vzťahu?

Je pred Bohom spravodlivé určiť si počet 
detí, ktoré budeme spolu vychovávať?

Akým spôsobom odovzdávať vieru v rodi-
ne? A je vôbec to, čo žijem, skutočne životom 
viery podľa Božej predstavy?

Nakoľko ma moja viera obmedzuje v živo-
te, v práci, vo vzťahoch...?

Vidím vôbec rozdiel medzi „úradným“ 
a sviatostným manželstvom?

Toto je len zopár otázok, ktoré sú pred-
metom na diskusiu. Diskusiu, či už medzi 
mnou a mojou snúbenicou, alebo medzi 
mnou a Bohom. Nie však „mojím Bohom“, 
„ušitým“ na moje predstavy, sny a túžby. 
Bohom klaňajúcim sa môjmu egu a môjmu 
svetonázoru, ale skutočnému, nespútané-
mu, vášnivému... Bohu, pred ktorým musí 
padnúť na kolená všetko živé. Bohu, ktorý 
mal toľko guráže, že namiesto vzdelaných 
farizejov a zákonníkov si neváhal vybrať zo-
pár rybárov s poslaním ohlásiť celému svetu 
radostnú zvesť... Bohu, ktorý sa sklonil k po-
behlici, jedával s hriešnikmi a mýtnikmi...

Možno tieto otázky idú na prvý pohľad 
nad rámec prípravy na manželstvo, no 
v konečnom dôsledku sú len začiatkom 
poznávania. Poznávania cesty, ktorú pre mňa 
pripravil môj Boh. A možno to bude cesta 
očisťovania po rokoch prežitých v otroctve 
hriechu. Poznávania prípravy na dobrodruž-
stvo oveľa väčšie, aké som si doteraz vedel 
predstaviť. Ochutnávkou toho, čo je skutoč-
nou slobodou podľa Božieho plánu, a čo to 
znamená niesť jeho autoritu do tohto sveta ... 
a napokon skúsenosť z toho, aké je nesmier-
ne bohatstvo jeho lásky voči nám.

Čo dodať na záver? Nič lepšie a hodnotnej-
šie mi nenapadá ako slová z Knihy proroka 
Izaiáša: „... Ustanovím ťa za zmluvu národa, 
aby si pozdvihol krajinu a vrátil spustošené 
dedičstvo.“ (Iz 49, 8)

A prosba na vás rodičov, starých rodičov 
a všetkých ľudí dobrej vôle... Modlite sa, 
prosím, za mladú generáciu ľudí, aby sa toto 
slovo naplnilo v ich životoch, životoch našich 
detí a v tejto krajine. „Lebo nás nečaká zápas 
s krvou a telom, ale s kniežatstvami a moc-
nosťami, s vládcami tohto temného sveta, so 
zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12)

Dotlač knihy Zostali verní
Vo vydavateľstvo Petra, n. o., vyšla dotlač I. zväzku knihy Zostali verní (1. – 4. diel)  
vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu.  
Knihu si môžete kúpiť v predajni Petra na Hlavnej 1 v Prešove.  
Zároveň si môžete kúpiť aj II. zväzok. Cena každého zväzku je 16 eur. 
Kontakt: 051 756 26 26. predajňa Petra
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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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Márnosť bohatstva
JJ Pavol Burda
J� foto: static.pexels.com

Nájdeme ho na zvončekoch, vizitkách, 
detských školských zošitoch, niektorí si ho 
možno pamätáte aj vyšité na cvičebnom 
úbore. Naše meno charakterizuje a definuje 
nielen nás samých, ale aj veci, ktoré nám 
patria. Čiastočne rodičmi zvolené a čiastočne 
zdedené vyjadruje našu príslušnosť k rodine, 
v očiach sveta nás odlišuje od ostatných a pri 
našej neprítomnosti nás dokonca aj zastu-
puje. Stáva sa znakom celej našej existencie 
a záleží nám na tom, kde sa vyskytne  – veď 
poznáme obrazné pomenovania ako mať 
dobré meno alebo pošpiniť si meno.

V 49. žalme, ktorý vypovedá o márnosti 
bohatstva, nájdeme aj takýto verš: „Hrob 
je ich večným domovom, ich príbytkom 
z pokolenia na pokolenie, hoci by zeme po-
menovali svojimi menami“ (v. 12). Popisuje 

ľudí, pre ktorých je majetok taký dôleži-
tý, že sú ochotní dať mu svoje meno. Ich 
identita a hodnota natoľko závisí od toho, 
čo vlastnia, že sa s tým stotožňujú.  Meno, 
ktoré chcú dať svojim zemiam, tým stráca 
svoj symbolický ráz, ktorý mu dal samotný 
Boh hneď pri stvorení sveta a človeka. Slovo 
´adam, v hebrejčine označujúce človeka, je 
odvodené od slova ´adamah – pochádzajúci 
zo zeme. Meno prvého človeka nepoukazuje 
na neho samého alebo na rajskú záhradu, 
ktorú mu dal do správy Boh. Odkazuje 
na Stvoriteľa, ktorý dáva život, formujúc ho 
z hliny. Pomenovanie prvej ženy vyjadruje 
okrem tohto rozmeru aj príslušnosť k mužo-
vi. V pomenovaní  ženy, po hebrejsky išša, je 
totiž priamo prítomné slovo iš, označujúce 
muža. Identitou prvých stvorených ľudí je 
Slovo, ktoré sa aj v nich stalo telom, ich mená 
priamo popisujú fakt, že ľudská podstata je 
v Bohu – Stvoriteľovi.

V dnešných časoch sa začleňovanie 
do rodiny Cirkvi vyjadruje napríklad voľbou 

krstného mena, ktoré  niesol niektorý zo 
svätcov, v západnom obrade tiež aj druhým – 
birmovným menom či jednoducho prijatím 
osobného patróna.

Hodnota, ktorá sa nedá merať v žiadnej 
svetovej mene ani v rozlohe pozemku, je 
v tom, že patríme Kristovi. Upozorňuje na to 
aj žalmista, keď píše, že ľudský život sa nedá 
vykúpiť, že jeho cena je nevyčísliteľná. Preto-
že Boh je ten, ktorý nám dal život, a Kristus 
je tým, kto ho zachránil. Koľko domov, áut 
či drahých kovov by sme mali zaplatiť, aby to 
bolo dostatočné?

Situáciu ľudí, ktorí za najdôležitejšie pova-
žujú vlastníctvo, pomenúva autor žalmu veľ-
mi priamo – nazýva ho hrobom, podsvetím 
a smrťou. Závislosť od vecí ich robí neslo-
bodnými a v zaneprázdnenosti ich privádza 
do smrti – tá je podľa textu žalmu doslova 
ich pastierom.  Skutočný pastier, ktorý pasie 
svoje ovce na zelených pasienkoch, aby im 
nič nechýbalo, nás však vyzýva k niečomu 
inému. Rovnako ako mladíkovi z evanjelia 
prikazuje: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj 
všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš 
mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj 
ma!“ (Mk 10, 21) Táto výzva pre nás dnes 
nemusí znamenať odovzdanie celého nášho 
majetku – pozýva nás zrieknuť sa toho, čo by 
chcelo nahradiť našu skutočnú identitu. Boh 
pri našej smrti nebude chcieť vidieť výpisy 
z listu vlastníctva či daňové priznania, bude 
sa pýtať, nakoľko sme boli adamom – člo-
vekom, v ktorom sa ako v hlinenej nádobe 
odráža Božia tvár.

Modlitba zriekania sa zlého

JJ
Antónia RabatínováJ�

„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol 
filozofiou a prázdnym mámením, založeným 
na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie 
na Kristovi“ (Kol 2, 8). Varovanie sv. Pavla nás 
nabáda zamýšľať sa aj nad mocou a pôsobením 
symbolov, ktoré predstavujeme v tejto rubrike. 
Skrýva sa za nimi zlý duch, aby cez rôzne filo-
zofie, náuky a povery zviedol človeka. Preto je 
dôležité zriekať sa zlého ducha a nanovo zveriť 
svoj život Víťazovi.

Pane Ježišu, zriekam sa všetkého, čo nie je 
od teba. Zriekam sa v tvojom mene a mocou 
tvojej svätej krvi každého zlého ducha. Teba 

prijímam za svojho osobného záchrancu, oslo-
boditeľa a spasiteľa. Pane Ježišu, verím, že tvoje 
milosrdenstvo je väčšie ako moje hriechy.

Ďakujem ti, že ma neodsudzuješ, ale práve 
naopak, zastávaš sa ma pred každým člove-
kom, anjelom aj pred naším nebeským Otcom. 
Ty, ktorý si jediný dostal moc súdiť, zomrel si 
za mňa na kríži a tvoja krv ma ospravedlňuje, 
aby každý hriech, ktorý ti vyznám, bol pochova-
ný v tvojej svätej krvi.

Ďakujem ti, že ako môj dobrý pastier si 
za mňa položil svoj život. Ďakujem ti, že mi 
takto prinášaš nový život. Ďakujem ti, že spolu 
s tebou môžem vstať z mŕtvych, aby som konal 
dobré skutky podľa tvojej svätej vôle.

Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si aj mňa pozval 
do spolupráce na šírení tvojho evanjelia takým 
spôsobom, akým budeš chcieť ty. Daj mi silu 
pevného rozhodnutia, aby som v tvojej službe 

mo hol pomáhať bratom a sestrám, aby aj 
oni mohli prežívať krásu tvojho oslobodenia, 
uzdravenia, radosti, lásky a pokoja. Nech nás 
všetkých naplní tvoj Svätý Duch a nech skrze 
nás prejaví svoju mocnú prítomnosť. Amen.

V tvojom mene, Ježišu, sa zriekam každej 
myšlienky hnevu, strachu, neodpustenia... Nech 
všetko zlo odíde navždy odo mňa aj so všetkými 
zlými duchmi pod tvoj kríž, Ježišu, úplne sa ti 
tam podriadi a nikdy sa už nevracia ani ku mne, 
ani k mojim blízkym! Amen!

Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne 
podriaďujem, prosím, naplň ma teraz svojím 
Svätým Duchom – moju myseľ, srdce, dušu, 
telo, vôľu a emócie, pamäť a fantáziu, vedomie 
a podvedomie. Nasýť ma svojou láskou, dôve-
rou k tebe, múdrosťou, odpustením, odvahou, 
pokorou, čistotou mysle. Ježišu, vytvor okolo 
mňa ochranný štít svojej lásky, cez ktorý ku mne 
neprenikne nijaké pokušenie ani zlo. Premieňaj 
ma viac a viac v seba, v lásku, lebo ty si Láska. 
Chcem žiť v súlade s tvojou vôľou! Amen!
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Krstný rodič

JJ
Jozef MiňoJ�

Inštitút krstného rodiča je starobylý zvyk Cirkvi. 
Využívala ho už prvotná Cirkev pri sprevádzaní 
dospelých katechumenov ku krstu. Kto môže 
alebo nemôže byť pripustený do úlohy krstného 
rodiča? Kánonické právo určuje podmienky, 
ktoré má spĺňať krstný rodič. Kánon 864 CCEO 
hovorí: „§ 1. Podľa starobylého zvyku cirkví krs-
tenec má mať aspoň jedného krstného rodiča. 
§ 2. Povinnosťami krstného rodiča, vyplývajúci-
mi z prijatej úlohy, je sprevádzať krstenca, ktorý 
vyšiel z detského veku, pri uvedení do kresťan-

ského života a krstenca – dieťa priniesť na krst, 
a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kres-
ťanský život primeraný krstu a aby verne plnil 
záväzky, ktoré s ním súvisia.“ Z toho je jasné, že 
krstný rodič má mať úmysel prijať úlohu krstné-
ho rodiča, ktorá vyplýva zo samotnej sviatosti 
krstu. Krstný rodič má svoje krstné dieťa sprevá-
dzať pri jeho uvádzaní do viery, aby viedol život 
krstu a svoju vieru žil prakticky. Treba zdôrazniť 
osobnú vieru krstného rodiča. On sám musí 
byť príkladom hlbokého života viery, nie iba 
„matrikový katolík“. To sa potvrdzuje aj v znení 
CIC 1983 v kánone 872: „Krstencovi sa podľa 
možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou 
je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení 
do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť 

pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst, 
a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kres-
ťanský život primeraný krstu a aby verne plnil 
povinnosti, ktoré s ním súvisia.“ Práve z definí-
cie jeho úlohy vyplývajú požiadavky na osobu 
krstného rodiča. Pri porovnaní západného a vý-
chodného kódexu vidíme aj rozdiely. Zatiaľ čo 
západný pripúšťa jedného krstného otca alebo 
iba jednu krstnú mamu, alebo pár – krstného 
otca a krstnú mamu, východný hovorí o aspoň 
jednom krstnom rodičovi. To znamená, že ich 
počet nie je presne určený. Teda krstenec môže 
mať napríklad aj dvoch krstných otcov a jednu 
krstnú mamu. Krstného rodiča vyberá krstenec 
(ak je dospelý) alebo rodičia krstenca, alebo 
kňaz – vysluhovateľ krstu. K výberu krstného ro-
diča treba pristupovať veľmi zodpovedne, mať 
naňho nároky, aby bol zodpovedný a nápomoc-
ný pri vovádzaní do viery.

Zosnutie Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: commons.wikimedia.org

Homília sv. Jána Damaského
V súvislosti s analýzou ikony sviatku Zo-
snutia Bohorodičky nám ako dobrý prológ 
poslúži homília sv. Jána Damaského, ktorá 
sa podobne ako ikona opiera o apokryfy. 
Fragmenty tejto homílie uvádzajú E. Sendler 
a Š. Ivančo.

„Ako to, že prameň života prechádza 
do života skrze smrť? Ako to, že pri pôrode 
prekonala hranice prirodzenosti, ale teraz 
podlieha jej zákonom a nepoškvrnené telo 
podstupuje smrť? Odvtedy, ako sa ani Pán 
prírody nevyhol skúške smrti, je vhodné 
odložiť to, čo je smrteľné, a obliecť si nesmr-
teľnosť. On v skutočnosti umiera podľa tela 
a smrťou premôže smrť, porušiteľnosti udelí 
neporušiteľnosť a zo smrti urobí prameň 
vzkriesenia...“

Sv. Ján Damaský v ďalšej časti sústredí 
pozornosť na Krista, ktorý prichádza k lôžku 
a berie do náručia nepoškvrnenú dušu svojej 
Matky: „... (Mária) pravdepodobne pove-
dala: ,Do tvojich rúk, Syn môj, odovzdám 
svojho ducha. Prijmi moju dušu, ktorá je ti 
drahá, ktorú si zachoval bezúhonnú. Tebe, 
nie zemi, zverujem svoje telo; ochráň ho 
nedotknuté – ty, ktorý si ráčil v ňom prebý-
vať a po narodení si ho zachoval panenské... 

Túžim po tebe... Ty sám poteš mojím od-
chodom mojich milovaných synov, ktorých 
si ráčil nazvať bratmi...̕ Potom pozdvihla 
ruky a ako je to prirodzené, požehnala tých, 
ktorí sa zhromaždili. Po vyslovení týchto slov 
počula: ,Poď si odpočinúť, moja požehnaná 
Matka. Vstaň a poď, moja milovaná...‘ Keď 
to svätá počula, zverila ducha do rúk Syna... 
V čistých plachtách bolo zavinuté čisté telo 
a Kráľovná bola nanovo uložená na lôžko... 
sprevádzali ju pohrebné piesne... zaznieval 
hymnus... Tých, čo boli roztrúsení po všet-
kých končinách zeme (apoštoli)..., na božský 
príkaz priviedol oblak... do Jeruzalema... 
Boli prítomní priami svedkovia a služobníci 
slova..., aby od nej (Bohorodičky) prijali 
požehnanie... Spolu s nimi tam boli aj ich 
spoločníci a nástupníci, aby mali podiel 
na službe a zároveň na požehnaní. Okolo 
nich sa zhromaždilo aj Bohom vybrané 
spoločenstvo tých, čo boli z Jeruzalema... 
Takže Pánova archa, odnesená z vrchu Sion 
a umiestnená na plecia slávnych apoštolov, 
bola cez hrob premiestnená do nebeského 
chrámu. Od začiatku ju nesú cez mesto ako 
nádhernú nevestu, okrášlenú neprístup-
ným leskom Ducha; a takto je sprevádzaná 
do najsvätejšej Getsemanskej záhrady... až 
kým nie je uložená do hrobu akoby do sva-
dobnej izby a prostredníctvom neho do slastí 
Edenu a nebeských stánkov.“

Vo svojej homílii sv. Ján Damaský spomína 
aj Žida, ktorý chcel poškvrniť telo Bohoro-
dičky: „Hovorí sa, že keď tí, čo niesli blažené 

telo Božej Matky, zostupovali z vrchu, jeden 
Hebrej, otrok hriechu,... na podnet diab-
la sa vrhol proti najbožskejšiemu stánku, 
ku ktorému sa anjeli približovali s úctou. 
Oboma rukami chytil lôžko... a chcel ho 
zhodiť na zem. Rozpráva sa, že prišiel o ruky 
a... ostal zmrzačený, kým sa duch neobrátil 
k viere a pokániu. Tí, čo niesli lôžko, sa bez 
váhania zastavili a prsty nešťastníka priblížili 
k stánku, prameňu života a zázrakov, a znova 
sa uzdravil.“

V závere svojej homílie sa sv. Ján Damaský 
obracia k Bohorodičke modlitbou: „Zažni 
v nás lásku k svojmu Synovi, urob, aby mu 
náš život bol milý, až kým nedosiahneme 
blaženosť zhora a neuvidíme lesk Synovej 
slávy, až kým nebudeme s nekonečnou 
radosťou spievať posvätné piesne v zhromaž-
dení tých, ktorí spôsobom hodným Ducha 
velebia toho, čo tvojím prostredníctvom 
uskutočnil našu spásu, Krista, Božieho Syna 
a nášho Boha. Amen.“
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Parazity
JJ Marta Gromošová
J� foto: static.pexels.com

„Mám vši, vieš. A mám,“ hrdo mi oznamovala 
vnučka. Už druhý deň si spolu s našou Vero-
nikou, jej o štyri roky staršou tetou, podozri-
vo škriabala hlavu. Ibaže ja som to pripisova-
la zlému šampónu a hneď po dovolenke som 
sa chystala vyraziť do mesta a kúpiť nejaký 
poriadny. Tento zľavnený zrejme dráždil 
pokožku hlavy.

 „Ale kdeže, ty nemáš vši, ty máš precit-
livenú a hysterickú matku,“ vystrelila som 
s okamžitou diagnózou, hodnou hygienicky 
vyhovujúcej mamičky i milujúcej starej ma-
tere v jednom: svojim deťom, a tobôž jedinej 
vnučke predsa nebude parazitovať na krv-
nom obehu a koži odporný cicajúci hmyz!

„Veď sa pozri, tam to žije,“ dokazovala 
dcéra tentoraz na rozhrabaných vlasoch, 
aké vídame v reklamách, keď na ne útočí 
vietor z priemyselného ventilátora. Naše deti 
majú nádherné vlasy, geneticky poznačené 
generáciami mnohých našich babičiek a tiet, 
ktoré si do neskorej staroby zapletali svoje 
sivé vrkoče.

Minulosť bola romantická a sentimen-
tálna, realita krutá. Dcéra neklamala. Biela 
krupička prichytená na vlasoch pochádzala 
z útrob toho lenivého, malého, škaredého 
a mimoriadne odporného zástupcu ríše 
hmyzu. V danej chvíli nebolo celkom jasné, 
kto je darca a kto obdarovaný, dievčatá sa pri 
svojich stretnutiach a spoločných pobytoch 
správajú ako siamske dvojčatá, sú nerozluč-
né, majú si toho toľko povedať. Za nami 
prichádzajú len kvôli jedlu a odpočinku, čo 

nebýva často. Vyšetrovala som, či sa niekto 
v triede nesťažoval, že ho svrbí hlavička. 
Nepamätala som si žiadne upozornenie zo 
školy.

V mojej učiteľskej mladosti to bola 
pravidelná povinnosť: každé dieťa vybra-
lo z peračníka ceruzku a ako triedna som 
prechádzala po vláskoch a všetky deti si 
napísali do žiackej knižky, nech rodičia viac 
dbajú na hygienu. Pre mňa to boli veľmi 
napínavé zážitky. Jedna kolegyňa vzala sprej 
a siedmačke, ktorá nemala mamičku, husto 

postriekala celú hlavu. Potom jej ju zabalila 
do starej plienky po svojich troch maličkých 
deťoch a kým chemikália pôsobila, posadili 
sa na dlážku v dievčenskom záchode. Obidve 
dlho plakali.

Kým mňa spomienky unášali do minulého 
storočia, dcéra so zaťom sa vybrali do miest-
nej lekárne, aby podnikli kroky na zjednanie 
nápravy. Vyzbrojení lístočkom s textom: 
Lause Schampoo, keby daný sortiment nebol 
voľne dostupný v regáloch, ale pod prísnym 
dozorom personálu.

„Sprechen Sie Deutsch?“ opýtala sa dcéra 
svojou solídnou nemčinou.

„Ja, ja,“ odpovedala slečna za pultom suve-
rénne, na Talianku úplne bez akcentu.

„Laus Schampoo,“ požiadala dcéra zdvo-
rilo.

„?“ zatvárila sa slečna v bielom nechápavo.
„Laus Schampoo,“ zopakovala dcéra už 

nástojčivejšie.
„???“ celkom ako pred chvíľkou zareagova-

la certifikovaná predavačka zdravia a hygieny.
Dcéra zodvihla ruku a prstami vo vlasoch 

naznačila silné škrabanie hlavy.
„Ach, ja,“ odpovedala čistou nemčinou 

slečna na nezameniteľný pohyb a dcére tro-
cha ostýchavo podala miniatúrnu fľaštičku 
tej najdrahšej tinktúry na vlasy, akú si len 
možno predstaviť. Do výbavy patril aj špe-
ciálny hrebienok. Pripomenul mi ten, akým 
sa naša babka česala zakaždým, keď bolo 
na rade česanie a zapletanie dlhokánskeho 
vrkoča, ktorý sa končil zapletenou zamato-
vou stužkou a pod vyšívanú šatku sa na vrch 
hlavy pripichoval zastrúhaným drievkom, čo 
vystrúhal dedko.

Šiesti z jedenástich osadencov sme tam dostali infekčnú žltačku. U mňa sa prejavila až 
začiatkom februára 1953, keď sme sa sťahovali do väznice na Mírov pri Mohelniciach, kde 
bolo zriadené stredisko väzňov chorých na tuberkulózu.

Z tuberkulózneho oddelenia na Mírove, ktoré susedilo s nemocničným oddelením, ma 
vzali na šesť týždňov na nemocničné oddelenie (inkubačná lehota).

Ošetrujúcim väzenským lekárom tam bol aj univerzitný profesor MUDr. Koch 
z Bratislavy, 72-ročný, ktorý mal predtým v Bratislave aj vlastný penzión – sanatórium. 
Väzenie mu pripadalo veľmi ťažké. Vtedy bolo na Mírove sústredených asi 200 kňazov, 
zväčša starších a chorých. Dva razy do týždňa sa mohli hlásiť do nemocnice na ošetrenie 
a po lieky. To bolo hluku, rečí a smiechu, keď títo kňazi prišli do nemocnice. Dr. Koch 
sa tomu nemohol vynačudovať – ako nám hovoril pri vizite na našej cele v nemocnici: 
„Takí starí, chorí, s veľkými trestami, a takí veselí!“ Nepoznal asi tajomstvo vnútorného 
kresťanského života.

Pri tejto príležitosti zacitujem svedectvo tiež lekára, evanjelika z Mikuláša, známe-
ho dramatického spisovateľa za prvej republiky Ivana Stodolu. V päťdesiatych rokoch 
bol na dva roky zatvorený a v roku 1969 vydal dvestostránkovú knihu o svojom väzení 
Smutné časy. Smutný dom. Na str. 161 píše: „Farári boli vôbec najpokojnejší väzni. Nikdy 
nereptali, nesťažovali sa, nezúfali, nevešali sa. ,To všetko, čo prežívame, určil Hospodin! 
On vie, prečo to trpí. A čo je komu súdené, to treba znášať.‘ Aj v najťažších položeniach 
prijali všetko s úsmevom na tvári, pokojne ako pobožní mohamedáni...“

Po niekoľkých dňoch ma z tuberkulózneho oddelenia previezli s infekčnou žltačkou 
na oddelenie, kde ležal aj otec Trčka. O tom som však nevedel.

(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 6. jún
Prepodobný divotvorca Bessarión 
Prepodobný vyznavač Hilarión Nový
Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, zač. 40
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi 
vstávajú... (Mt 11, 5)
Ježiš Kristus prichádza na tento svet ako ten dlho očakávaný Mesiáš, 
ktorý nám prináša nový život v plnosti a hojnosti. Uzdravenie nielen 
na tele, ale hlavne na duši a v srdci. Myslí pritom na každého bez 
rozdielu a ponúka sa všetkým ako zmysel života. Je tu aj pre teba. 
Urob dnes najlepšie rozhodnutie v živote a prijmi ho do svojho srdca.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 7. jún
Hieromučeník Teodot Ankyrský
Čítania: Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 20, zač. 41
Komuže prirovnám toto pokolenie? (Mt 11, 16a)
Pán Ježiš Kristus prirovnal izraelský národ a ich správanie k deťom, 
ktoré sa hrajú na námestí nejakú hru, aby im naznačil, že im nebol 
dobrý ani Ján Krstiteľ, ani sám Ježiš. Ku komu prirovnáš svoj život ty? 
Sme spokojní s tým, čo nám dáva Boh? Boh chce, aby sme sa svojím 
životom podobali na Ježiša Krista. Poď, skús to – podobať sa na Krista 
– a tvoje srdce naplní spokojnosť zo života s Bohom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 8. jún
Prenesenie ostatkov Teodora Stratiláta
Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 26, zač. 42 (rad.) 
Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! (Mt 11, 21a)
Pán Ježiš robil výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, 
pretože sa nekajali. Aj v živote každého z nás urobil Boh veľa 
zázrakov, aby nám prejavil otcovskú starostlivosť a pozval nás 
k pokániu. Jeden židovský rabín povedal: „Stačí, ak pokánie bude 
človek robiť deň pred smrťou. No nikto nevie, kedy ten deň smrti 
príde.“ Nech každý nový deň v tvojom živote je zároveň aj dňom 
pokánia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 09. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Čítania: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (rad.) Hebr 13, 
7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním. (Mt 11, 28)
Kto z nás sa nenamáha? Kto z nás nemá starostí vyše hlavy? Kto 
z nás toho nemá niekedy dosť? Azda každý. Ale dnes sa nám 
všetkým ponúka dokonalá a nevyčerpateľná posila, ktorou je Ježiš 
Kristus. On vidí tvoju biedu a starosti a ako tvoj najlepší priateľ ti 
chce podať pomocnú ruku. On ťa volá: „Poď ku mne! Neboj sa, ja ťa 
neodoženiem a so mnou to všetko zvládneš.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 10. jún
Hieromučeník Timotej
Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, zač. 44 (rad.)
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. (Mt 12, 7)
Svätý Otec František vo svojej novej exhortácii Amoris Laetitia 
hovorí: „Cesta Cirkvi znamená nikoho navždy neodsudzovať, 

znamená šíriť Božie milosrdenstvo.“ Pán Ježiš nikoho nikdy 
neodsúdil, ale pre každého mal pripravené odpustenie, lásku, 
milosrdenstvo. A presne to chce aj od nás. Nikoho neodsudzovať, ale 
byť nositeľmi milosrdenstva. Je to viac ako akákoľvek obeta.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, zač. 26 (rad.); Sk 11, 19 – 
30, zač. 28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (rad.)
Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka 
nemá kde hlavu skloniť. (Mt 8, 20)
Týmito slovami odpovedal Ježiš Kristus zákonníkovi, ktorý chcel 
ísť všade za Kristom, a zároveň ho chcel pripraviť na náročnosť 
apoštolského povolania. Ježiša Krista neprijmú všetci. Ale tí, ktorí 
ho v slobode prijmú do svojho srdca ako Spasiteľa a Pána, urobia ten 
najlepší krok v živote. Pridáš sa k nim dnes aj ty? Rozhodnutie je len 
na tebe.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti apoš-
tolom (HS: 385; PZ: 365; HP: 387)

NeDeĽa 12. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Onufrios Veľký
Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, zač. 25 (rad.)
Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. (Mt 
8, 10b)
Tak toto ti teda vyšlo! To si zvládol bravúrne! Podobné slová uznania 
našich úspechov či kvalít by chcel niekedy počuť každý z nás. Veď to 
zahreje pri srdci. Hlavná postava dnešného evanjelia, stotník, ktorý 
prosí o uzdravenie svojho sluhu, azda pochvalu ani nečakal, a predsa 
ju od Krista dostal. Pán Ježiš ocenil jeho veľkú vieru a dáva ju za vzor 
všetkým nám. Azda najprekvapujúcejšia je tá skutočnosť, že stotník, 
ktorý bol pohanom a nepoznal Boha, prichádza v pokore a s vierou 
k Ježišovi, že môže svojou mocou uzdraviť jeho sluhu. Stotník 
rozmýšľa takým vojenským spôsobom, ktorý je mu z jeho povolania 
vlastný. Dostal som rozkaz – tak ho vykonám a veľmi nad tým 
nepremýšľam. Čo povedia, to treba vykonať, a hotovo. Podobným 
spôsobom sa pozerá aj na Boha, ktorý má nad celým svetom 
neobmedzenú a nekonečnú moc. Stačí len slovo Boha a všetko 
musí ustúpiť, dokonca aj choroba. Prežívame vo svojich životoch 
takúto vieru? Stačí nám len slovo Boha? Možno ti takáto živá viera 
a dôvera v Boha chýba, ale dnes ti Boh dáva novú šancu uveriť jeho 
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slovu a prežiť znovuzrodenie svojej osobnej viery, ktorú Svätý Otec 
František vo svojej encyklike Lumen Fidei (Svetlo viery) vyjadruje ako 
spoľahnutie sa na Boha, ktorý je vo svojom vzťahu k nám spoľahlivý, 
pričom najvyšším vyjadrením tejto spoľahlivosti je život Ježiša Krista. 
Spoľahni sa úplne na Boha a možno budeš raz počuť z úst Ježiša 
Krista slová chvály, že takú vieru nenašiel u nikoho na celom svete.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 144; PZ: 99; HP: 100)

poNDelok 13. jún
Mučenica Akvilína
Čítania: Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45
Tam bol človek s vyschnutou rukou. (Mt 12, 10a)
Pri pohľade na človeka v dnešnom svete mám pocit, že dnešný človek 
má vyschnutý iný orgán ako ruku, a to srdce. Prečo? Lebo v ňom 
chýba láska, ktorá dáva všetkému zmysel. Koľko zloby, nenávisti, 
neodpustenia, preklínania, závisti či neprajnosti je v našich vzťahoch 
či spoločenstvách! Dovoľme dnes Bohu, aby vstúpil do našich sŕdc 
a naplnil ich láskou, lebo každý z nás to potrebuje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 14. jún
Prorok Elizeus
Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46 (rad.)
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, 
rozhadzuje. (Mt 12, 30a)
Svätý Otec František sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril 
účastníkom Jubilea chlapcov a dievčat (23. apríla) a okrem iného 
povedal, že „spojenie s Ježišom je ako signál v mobile – ak nemáme 
signál, tak sa nikde nemôžeme dovolať“. Neprerušme nikdy signál 
s naším Pánom, lebo v jednote a vo vzťahu s ním je naša sila a naše 
víťazstvo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 15. jún
Prorok Amos 
Prepodobný Hieronym
Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 45, zač. 48
On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie.“ (Mt 
12, 39a)
Zákonníci a farizeji chceli vidieť nejaké znamenie. Napriek tomu, že 
im Ježiš ukázal mnohé znamenia a zázraky, tie im nestačili na to, aby 
v neho uverili. To najväčšie znamenie v dejinách ľudstva – vzkriesenie 
– prišlo v pravom čase, aby všetci uverili a boli zachránení. Láska 
porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo tmu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 3a, zač. 49
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka 
a moji bratia.“ (Mt 12, 49)
Svätý Ján Pavol II. o rodine povedal: „Rodina je miesto, kde láska rodí 
život.“ Každý z nás sa narodil do svojej rodiny, rodičia nám dali život. 
Prijatím sviatosti krstu sme sa stali súčasťou Ježišovej rodiny, Cirkvi 
a získali sme Boží život. Tou najkrajšou správou je to, že s každým 
z nás Pán Ježiš počíta. Aj nad teba dnes Ježiš Kristus vystiera svoju 
ruku a hovorí: „Poď ku mne a čerpaj silu z nášho priateľstva.“

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Rim 16, 1 – 16, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, zač. 50
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu... (Mt 13, 8a)
Každý, kto seje zrno, túži len po tom, aby vyrástlo a prinieslo čo 
najväčšiu úrodu. Aj Pán Ježiš, ktorý rozsieva len to najkvalitnejšie 
zrno – Božie slovo, len chce, aby padlo do srdca človeka, do tej 
najlepšej zeme a prinieslo možno aj stonásobnú úrodu. Dovoľ 
Božiemu slovu, aby rástlo v tvojom srdci a menilo ťa na Boží obraz.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 18. jún
Mučeník Leontios
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, zač. 30
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Mt 9, 12b)
Ježiš Kristus počas svojho verejného účinkovania celému svetu 
ukázal, že hriech, ktorý je najväčším nešťastím človeka a najväčšou 
urážkou Boha, treba odsúdiť, ale hriešnika treba milovať. Pán Ježiš 
svojou láskou uzdravoval mnohých, nikoho neodmietol. Iste by o tom 
vedela rozprávať cudzoložnica, Samaritánka či mýtnik Zachej. A chce 
uzdraviť aj teba. Dovolíš mu to? Rozhodnutie je na tebe.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeĽa 19. jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28 (rad.); Júd 1, 1 – 
10, zač. 77; Jn 14, 21 – 24 zač. 48b
Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, 
aby odišiel z ich kraja. (Mt 8, 34)
Náš život je plný prekvapení, či už tých pozitívnych, ktoré nám 
spôsobujú radosť, alebo aj tých negatívnych, ktoré veľmi radi 
nemáme. Aj obyvatelia Gadarského kraja v dnešnom evanjeliu 
spôsobili negatívne prekvapenie tým, že prosili Ježiša, aby odišiel 
z ich kraja, z ich života. Napriek tomu, že im pastieri zvestovali 
radostnú zvesť o vyhnaní zlého ducha, pri ktorom Ježiš Božou 
mocou zachránil človeka, a tým prejavil svoju lásku k nemu, oni 
namiesto radosti boli zhrození z toho, že prišli o veľkú čriedu 
svíň – materiálne bohatstvo. Ale v skutočnosti prišli o to najväčšie 
bohatstvo, o Boha. Mali možnosť uveriť v Krista ako Božieho Syna, 
no oni ho odmietli. V protiklade k nim vystupujú ľudia Samárie, 
ktorí po svedectve Samaritánky, ktorej Ježiš povedal všetko, čo 
porobila, prosili Krista, aby zostal v ich kraji, a mnohí v neho uverili. 
Samaritáni zistili, aký Ježiš je, že je Spasiteľ. Ďalší dôkaz toho, 
že Boh sa ponúka všetkým bez rozdielu a rozhodnutie o prijatí 
či odmietnutí je len na človekovi. Ako sa dnes rozhodneš ty? Pre 
pominuteľné bohatstvo tohto sveta alebo pre bohatstvo, ktoré 
zostáva naveky? Napriek tomu, že žijeme vo svete a materiálne 
veci sú jeho súčasťou, predsa sme povolaní k niečomu vyššiemu 
a vznešenejšiemu, ako je len tento svet, a to poznať Boha, milovať ho 
a slúžiť mu. Boh, dokonalé dobro, sa chce stať súčasťou práve tvojho 
života a chce ťa zachrániť.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a apoštolovi, kondák z hlasu, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, 
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a apoštolovi (HS: 145, 387; PZ: 100, 
367; HP: 101, 389)

Mikuláš Fejko
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detská

Urob si srdce s očami, aby si pamätal na to, že máš 
bdieť. Aby si nepadol do hriechu a zároveň sa nebál 
napomínať tých, ktorí robia zlo. Potrebuješ výkres 
(A5). Zlož ho na polovicu a nakresli naň srdce tak, 

aby sa rovnou stranou dotýkalo priehybu. Srd-
ce dvojmo vystrihni a nakresli viečka a mi-

halnice. Orezávačom urob zárezy, aby si 
mohol otvoriť oči. Dovnútra nakresli zre-
ničky. Navrch napíš: 

Poviem to 
predstavené-

mu.

Otče, čo mám robiť? 
Nechcem žalovať.

To je proti 
nášmu poriadku 

a pravidlám.
Najprv sa poradím 

so starcom Šimonom.

Komiks

Nerobíš dobre. 
Ale ak si hladný, rád ti dám 
svoj kúsok chleba.

Nezaspi!

Choď za 
ním...

... a urob to, 
čo nás učí Pán cez 

svoje slovo.

Pozri sa, čo 
brat Tadeáš 

robí!

Kto napomínal?

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).

1

2

3

4

5

Z očí do očí

Pomýlené je napomenutie od toho, kto 
potupuje v hneve: je aj také posúdenie, 

ktoré nemožno uznať za dobré. (Sir 19, 28) P
íš
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Brat poslušník!
Videl som ťa... Hm?

„Akú neprávosť to pášete, že 
znesväcujete sobotný deň!?“

V Matúšovom evanjeliu nájdeš presný návod, ako 
napomínať: Keď sa niekto proti tebe prehreší, 
choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ne-
počúvne, priber si jedného – dvoch svedkov. 
Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby 
ani tak nechcel poslúchnuť, treba sa od neho od-
vrátiť. A zopakujme si to!
Ak sa proti tebe niekto prehreší,

Ak nepočúvne,

Ak znova nepočúvne,

Ak nepočúvne ani vtedy,

1 Kor 11, 22; Gn 19, 7; Neh 13, 17 – 18; Lk 3, 14; 
1 Sam 7, 3; Sk 5, 3 – 4; 1 Sam 2, 23 – 

24; 2 Sam 12, 9; Jak 5, 12

„Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite 
a buďte spokojní so svojím žoldom!“

„Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Ale 
opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť 
tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? 
Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim.“

„Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si 
luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za 
pozemok? ... Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

„Neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani ni-
jakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno 
a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu.“

„Bratia moji, nože nerobte hriech!“

„Veď tie najhoršie veci počúvam o vás od všet-
kého ľudu! Nie, synovia moji! Nedobrý je to 
chýr, čo počúvam; odstrašujete Pánov ľud.“

„Ak sa chcete celým srdcom obrátiť k Páno-
vi, odstráňte spomedzi seba cudzích bo-
hov a aštarty, a prilipnite srdcom k Pánovi.“

„Prečo si opovrhol Pánovým slovom, že si 
urobil, čo sa mu nepáči?! Hetejca Uriáša si za-
bil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu.“

N
eh

em
iáš

sv. Ján K
rstiteľ

sv. Pavol

sv. Peter

sv. Jakub
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Príbehy poslušníka

Priraď Božie 
slovo k menu.

        Nemal by     
       si brať
  jedlo z ku- 
chyne. 

Hm.

Asi 
je 
veľmi 
hladný. 
Mal však 
vydržať.

Nie. 
Počkaj!

1. napomeň ho medzi štyrmi očami.

4. nech mu všetci dajú najavo, že je to nesprávne konanie.

3. povedz to pred ostatnými.

2. napomeň ho spolu s dvoma alebo tromi ďalšími ľuďmi.

Ahoj, deti!
Napomínať druhých nie je jednoduchá vec. No napriek tomu, 
že nás môžu obviniť z toho, že aj my robíme chyby, potrebuje-

me sa navzájom upozorňovať na to, čo robíme zle. Patrí to 
dokonca medzi skutky duchovného milosrdenstva.

Mt 18, 15 – 17
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SPOLOK Sv. cyriLa a metOda

Spolok jubiluje

Spolok si v týchto dňoch pripomína 75. výročie zalo-
ženia a 25. výročie obnovenia činnosti. Pri tejto príle-
žitosti vydal prezentačnú publikáciu s názvom Od pra-
meňa k nádeji. Publikácia obsahuje prehľad činnosti 
spolku za ostatných päť rokov a príhovory vzácnych 
osobností vedeckého a kultúrneho života na rôzne 
témy. Publikáciu si možno objednať na spolkovej ad-
rese alebo v internetovom obchode vydavateľstva BY-
ZANT Košice, s. r. o.

Jubilanti – jún

50 rokov: Ľubica Hudačinová, Vyšná Olšava
60 rokov: Marta Gavalčiková, Nacina Ves; Peter Pavol 
Haľko, Krásny Brod; Ing. Miroslav Házy, Košice; Mária 
Hukeľová, Čertižné; Irena Ihnatová, Dlhé Klčovo; An-
drej Michalčo, Dlhé Klčovo; Anna Rišková, Malcov; 
Mária Šarišská, Košice; Ing. Ján Soták, Hlinné
70 rokov: Mária Berešová, Sečovská Polianka; Ľudmila 
Horňáková, Košice; Oľga Joneková, Nižný Hrabovec; 
Mária Luteránová, Košice; Agnesa Nováková, Hromoš; 
Mária Tothová, Nižné Nemecké
75 rokov: Anna Kicová, Koňuš; Anna Kovalčíková, Ko-
šice; Gabriela Leščáková, Fulianka; Anna Maliňaková, 
Staškovce; Marta Mihaľová, Zdoba; Mária Vojteková, 
Vranov nad Topľou
80 rokov: Ing. Ján Mudroň, Veľaty; Mária Ondilová, 
Priekopa; Alžbeta Pašková, Koňuš; Jozef Petričko, Ko-
šice; Ján Sabo, Tibava; Jolana Šecková, Marianka; Ru-
žena Sokolová, Trebišov; Anna Soročínska, Hrabovčík; 
Jolana Tačarová, Slivník
85 rokov: Ján Fodor, Košice; Mária Juhasová, Sejkov; 
Mária Kandráková, Vojčice; prof. PhDr. Peter Liba, Nitra; 
Helena Romanová, Sirník; Mária Semanová, Jastrabie
90 rokov: Verona Fedorcová, Volica; vladyka Ján Eugen 
Kočiš, Prešov
95 rokov: Mária Ivanová-Sisáková, Rakovec nad Onda-
vou; Juraj Marcin, Dvorianky

KOiNONia Sv. jáN KrStiteľ

 � Svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
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

Krásnych 60 rokov života oslávil 
26. mája manžel, ocko a deduš-
ko Ján Timko z Veliat. K tomuto 
jubileu mu chceme popriať dob-
ré zdravie, veľa lásky, radosti, 
hojné Božie požehnanie a ochra-
nu našej nebeskej Matky, a záro-

veň poďakovať za radosti a starosti počas spoločne 
prežitých rokov života. 

s láskou manželka Janka a deti s rodinami

Duchovný otec Daniel Šarišský 
oslávil 31. mája krásnych 52 ro-
kov života. Úprimne vám praje-
me a vyprosujeme, aby vás Boh 
naplnil svojím požehnaním a dal 
vám všetky milosti, aby ste ver-
ne a horlivo žili svoje kňazstvo 
až do konca a vykonali tak veľa dobrého aj pre spásu 
vám zverených duší. Na mnohaja i blaha lita! To vám 
vyprosujú vaši veriaci z farnosti Snina-Brehy.

18. júna sa dožíva požehnaných 95 rokov života dlho-
ročný kantor Juraj Marcin. Ďakujeme Bohu za dar živo-
ta, zdravia a zo srdca mu želáme a vyprosujeme Božie 
požehnanie a pomoc, zdravie ducha i tela. Prajeme mu 
ešte veľa radostných chvíľ v strede najbližších.

členovia farskej rady z Dvorianok

Duchovný otec Maroš Prejsa 
oslávi 20. júna krásne jubileum 
– 40 rokov života. Na vašej du-
chovnej ceste vám vyprosujeme 
pevné zdravie, veľa síl, lásky 
a radosti, spokojnosti a trpezli-
vosti, ktorú vo svojom ťažkom, 

ale Bohu milom povolaní potrebujete. Božia láska 
a starostlivá ochrana Presvätej Bohorodičky nech po-
žehnáva vaše ďalšie kroky i vašu duchovnú činnosť. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s úctou a modlitbou veriaci z farnosti Snina

30. júna sa dožíva 45 rokov svojho života Alena Gejgu-
šová, rod. Sičáková. Pri tejto príležitosti prajú pevné 
zdravie a Božie požehnanie manžel Martin, syn Benja-
mín, ujo Ignác a celá rodina.

OZNamy

Evanjelizačný seminár Oheň

Katolícke spoločenstvo Marana tha pozýva na evan-
jelizačný seminár Oheň, ktorý sa uskutoční 4. júna 
v Handball aréne na Ul. Jána Pavla II. v Prešove. 
Po siedmich rokoch môžeme opäť prežiť celodenný 
čas chvál, prednášok a svedectiev o tom, aký milosrd-
ný je náš Boh. Prednášajúci: Tom Edwards (USA) a otec 
Graham Keep (Kanada) z Renewal Ministries. Téma: 
Milosrdný Otec

Do Tatier s redemptoristami

Redemptoristi východného obradu vás srdečne pozý-
vajú 17. – 19.06. do Tatier. Čaká na vás liturgia pri Té-
ryho chate, slovo o povolaní do rehole, debaty o živo-
te, spovede, noc na niektorej z vysokohorských chát, 
modlitby pod tatranským nebom. Viac info: Miroslav 
Bujdoš CSsR, 0904 37 11 38, bumiro1@gmail.com

Pozvánka na miništrantský tábor

Srdečne pozývame miništrantov na letný tábor 
do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Goj-
diča (GKS) v Prešove. Termín: 4. – 8. júl. Bohoslovci 
v spolupráci s predstavenými seminára si pripravili 
bohatý duchovný, edukačne a prakticky zábavný prog-
ram. Veková kategória: 11 a viac rokov. Miništranti sa 
môžu dozvedieť niečo viac o zmysle a častiach svätej 
liturgie aj o miništrantskej službe. Cena za pobyt: 40 
eur. Bližšie informácie: marekbelej@centrum.sk.

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie 

4. ročník katolíckej pútnickej konferencie Nové 
svitanie sa uskutoční 9. – 13. júla (sobota – stre-
da) na lúke pod kláštorom na Skalke pri Trenčíne. 
Tohtoročná konferencia sa bude niesť v duchu 
úryvku z modlitby, ktorú nás naučil náš Pán: „Ako 
v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10). Na konferen-
cii sa budú spoznávať úžasné bohatstvá a krásy 
Katolíckej cirkvi v jej aspektoch – liturgickom, 
sviatostnom, mariánskom, charizmatickom, pút-
nickom... Bližšie informácie a registrácia: www.
novesvitanie.sk.

Ikonopisecká škola v Košiciach

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska orga-
nizuje 13. – 21. augusta 14. ikonopiseckú školu v Ko-
šiciach. Kontakt: Janka Lengvarská, tel. 0907 649 333, 
e-mail: JANKALENGVARSKA@azet.sk, Mária Čurmová, 
tel: 0904 358 709, e-mail: maria.curmova@post.sk, 
www.SISCMS.sk

Pozvánka na mariánske duchovné cvičenia

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdi-
ča v Prešove sa 22. – 24. júla uskutočnia duchovné 
cvičenia formou trvalého večeradla. Bližšie informá-
cie: 0904 738 049.

LET 2016

Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež na 4. ročník 
letného eparchiálneho tábora LET 2016. Termín: 3. júl 
(večera) – 8. júl (obed). Miesto: Hotel Telgárt v Telgár-
te. Vekové kategórie: 1. 2. – 7. ročník ZŠ
  2. 8. ročník ZŠ a vyššie
Doprava je vo vlastnej réžii. 
Poplatok: 65 eur (ubytovanie s vlastným sociálnym za-
riadením, 5x denne strava, v cene je aj vstup do Dob-
šinskej ľadovej jaskyne) 
Prihlasovanie: cez farské úrady do 19. júna 2016

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
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
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

http://casopisslovo.sk/redakcia/

292016 / 12

o
Z

N
a

M
y

 a
 iN

Z
er

c
ia



tv LUX

J04.06. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý – detský prog-
ram P 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
J06.06. (pondelok) 11.10 GkM R 12.55 Duchovná poradňa 
– náboženský program 14.10 Viera v Rusku: Osud Anny 
Abrikosovovej – Anna sa spolu s manželom obrátila na ka-
tolícku vieru. Stáli pri zrode novej farnosti, pomohli so za-
ložením komunity dominikánov. Po revolúcii prisahala, že 
sa obetuje za záchranu Ruska. Zatkli ju a pre vieru položila 
aj život. 20.25 V Samárii pri studni – náb. publicistika P
J07.06. (utorok)  12.55 Kandahárske sirény (Afganistan)  R 
20.50 Gréckokatolícky magazín P
J08.06. (streda)  16.00 Krížové výpravy: Cesty viery – do-
kument o príčinách a motiváciách prvej krížovej výpravy 
(1) P 2 20.10 Prehľad katolíckych periodík (PKP)
J09.06. (štvrtok)  11.50 PKP R 12.55 GkM R
J10.06. (piatok)  04.00 GkM R 17.00 Maľovanie duše 
– maliarka María Jesus Riverová je Španielka žijúca 
na Slovensku, hlavným motívom jej tvorby sú anjeli 
rôznorodých foriem a tvarov 17.30 Ján Pavol II., priateľ 
Slovákov – dokument o návštevách pápeža sv. Jána Pavla 
II. na Slovensku 22.55 GkM R
J11.06. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý – detský prog-
ram P 09.50 Ján Pavol II., priateľ Slovákov – dokument 
o návštevách pápeža sv. Jána Pavla II. na Slovensku 11.20 
PKP R 22.05 Viac než diaspóra – dokument o Mons. 
Ladislavovi Hučkovi

J12.06. (nedeľa)  08.50 Čo meno, to svätý – detský 
program P 10.00 Svätá omša z Vatikánu 18.15 Viac než 
diaspóra – dokument o Mons. Ladislavovi Hučkovi 20.25 
Duchovná poradňa – náboženský program
J13.06. (pondelok)  07.35 Týždeň s... (farnosť Ruská Nová 
Ves)  – dokument o gréckokatolíckej farnosti Ruská Nová 
Ves, v ktorej sa po liturgii modlia za TV Lux P 11.10 GkM R 
12.55 Duchovná poradňa – náboženský program 14.10 
Krížové výpravy: Cesty viery (1) R 2 20.10 Týždeň s... 
(farnosť Ruská Nová Ves)  – dokument o gréckokatolíckej 
farnosti Ruská Nová Ves, v ktorej sa po liturgii modlia 
za TV Lux R
J14.06. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky magazín P
J15.06. (streda)  16.30 Krížové výpravy: Križiacke panstvá – 
dokument o zriadení križiackych panstiev vo Svätej zemi P 
2 20.10 PKP P 20.20 Fundamenty – diskusná relácia, 
ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi P
J16.06. (štvrtok)  10.40 Krížové výpravy R 11.50 PKP R 
12.55 GkM R 16.55 Matka kubánskeho ľudu – dokument 
o rôznych etnikách žijúcich na Kube, ktorých spája láska 
a úcta k Panne Márii de la Caridad del Cobre P 2
J17.06. (piatok)  04.00 GkM R 13.55 Chvály (Marana tha, 
Prešov)  22.55 GkM R
J18.06. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý – detský prog-
ram P 14.25 PKP R 16.00 Večerná univerzita: Druhý va-
tikánsky koncil a východné katolícke cirkvi; ThLic. Andrej 
Škoviera, PhD. 18.00 GkM R
J19.06. (nedeľa)  01.55 Chvály (Marana tha, Prešov)  21.40 
Matka kubánskeho ľudu R 23.20 Večerná univerzita R

tv NOe

J05.06. (nedeľa)  06.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J06.06. (pondelok)  14.20 Řím, hlavní město víry: Mniš-
ství – dejiny rímskej cirkvi (sv. Gregor a sv. Benedikt) 
(2) 18.40 Sýrie: kolébka křesťanství – dokument o Sýrii, 
ktorá je považovaná za vzácneho svedka evanjelií, hovorí 
o minulosti i prítomnosti 20.00 Chiara Luce Badano: 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky – dokument o mladej 
talianskej blahoslavenej
J07.06. (utorok)  21:25 Řeckokatolický magazín P
J08.06. (streda)  20.00 Adorace – eucharistická adorácia
J09.06. (štvrtok)  06.25 ŘkM R
J10.06. (piatok)  17.00 Buon giorno s Františkem 20.05 Ku-
latý stůl: Radost lásky – témou diskusie bude apoštolská 
exhortácia Amoris laetitia
J11.06. (sobota)  09.00 Animované biblické příběhy: 
Nebeské království
J12.06. (nedeľa)  08.55 (ŘkM)  R
J13.06. (pondelok)  Kibeho: Mariánské poutní místo v Af-
rice – prvé pútnické miesto v Afrike, na ktorom sa zjavila 
Panna Mária a ktoré bolo uznané Cirkvou
J14.06. (utorok)  11.45 Bible pro nejmenší: Ráchel 16.20 
44 let novickou – životný príbeh sestry Bonky Bodušky 
z južného Bulharska 20.00 Milovať až do zabudnutia – 
dokument o Tomášovi a Františkovi Munkových, ktorých 
proces blahorečenia bol nedávno otvorený 21:20 Řecko-
katolický magazín P

lisa Wingateová: Strážkyňa príbehov

Vo vydavateľstve i527.net vyšlo voľné pokračovanie 
románu Listy do neba. Úspešná newyorská editorka 
Jen Gibbsová je na vrchole kariéry a užíva si nové 
miesto vo vydavateľstve Vida House, až kým sa jej 
na stole neobjaví záhadný rukopis. Jeho príbeh, 
odohrávajúci sa v Apalačských vrchoch na prelome 
storočí, ju vtiahne do sveta miešanky Sarry, ktorú 
má v moci skupinka nebezpečných mužov. Jen sa 
rozhodne vypátrať neznámeho autora diela, ale keď 
ju stopy zavedú do srdca Modrých vrchov, na miesto, ktoré by najradšej 
vymazala zo svojej pamäti, uvedomí si, že cena za ďalší knižný trhák bude 
možno vyššia, ako je ochotná zaplatiť. (i527.net)

viera v rusku:  
Osud Anny Abrikosovovej

Anna Ivanovna Abrikosovová je zaujímavou pos-
tavou ruskej Katolíckej cirkvi. Pochádzala z rodiny 
pravoslávnych kresťanov. Rodičia jej umreli veľmi 
skoro a spolu s bratmi ju vychovával strýko. Študo-
vala v Moskve a v Cambridge. V roku 1903 sa vrátila 
do Ruska, kde sa vydala. Veľa cestovala a študovala, 
obzvlášť mala rada dialógy sv. Kataríny Sienskej. Neskôr vstúpila do Kato-
líckej cirkvi a kánonicky patrila do Gréckokatolíckej cirkvi. K viere priviedla 
aj svojho manžela Vladimíra. V roku 1917 prijal z rúk Andreja Šeptického 
kňazskú vysviacku. Anna založila dominikánsky tretí rád a prijala meno 
Katarína Sienska OP. O jej osudoch sa dozviete v dokumente, ktorý si 
môžete pozrieť na TV LUX 6. júna o 14.10 h. (Dada Kolesárová)

Do You Believe?

Príbeh o tucte rozmanitých jednotlivcov pohybujúcich 
sa v rôznych smeroch a túžiacich po niečom viac. 
Ich cesty sa nečakane prelínajú a oni objavujú moc 
v Kristovi, najmä v jeho kríži, aj keď v neho neveria. 
Keď miestny pastor, ktorého viera slabne, zistí, ako 
presvedčivo túto vieru obhajuje pouličný kazateľ, 
pripomenie mu to, že viera musí vždy vyústiť do kona-
nia, ktoré ovplyvní okolitý svet. Film od tvorcov God‘s 
Not Dead (2014) si kladie priamu, no neľahkú otázku: 
veríte v Boha? (www.csfd.cz)

Hillsong young & free: Youth Revival

Young and Free je mládežnícky projekt Hillsongu 
v Sydney. Vznikol z mládežníckej služby, keď počas 
bohoslužieb mládežnícky worshipový team zahral 
niekoľko vlastných piesní a ich pastorka z nich bola 
nadšená. Ich cieľ je jasný: priblížiť sa mladej generácii 
a vovádzať ich do uctievania Pána jazykom, ktorý 
im je prirodzený. O tom, že sa im tento zámer darí 
uplatňovať, svedčí to, že vo februári vydali druhý album Youth Revival. 
Ten poslucháčovi ponúka dvanásť piesní + bonus a každý si v ňom nájde 
niečo svoje. Ľahkú trapovú rytmiku v piesni Real Love strieda houseová 
letná skákačka Only Wanna Sing. Asi najväčší hit albumu – This Is Living je 
typická tuc-tuc skladba s gradujúcim prechorusom. (christ-net.sk)
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J15.06. (streda)  Řím, hlavní město víry: Žebravé řády – 
Panna Maria ve studni a katarská hereze (3)
J16.06. (štvrtok)  09:45 Dát smysl života – príbehy ľudí, ktorí 
našli cestu zo závislosti k novému životu 11.30 ŘkM R
J19.06. (nedeľa)  11.25 (ŘkM)  R

LUmeN

J05.06. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30 
Výber z pápežských encyklík: Encyklika Svätého Otca 
Františka Radosť z lásky 14.00 Vitaj doma, rodina!: Bu-
límia a anorexia – hosť: psychiatrička Iveta Šajgalíková R
J07.06. (utorok)  16.30 Duchovný obzor – diskusia na ak-
tuálne bioetické témy; hostia: bioetička Pavla Bicianová 
a morálny teológ Ján Viglaš P 20.00 Duchovný obzor R
J08.06. (streda)  10.30 Sonda do života Cirkvi P
J09.06. (štvrtok)  11.30 Prehľad kresťanskej tlače 16.30 
História a my P 20.00 História a my R 21.00 Gospelparáda
J10.06. (piatok)  08.30 Boh v mojom živote 10.30 Pred-
stavujem cirkevných otcov 16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV 
hovor R
J11.06. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Jozef Kellö
J12.06. (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 súčasnosti 10.30 Výber 
z pápežských encyklík: Encyklika Svätého Otca Františka 
Radosť z lásky 13.00 Rozhlasová hra: Padajú hviezdy – 

príbeh Sládkoviča a Maríny 14.00 Vitaj doma, rodina!: 
Ako sa múdro hrať s deťmi – hosť: Miriam Švarcová R
J14.06. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Obrady kňazskej 
vysviacky – hostia: liturgisti Štefan Fábry a Peter Sta-
roštík P 20.00 Duchovný obzor R
J18.06. (sobota)  20.15 Od ucha k duchu: Reportážny 
návrat k rozhlasovej púti Rádia Lumen do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove
J19.06. (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 súčasnosti 13.00 
Rozhlasová hra: H. de Balzac – Otec Goriot

rtvS

JEDNOTKA
J06.06. (pondelok)  16.40 Poklady sveta: Lalibela – Jeruza-
lem v afrických horách, Etiópia

DVOJKA
J03.06. (piatok)  11.15 Orientácie
J05.06. (nedeľa)  12.40 Orientácie P 19.50 Slovo Milana 
Juríka – ECAV
J10.06. (piatok)  12.45 Orientácie
J12.06. (nedeľa)  13.05 Orientácie P 20.00 Slovo pátra 
Petra Dufku SJ
J17.06. (piatok)  12.45 Orientácie

J19.06. (nedeľa)  13.30 Orientácie P 19.50 Slovo pátra 
Jozefa Šuppu SJ

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J05.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke; slávi Vladimír Thurzo
J12.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Alžbety 
v Košiciach; slávi Mons. Pavol Dráb
J19.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici; slávi biskupský vikár pre 
školstvo Martin Ďuračka /09.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia (Regina)
J24.06. (štvrtok)  18.15 Duchovné slovo (po rusínsky, otec 
Marko Durlák)  (Regina)
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
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.
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Legenda: ANALFABETKA, APLIKÁCIE, BAMBUS, BATOH, BERLA, 
BOCHIN, ČEPEĽ, DRÁČIK, ESKALÁTOR, FEJTÓN, FRÉZA, HANGÁR, 
HRDINA, CHOBOT, INTERNÁT, JASKYŇA, KOTOLŇA, LÔŽKO, 
MEDZERNÍK, NÁPLŇ, NÁSTUP, NEHODA, OVERAL, PÔVOD, PRÁCE, 
PRÍSADY, PROMENÁDY, RYBAČKY, SEMAFOR, UKAZOVÁK, VÝDYCHY, 
VÝVOZ, ZDVIHÁK, ŽRALOK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 10 : Krížovka: Boh nechce nechať ľudí 
samých a v moci zla. Osemsmerovka: Rodiny svedčia o primáte 
Božej milosti.

Výherca:  Helena Janičková z Prešova

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

Pomôcky: 
Vakr, Rat, 
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Automatizácia  
chrámových zvonov 
Používame najspoľahlivejšiu technológiu 
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom 
snímaní polohy zvonu s motorickým 
pohonom riadeným mikroprocesorom. 
Osvedčená novinka! Pohon pomocou 
lineárneho motora nemá žiadne fyzické 
spojenie so zvonom, chod zvonu bez 
vibrácií, maximálne priblíženie ručnému 
zvoneniu. Realizujeme kompletnú 
rekonštrukciu pôvodného zavesenia 
a uchytenia zvonov, ako aj elektrických 
pohonov. V roku 2012 sme elektrifikovali 
približne 150 zvonov.

Digitálne zvony  
s hodinovým odbíjaním 
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá 
finančne náročné použitie liatych 
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie 
zvonových zariadení. Systém obsahuje 
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný 
automat, pohrebnú automatiku, 
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný 
pochod...). 

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový 
stroj riadený DCF signálom, pre 
číselníky do priemeru troch metrov 
vyrobených laserovou technológiou 
za bezkonkurenčné ceny spolu 
s odbíjaním. 

Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do hmotnosti 
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie. 
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón 
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej 
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač 
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu 
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom 
a parametrickým korektorom v celom 
zvukovom pásme s reguláciou 20 až 
0 dB. Každý vstup má samostatné 

nastavenie citlivosti, basov, výšok, 
100 Hz filtra a fantómového napájania. 
Vďaka týmto parametrom je docielené 
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov 
a kompletná elektrifikácia 
chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné LED 
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré 
nahrádzajú klasické halogénové 150, 
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 
80 % energie.

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

Kúrenie do chrámu – 
tepelné žiariče, lavicové 
kúrenie 
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu 
tepelnými infražiaričmi nemeckej 
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale 
priestor pred nimi s okamžitým teplom 
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií. 
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na úrovni 
21. storočia – slúži na zobrazenie 
piesní, veršov, žalmov uložených na SD 
karte, komunikácia tabule s obslužným 
zariadením je bezdrôtová. Rozmer 
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov, ktorý 
je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový 
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 
Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu 
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona 
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každú nedeľu je v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bo-
horodičky na ľutinskej hore slávená svätá liturgia 
o 18.00 h a modlitba posvätného ruženca o 17.30 h.
19.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
25.06. Púť rodín spojená so stretnutím prvoprijí-
majúcich detí s otcom arcibiskupom (10.00 h)

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

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

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

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

02.07. Fatimská sobota (10.30 h)
03.07. 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. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 120 eur za osobu.
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. 
V rámci programu prázdninového týždňa sme pre 
vás pripravili program naplnený zábavou a rôzny-
mi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet 
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen 
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, 
duchovného slova či filmové večery a iné aktivity. 
Príspevok je 300 eur za rodinu.

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

10. – 12.06. Bárkafest 2016. Na tradičnom festivale 
na vás čakajú vystúpenia gospelových kapiel, kate-
chézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne 
možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí. 
Pre účastníkov, ktorí si chcú u nás objednať nocľah 
a stravu, je na webe vytvorený prihlasovací formu-
lár. Pre ubytovaných účastníkov Bárkafestu je vstup-
né 5 eur, pre ostatných 7 eur (platí sa pri vstupe 
do areálu). Koniec nahlasovania: 8. jún.
17. – 09.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné stret-
nutia Juskova Voľa 2016. Pracovno-formačné sú-
stredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé 
turnusy.

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)
20.07. Svätá omša a adorácia v minoritskom kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (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)


