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Arménsky obrad
Do Arménska prenikalo evanjelium zo
starobylých kresťanských centier. Prvá
evanjelizácia sa pripisuje sv. apoštolom Tadeášovi a Bartolomejovi, ktorí prišli zo sýrskej
Edessy. Keď na začiatku 4. storočia sv. Gregor
Osvietiteľ (Grigor Lusaworič), misionár z kapadóckej Cézarey, priviedol k viere arménskeho kráľa Tiridata III., Arménsko sa stalo
prvým štátom na svete s kresťanstvom ako
štátnym náboženstvom. Gregor Osvietiteľ (†
328) bol kapadócko-cézarejským biskupom
Leontiom vysvätený za prvého biskupa Arménskej cirkvi, ktorá až do 5. storočia zostala
pod jurisdikciou byzantskej Cézarey.

Arménsky obrad sa zrodil spolu s vytvorením
arménskej abecedy v prvých rokoch 5. storočia zásluhou mnícha Mesropa Maštoca (†
440). Okolo roku 430 Arméni už mali preloženú Bibliu zo sýrskych a gréckych predlôh.
V tomto období preložili aj jeruzalemské lekcionáre a rozličné kapadócke anafory vrátane
starobylej anafory svätého Bazila Veľkého.
Prvé liturgické modely pre arménsky obrad
teda poskytla Edessa, Cézarea a Jeruzalem.
Sýrska zložka prevažuje v krste, byzantská
v božskej liturgii a jeruzalemská v liturgickom roku. Počas križiackych výprav Arméni
prišli do kontaktu s latinským kresťanstvom
a prevzali niektoré prvky západnej tradície, čo je viditeľné v arménskych obradoch
vysviacky, pokánia, začiatku a konca božskej
liturgie a v používaní niektorých liturgických
odevov.

Prvé liturgické modely

Anafora svätého Atanáza

Až do sformovania vlastnej liturgie používali
Arméni sýrske alebo grécke liturgické texty.

Pred „samovládou“ anafory pripisovanej
svätému Atanázovi Alexandrijskému (†

Ján Krupa
foto: karesleroy.com
JJ
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373), ktorá nastala koncom 10. storočia,
Arméni používali aj eucharistické modlitby pripisované sv. Bazilovi Veľkému (†
379), Gregorovi Teológovi († 390), Cyrilovi
Alexandrijskému († 444) a Sahakovi (†
438), arménskemu patriarchovi katholikovi,
ktorý pochádzal z rodiny sv. Gregora Osvietiteľa († 328).
Keďže neexistuje príbuznosť medzi arménskou anaforou a anaforami sýrskej a etiópskej tradície, ktoré sú taktiež pripisované
svätému Atanázovi, natíska sa domnienka,
že meno sv. Atanáza Alexandrijského, ktorého Arméni vnímali ako veľkého zástancu
nicejskej viery, bolo použité len preto, aby
sa tomuto eucharistickému formuláru prepožičala osobitná autorita.
Arméni ako jediní spomedzi východných
kresťanov slávia eucharistiu s nekvaseným chlebom – pričom nejde o latinský
vplyv – a s vínom bez primiešania vody.
Arméni podobne ako Sýrčania zdôrazňujú
kristologický význam trojsvätého hymnu
(trisagionu) pridávajúc aklamáciu: „ktorý si
bol za nás ukrižovaný“.

Liturgický rok a chrám
Arméni slávia Narodenie a Bohozjavenie
Pána v ten istý deň (6. januára), čo bol
pôvodný spôsob slávenia Vianoc na Východe. Stretnutie Pána sa slávi o štyridsať dní
neskôr (14. februára) a Zvestovanie Pána
deväť mesiacov pred Narodením Pána
(7. apríla). Popritom má arménsky kalendár
už len tri pevné mariánske sviatky: Narodenie (8. septembra), Uvedenie do chrámu
(21. novembra) a Počatie (9. decembra)
Bohorodičky. Ostatné sviatky a spomienky na svätých sú pohyblivé a závisia odo
dňa v týždni. Významné sviatky sa slávia
v nedele.
Štruktúra arménskeho chrámu je
podobná ako v byzantskom obrade, no
prestol je situovaný na výrazne vyvýšenom
pódiu, ktoré od zvyšku chrámu neoddeľuje
ikonostas, ale záves.

www.casopisslovo.sk
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Výsada otcov
Tretia júnová nedeľa je určená sviatku
všetkých otcov. Táto tradícia sláviť Deň otcov
vznikla v roku 1910 na podnet Američanky
Sonory Smartovej Dodovej, ktorú spolu s jej
piatimi súrodencami po smrti matky vychoval ich otec.
Slovo otec sa v našich ústach premelie každý deň niekoľkokrát. Dokonca by sme mohli
povedať, že každý z nás má niekoľko otcov.
Svojho otca, duchovného otca, nebeského
Otca, Svätého Otca, obľúbeného cirkevného
otca.
Každé dieťa by určite vedelo povedať, aký
by mal byť jeho ocko: dobrý, starostlivý,
láskavý, múdry, vtipný, pracovitý, silný... No
predstava sa často míňa so skutočnosťou.
Otec je deň čo deň napádaný a vystavovaný
viacerým prekážkam a problémom, a preto
sa dnes hovorí o kríze otcovstva. Muži sa
často nechcú stať otcami, lebo nechápu
pravý zmysel otcovstva. Výsady, ktorú dostali
od Boha.
Muž sa stáva otcom vtedy, keď má
deti. Je Bohom pozvaný, aby bol účastný
na odovzdávaní a prijímaní života. Aby
prevzal plnú zodpovednosť za život svojich
detí, ich výchovu v sociálnej i duchovnej
sfére. Ale ako sa otec stane dobrým otcom?
Odkiaľ bude mať dosť síl, dosť odvahy,
múdrosti, aby sa vedel vyrovnať s každou
dobrou aj zlou situáciu?
Ideálne je, aby mal dobrý príklad od svojho otca. Chlapec sa vidí vo svojom otcovi
a snaží sa napodobňovať to, čo robí. Ak vidí
svojho otca, ako sa modlí, jeho srdce bude
naklonené k Bohu. Ak vie, že miluje jeho
matku, aj on bude milovať svoju manželku.
Ak hľadá radu u Boha a svoje rozhodnutia
robí s múdrosťou, tak isto bude postupovať
aj jeho syn. Ak je otec spravodlivý a láskavý,
vychová dobrého muža, z ktorého sa stane
dobrý otec. Ale odkiaľ má mať tento príklad,
ak jeho otec nebol otcom podľa Božieho
srdca? Ak jeho otec sám nemal dobrý príklad
od svojho otca a on od svojho? Odpoveď nie
je zložitá. Potrebuje sa pozerať na príklad

svojho nebeského Ocka a konať tak, ako by
konal on! Možno si povieme, že sa to ľahko
povie, ale uskutočňovať to nemožno. Že je
to človeku nemožné, s tým musím súhlasiť:
„Lebo ľuďom je to nemožné...“ Je tu však
niekto, kto to dokáže: „... ale Bohu nie. Lebo
Bohu je všetko možné.“ (Mk 10, 27) Boh je
tým najlepším otcom. Sväté písmo nám
najlepšie odhaľuje srdce Boha:
„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec.“ (Lk 6, 36)
„Lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako
otec syna, ktorého má rád.“ (Prís 3, 12)
„Budú mi – hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať
zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec
nad synom, ktorý mu slúži.“ (Mal 3, 17)
„Ale otec povedal svojim sluhom: ,Rýchlo
prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu
prsteň na ruku a obuv na nohy!ʻ“ (Lk 15, 22)
Sväté písmo je zrkadlom aj návodom
na to, ako sa stať dobrým otcom aj dobrou
mamou. Deti potrebujú vidieť od útleho
detstva svedectvo viery svojich rodičov.
Svätosť, ktorú dosahujeme tak, že hľadíme
Bohu do tváre, sme s ním úzko spojení
v modlitbe a naše srdce bije podľa jeho
srdca. Boh človeku zveril veľkú výsadu.
Mohol to vymyslieť úplne inak. Veď on sám
je tým najlepším Otcom. No on sa podelil
s človekom o dielo stvorenia a zodpovednosť na tom, akí budú ďalší ľudia na zemi.
Nemusel to robiť. No urobil to, lebo človeku
dôveruje a dal mu všetky schopnosti na to,
aby to dokázal.
Vyprosujem vám, muži, veľa Božích
milostí, odvahy a síl, aby ste bojovali za svoje
rodiny, za to, aby ste boli svätými otcami
a dobrými príkladmi nielen pre svoje deti, ale
aj svoje okolie.

Mgr. Monika Frišničová
členka komisie pre mládež Prešovskej archieparchie
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z kresťanského sveta


Medzi Svätou stolicou a Konžskou demokratickou republikou bola 20. mája vo
Vatikáne podpísaná rámcová medzištátna
dohoda. Táto dohoda konštatuje vzájomnú
nezávislosť a autonómiu Cirkvi a štátu a ich
dobré vzťahy, a vytyčuje právny rámec
vzájomných vzťahov. Potvrdzuje právne
postavenie Katolíckej cirkvi vo verejnej
sfére, jej slobodu pri apoštolskej činnosti
a pri spravovaní vlastných záležitostí.

Svätý Otec vymenoval 21. mája vo
Vatikáne nového pomocného biskupa
pre Brniansku diecézu. Stal sa ním Pavel
Konzbul, ktorý doteraz pôsobil ako farár
v brnianskej Katedrále sv. Petra a Pavla.
Za titulárne biskupské sídlo mu Svätý Otec
určil Litomyšl. Mons. Pavel Konzbul má 50
rokov, pochádza z Brna a kňazskú vysviacku
prijal v roku 2003. V rokoch 2005 – 2013
pôsobil ako špirituál na Biskupskom gymnáziu v Brne. Od roku 2013 až po súčasnosť
spravoval farnosť pri brnianskej katedrále,
zároveň bol aj členom presbyterskej rady.
(TS ČBK)

Relikvie anglického mučeníka sv. Tomáša Becketa, ktoré sú už osem storočí uchovávané v Ostrihome, boli 23. – 28. mája
vystavené na verejnú úctu vo svätcovom
rodnom Anglicku. Iniciatíva so silným
ekumenickým zameraním sa uskutočnila
na podnet kardinála Petra Erdőa, ostrihomsko-budapeštianskeho arcibiskupa,
ktorého v Londýne sprevádzal aj maďarský prezident János Áder. Dnes sv. Tomáš
Becket predstavuje symbol spoločného
kresťanského dedičstva katolíkov a anglikánov ako mučeník z obdobia cirkevnej
jednoty. (RV)

Bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský sa 25. mája
stretol v Kláštore sv. Marka v Jeruzaleme s arcibiskupom Sýrskej antiochijskej
pravoslávnej cirkvi. Mor Severios Malke
Mourad hovoril s bratislavským arcibiskupom o situácii kresťanov v Sýrii a na Blízkom východe. Rozprávali sa aj o formách
pomoci slovenských katolíkov sýrskym
veriacim. Po stretnutí nasledovala krátka
pobožnosť v aramejskom jazyku na mieste,
kde sa podľa sýrskej tradície konala Posledná večera.

Pravoslávny patriarchálny Chrám Krista
Spasiteľa v Moskve získal unikát – dotykovú ikonu Božej Matky. Má názov Radosť
všetkých zarmútených. Je vyrobená pre slabo vidiacich, slepých a slepo-hluchých ľudí.
Táto ikona je vyplnená v technike vysokého
reliéfu a je veľmi uctievaná v spoločenstve
slepo-hluchých veriacich. (pravoslavie.ru)
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gréckokatolícka cirkev spustila
▌▌Ukrajinská
interaktívnu mapu sakrálnych objektov
Informačné stredisko Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC) zverejnilo 24. mája
správu o pozitívnom ohlase a prijatí novej
interaktívnej mapy, ktorá bola spustená
11. apríla ako digitálna pomôcka pre veriacich
v prebiehajúcom Roku milosrdenstva. Interaktívna mapa má slúžiť veriacim na celom
svete na lepšie orientovanie sa a hľadanie
sakrálnych objektov UGKC. Momentálne
mapa obsahuje databázu 422 objektov v 12
krajinách sveta, z ktorých je 23 katedrálnych
chrámov, 268 chrámov, 46 drevených chrámov, 47 kaplniek, 29 monastierov, sedem
univerzít a seminárov a dve múzeá. Jednot-

livé chrámy či monastiere sa dajú selektovať
aj na základe toho, či sa v nich nachádzajú
dvere milosrdenstva, ostatky svätých, zázračná ikona alebo zázračný prameň. Každý
jeden sakrálny objekt obsahuje doplňujúce
informácie. Ide predovšetkým o exteriérovú fotografiu objektu, kontaktnú adresu,
webovú stránku, prípadne aj rozpis liturgií
či historické pozadie stavby objektu. Mapa
momentálne obsahuje len časť sakrálnych
objektov UGKC, no plánuje sa jej postupné
dopĺňanie. Nájdete ju na webovej adrese:
map.ugcc.ua. (TS UGKC)

sa zúčastnili
▌▌Slováci
na medzinárodnom kongrese v Záhrebe
V Záhrebe prebiehal 12. – 19. mája Medzinárodný kongres Svetovej organizácie Billingsovej ovulačnej metódy (WOOMB). Súčasťou kongresu bol profesionálny kurz pre
zdravotníckych pracovníkov O monitorovaní
plodnosti ženy v reprodukčnom veku a tréningový program pre učiteľov, ako pripravovať a ďalej vzdelávať inštruktorov a robiť
individuálne poradenstvo ženám a párom.

Tieto programy boli predstavené celým
vedením austrálskeho centra z Melbourne.
Na kongrese boli prítomní aj Slováci venujúci sa pastorácii rodín, ktorí účasťou získali
nielen osvedčenia a podporu pre ďalšie
šírenie Billingsovej metódy na Slovensku, ale
najmä spoznali systém vzdelávania učiteľov
a inštruktorov, prehĺbili si vlastné vedomosti
a spôsoby ich odovzdávania. (Peter Jakub)

Blaži sa stretli biskupi
▌▌VRumunskej
gréckokatolíckej cirkvi
Pod vedením kardinála Luciana Mureşana
sa v Blaži 1. – 3. júna uskutočnila synoda
biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi.
Biskupi na synode rokovali o potrebách
miestnej cirkvi, o súčasných problémoch
v pastorácii a nevyhli sa ani liturgickým či
ekumenickým témam. Jedným zo záverov
synody bolo aj vydanie tlačového komuniké

v podobe pozdravného listu predstaviteľom
Rumunskej akadémie, ktorá si pripomína
150. výročie svojho založenia.
Synoda biskupov združuje všetkých
biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi
z územia Rumunska aj zo zahraničia, ktorí
sa pravidelne stretávajú dvakrát v roku, na jar
a na jeseň. (egco.ro)

www.casopisslovo.sk

slovo Svätého Otca

Slovo svätého otca

na všetkých svätých a sväté – známych alebo
anonymných – ktorí ,rozlámali‘ seba samých,
svoj život, aby ,dali jesť‘ bratom. Koľko mám,
koľko otcov spolu s každodenným chlebom
nakrájaným doma na stole rozlámalo svoje
srdce, aby vychovali synov a dcéry. Aby
ich vychovali dobre! Koľko kresťanov ako
zodpovedných občanov rozlámalo svoj život
na obranu dôstojnosti všetkých, zvlášť tých
najchudobnejších, vytlačených na okraj
a diskriminovaných! Kde nachádzajú silu,
aby toto všetko robili? Práve v Eucharistii:
v moci lásky vzkrieseného Pána, ktorý aj
dnes láme chlieb pre nás a opakuje: ,Toto
robte na moju pamiatku.‘ Úkon na jeho
pamiatku; úkon, ktorý dá jesť zástupu dnes;
úkon, skrze ktorý budeme lámať svoju vieru
a svoj život ako znak lásky Krista k tomuto
mestu i k celému svetu.“ (homília z 26. mája
2016)

Konať a lámať
Marek Baran
foto: www.korea.net; Jeon Han
JJ

čo mali. A potom je tu ďalšie gesto: kúsky
chleba, rozlámané svätými a ctihodnými
rukami Pána, prechádzajú do biednych
rúk učeníkov, ktorí ich rozdeľujú ľudu. Aj
toto znamená ,konať‘ s Ježišom, značí ,dať

Lámať sa pre iných
Svätý Otec František na sviatok Najsvätejšej
Eucharistie vo svojej homílii priblížil význam
viacerých slov eucharistickej modlitby.
Hovorí: „,Toto robte na moju pamiatku‘ (1
Kor 11, 24. 25) Dvakrát apoštol Pavol píše
do komunity v Korinte a podáva správu
o tomto Ježišovom príkaze v rámci rozprávania o ustanovení Eucharistie. Je to najstaršie
svedectvo o Kristových slovách pri Poslednej
večeri. ,Toto robte.‘ To znamená: vezmite
chlieb, vzdávajte vďaky a lámte ho; vezmite
kalich, vzdávajte vďaky a rozdávajte ho. Ježiš
prikazuje opakovať úkon, ktorým ustanovil
pamiatku svojej Paschy, prostredníctvom
ktorej nám daroval svoje telo a svoju krv.
A tento úkon prišiel až k nám: ,konanie‘
Eucharistie má vždy Ježiša ako subjekt,
no uskutočňuje sa skrze naše biedne ruky
pomazané Svätým Duchom. ,Toto robte.‘ Už
predtým Ježiš požiadal učeníkov, aby ,konali‘
to, čo on už mal jasné vo svojom vnútri,
v poslušnosti vôli Otca. Počúvali sme to pred
chvíľou v evanjeliu. Pred unavenými a vyhladovanými zástupmi hovorí Ježiš učeníkom:
,Vy im dajte jesť.‘ (Lk 9, 13) V skutočnosti
je to Ježiš, kto požehnáva a láme chleby až
po nasýtenie všetkého ľudu, no päť chlebov
a dve ryby ponúkajú učeníci. A Ježiš chcel
presne toto: aby namiesto toho, že rozpustia
zástup, oni sami dali k dispozícii to málo,
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„Milovať a odpúšťať: to sú konkrétne
a viditeľné znaky, že viera zmenila naše
srdce.“ (twitter Svätého Otca Františka
z 19. mája 2016)

jesť‘ spolu s ním. Je zrejmé, že tento zázrak
nechce nasýtiť iba hlad jedného dňa, ale
je znamením toho, čo má Kristus v úmysle
uskutočniť pre spásu celého ľudstva, darujúc
svoje telo a svoju krv (porov. Jn 6, 48 – 58).
A jednako vždy treba prejsť skrze tieto dva
malé úkony: ponúknuť trochu chleba a rýb,
ktoré máme; prijať rozlámaný chlieb z Ježišových rúk a rozdeliť ho všetkým. Konať, a aj
,lámať‘. ,Lámať‘– to je ďalšie slovo, ktoré
vysvetľuje zmysel slov: ,Toto robte na moju
pamiatku‘. Ježiš sa rozlámal. Láme sa pre nás.
A žiada od nás, aby sme sa dávali, aby sme sa
lámali pre druhých. Práve toto ,lámanie chleba‘ sa stalo ikonou, znamením rozpoznania
Krista a kresťanov. Spomeňme si na Emauzy:
rozpoznali ho ,pri lámaní chleba‘ (Lk 24, 35).
Spomeňme si na prvé spoločenstvo v Jeruzaleme: ,Vytrvalo sa zúčastňovali (...) na lámaní chleba‘ (Sk 2, 42). Je to Eucharistia,
ktorá sa stáva od samého počiatku centrom
a formou života Cirkvi. Ale pomyslime si aj

Nie slová, ale skutky
Pri poludňajšej modlitbe Svätý Otec vyzval
veriacich otvoriť svoje srdcia pre prijatie
daru Svätého Ducha. Povedal: „Liturgia nás
pozýva otvoriť našu myseľ a naše srdce pre
dar Svätého Ducha, ktorý Ježiš viac ráz sľúbil
svojim učeníkom. Prvý a hlavný dar, ktorý
nám zadovážil svojím zmŕtvychvstaním.
Tento dar nám vyprosil u Otca sám Ježiš,
ako dosvedčuje dnešné evanjelium, ktoré je
zasadené do udalosti Poslednej večere. Ježiš
svojim učeníkom hovorí: ,Ak ma milujete,
budete zachovávať moje prikázania. A ja
poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa,
aby zostal s vami naveky‘ (Jn 14, 15 – 16). Tieto slová nám pripomínajú hlavne to, že láska
k nejakej osobe a aj k Pánovi sa preukazuje
nie slovami, ale skutkami. Aj ,zachovávanie
prikázaní‘ treba chápať v existenciálnom
zmysle, takže tým bude preniknutý celý
život. Naozaj, byť kresťanmi neznamená
v prvom rade patriť k istej kultúre alebo
hlásiť sa k istej náuke, ale skôr spojiť vlastný
život v každom jeho aspekte s osobou Ježiša
a prostredníctvom neho s Otcom. S týmto
úmyslom Ježiš prisľubuje vyliatie Svätého
Ducha na svojich učeníkov. Práve vďaka
Svätému Duchu, láske, ktorá spája Otca
a Syna, a z nich vychádza, všetci môžeme žiť
životom samotného Ježiša. Duch nás totiž
učí všetkému, i tomu jedinému, čo naozaj
treba: milovať, ako miluje Boh. Keď Ježiš
prisľubuje Svätého Ducha, označuje ho výrazom ,iný Tešiteľ‘. To znamená utešiteľ, zástanca, orodovník, teda ten, kto nám pomáha,
bráni nás, je po našom boku na ceste života
a v boji za dobro a proti zlu. Ježiš hovorí ,iný
Tešiteľ‘, lebo tým prvým je on sám, ktorý sa
stal telom práve preto, aby na seba vzal našu
ľudskú situáciu a oslobodil ju z otroctva
hriechu. (úryvok príhovoru zo 16. mája 2016)
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Starobylé Arménsko
Pápež František zavíta koncom júna do Arménska, ktoré si minulý rok pripomenulo 100.
výročie genocídy. Krajina so starobylou kresťanskou tradíciou, mnohými ranokresťanskými
kláštormi, architektonickými klenotmi, nezabudnuteľnou kaukazskou prírodou, pohostinnosťou miestnych obyvateľov, ale i bohatou a zároveň pohnutou históriou. Predstavujeme
krajinu, ktorá bola v priebehu dejín ovplyvňovaná viacerými kultúrami z východu i západu.
JJ

Viktor Verba

foto: flickr.com
Geografická charakteristika
Arménsko je so svojou rozlohou 29 800
km2 najmenší z trojice štátov situovaných
v špecifickom regióne Zakaukazska, ktoré sa
rozprestiera medzi pohoriami Veľký a Malý
Kaukaz v juhozápadnej časti Ázie. Zo severu
hraničí Arménsko s Gruzínskom, z východu s Azerbajdžanom, z juhu s Iránom a zo
západu zdieľa spoločnú hranicu s Tureckom.
Povrch Arménska je prevažne hornatý,
čo dosvedčuje aj fakt, že 90 % územia leží
v nadmorskej výške viac ako 1 000 m. Zo
severu zasahuje na jeho územie pohorie
Malý Kaukaz a na západe krajiny sa rozkladá
Arménska vysočina. Najvyšším bodom je
vrch Aragac s nadmorskou výškou 4 090 m.
Najnižšou oblasťou krajiny je severovýchodná a západná časť, kde sa nachádza aj
hlavné mesto Jerevan. Klimatické pomery
sú v krajine určované predovšetkým vysokou nadmorskou výškou, preto sú tu tuhé
zimy a chladné letá. Z hľadiska rastlinného
krytu je krajina rôznorodá. Vyskytuje sa tu
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polopúštna vegetácia, trávnaté stepi, dubové
a bukové lesy, horské pasienky a na najvyšších svahoch prevláda bezlesná tundra.
Arménsko patrí do povodia bezodtokového Kaspického mora. Najdlhšou riekou je
Araks, ktorého dĺžka na území Arménska
predstavuje 250 km. Perlou tejto zakaukazskej krajiny je vysokohorské jazero Sevan,
ktoré sa nachádza v nadmorskej výške
1 903 m a pre Arménsko má veľký hospodársky význam. Z jazera vyteká rieka Hrazdan,
ktorá prekonáva až tisícmetrový výškový
rozdiel, čo bolo predpokladom na vybudovanie Hrazdansko-sevanskej hydroenergetickej
kaskády so siedmimi vodnými elektrárňami.
Okrem toho sa voda z jazera intenzívne
využíva aj na zavlažovanie Araratskej roviny,
ktorá je vhodná na pestovanie viniča či ovocných stromov. V Arménsku sa tiež pestuje
pšenica, jačmeň, cukrová repa, zemiaky či
tabak. V krajine však prevláda priemyselná
výroba s dominantným hutníckym, chemickým a strojárskym priemyslom. Nachádzajú
sa tu aj bohaté nerastné zdroje, predovšetkým medi, zlata, olova a zinku. Celkový
počet obyvateľov Arménska predstavuje 3,8
mil., pričom v hlavnom meste žije približne
30 % obyvateľov. Jerevan patrí k najstarším
mestám na svete a v minulosti bol dôležitou
obchodnou križovatkou pri cestách obchodníkov medzi Indiou a Európou. Arménsko
je jedinou bývalou republikou ZSSR, ktorá si
zachovala takmer homogénne národnostné
zloženie (Arméni 93 %, Rusi 2 %, Azerbajdžanci 1 %).

Rozmanitý historický vývoj
Arménsko patrí k dávnym centrám ľudskej civilizácie. Už v starých chetitských
letopisoch z 2. tisícročia sa totiž spomínajú
predkovia dnešných Arménov Chajasovia,
ktorí žili na dnešnom území Arménska. Prvé
kmeňové zväzy sa tu začali formovať v 13.
storočí pred Kr. Neskôr došlo k ich zjednoteniu a na území Arménska vznikla ríša Urartu. Po jej rozpade bolo Arménsko v 6. storočí
pred Kr. súčasťou Médskej a neskôr Perzskej
ríše. V roku 189 pred Kr. vznikli na tomto
území dve arménske kráľovstvá (Veľké
a Malé Arménsko). Počas vlády Tigrana II.
nastal najväčší rozkvet štátu. Veľké Arménsko sa rozprestieralo medzi Kaspickým,
Stredozemným a Čiernym morom a v tom
období dosiahlo postavenie najmocnejšej
ríše na východ od Ríma. V tom čase dochádza k rozvoju remesiel a obchodu, k vzniku
miest, rozkvetu kultúry a vysokú úroveň
dosiahlo i poľnohospodárstvo.
Významným medzníkom v historickom
vývoji Arménska sa stal rok 301 po Kr., keď
Arménsko ako prvá krajina na svete prijala za vlády arménskeho kráľa Trdata III.
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kresťanstvo, ktoré sa stalo jediným štátnym
náboženstvom v krajine. Druhým významným medzníkom arménskych dejín a zároveň mohutným impulzom k rozmachu
kresťanstva bolo vynájdenie arménskeho
písma, ktoré zaviedol v roku 404 učenec
Mesrop Maštoc. V 7. – 14. storočí sa na území Arménska postupne striedala nadvláda
Arabov, Byzantíncov, Seldžukov a Mongolov,
a v 1. polovici 17. storočia bolo jeho územie
rozdelené medzi Osmanskú ríšu a Perziu.
Od začiatku 19. storočia sa Arménsko stalo
objektom bojov medzi Ruskom, Tureckom
a Perziou. V rusko-perzských a rusko-tureckých vojnách Rusko získalo východnú časť
Arménska, ktorú v roku 1828 anektovalo.
Azda najtragickejším obdobím pre
Arménsko bolo obdobie rokov 1915 – 1923,
keď turecká vláda zorganizovala genocídu
arménskeho národa v Osmanskej ríši, ktorá
sa stala prvou genocídou v novodobých dejinách ľudstva. Práve v období prvej svetovej
vojny sa Arménsko stalo bojovým poľom ruskej a tureckej armády a Arméni boli obvinení
z pomáhania Rusom. Súčasťou programu
osmanskej vlády bolo vyhladiť arménsku
menšinu v jej historickej domovine. Pri tomto prenasledovaní zahynulo v masakrách,
pogromoch či deportáciách jeden až jeden
a pol milióna Arménov a bola zničená prevažná časť ich dedičstva na území dnešného
Turecka. Približne osemstotisíc Arménov
z krajiny utieklo a dokázalo prežiť v menších
skupinách v Libanone, Sýrii či Palestíne a súvislejšie len v tej časti Arménska, ktorá bola
pričlenená k cárskemu Rusku.
Po prvej svetovej vojne vyhlásilo Arménsko
nezávislosť, ale Turci svoju časť znova ovládli.
Bývalé ruské Arménsko sa stalo socialistickou republikou a spoločne s Gruzínskom
a Azerbajdžanom súčasťou Sovietskeho
zväzu ako Zakaukazská federácia. V roku
1936 sa ale tieto tri krajiny stali samostatnými sovietskymi republikami. Po rozpade
Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa Arménsko
stalo nezávislou republikou. V moderných
dejinách Arménska sa stala pálčivým problémom otázka Náhorného Karabachu, ktorý
leží na území Azerbajdžanu, no väčšina tamojších obyvateľov je arménskeho pôvodu.
Vojenský konflikt, ktorý sa rozpútal medzi
Arménskom a Azerbajdžanom, dodnes nie je
vyriešený, hoci samotný Náhorný Karabach
vyhlásil svoju nezávislosť.

Korene arménskeho kresťanstva
Arménska apoštolská cirkev je jednou z najstarších kresťanských cirkví na svete. Šíriteľmi kresťanstva v Arménsku boli na počiatku
apoštoli sv. Tadeáš a sv. Bartolomej. Misijná
činnosť sv. Tadeáša tu trvala osem rokov (35
až 43 po Kr.) a misia sv. Bartolomeja až šest-

násť rokov (44 až 60 po Kr.). Bezprostredné
spojenie arménskej cirkvi s apoštolmi Ježiša
Krista svedčí o jej starodávnom pôvode. Túto
výnimočnosť potvrdzuje aj spomínaný rok
301, keď sa Arménsko stalo prvým štátom
na svete, ktorý vyhlásil kresťanstvo za jediné
štátne náboženstvo a prvým katolikosom
(hlavou Svätej arménskej apoštolskej cirkvi)
sa stal Gregor Lusavorič.

V nasledujúcom období prichádzalo
Arménsko dlhé stáročia do kontaktu s dvoma
mocnými ríšami – Perzskou a Byzantskou
a od oboch týchto civilizácií prijímalo kultúrne podnety, no súčasne sa od nich diferencovalo na politickom a neskôr aj na náboženskom poli. Na znak odporu voči mocenským
záujmom Byzancie sa arménska cirkev totiž
po Prvom nicejskom sneme už nezúčastňovala na konciloch a v priebehu 6. storočia sa
sformovala do samostatnej, tzv. apoštolskej
arménskej cirkvi. Najvyšší patriarcha tejto
cirkvi dodnes sídli v náboženskom hlavnom
meste Arménov celého sveta – v Ečmiadzine, kde sa nachádza aj najstaršia funkčná
katedrála na svete z roku 303. Ečmiadzinskému katolikosovi je podriadený katolikosat
v Kilikii, arménske patriarcháty v Jeruzaleme
a Istanbule, i eparchie v USA, Južnej Amerike
či Blízkom, Strednom a Ďalekom východe.
V priebehu historického vývoja krajiny sa
Arméni pokúšali nadviazať spojenie s latinskou Cirkvou v Ríme. Výsledkom bolo
sformovanie Arménskej katolíckej cirkvi,
ktorej prevažná časť z 350-tisíc arménskych
katolíkov žije v Libanone a Sýrii, pričom
v samotnom Arménsku pôsobí len niekoľko
katolíckych farností.
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V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 13. – 15. mája
stretlo 25 účastníkov Školy služby a 48
účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka. O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a trinástich
animátorov. Účastníci Školy učeníka pod
vedením otca Slavomíra Zahorjana hľadali
okamihy svojho povolania k učeníctvu
a v Škole služby v odbore animátor skupinky
a kreatívnom odbore mladí spoznávali svoju
identitu a rozoberali teológiu tela v učení
Jána Pavla II. Lektormi víkendu boli členovia
tímu zo spoločenstva Maják z Košíc. Obohatením víkendu bola spoločná modlitba adorácie, ktorú hudbou a spevom sprevádzala
Dominika Gurbaľová. (Patrik Maľarčík)

14. mája na pôde Gymnázia svätého
Jána Zlatoústeho v Humennom pripravila
žiacka školská rada pod vedením L. Švecovej a Hnutie eRko, skvelý program pre
rodiny z humenských farností. Napriek
upršanému počasiu zažili účastníci Dňa
rodiny úžasnú atmosféru, spojili sa v modlitbe, zabavili sa i zasúťažili. Všetci účastníci
mohli v súťažno-zábavnom programe
zabojovať o ceny. (Ema Jarošová)

Na sviatok Najsvätejšej Trojice 16. mája
sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári
bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove konala
odpustová slávnosť. Program sa začal
modlitbou Akatistu k Svätému Duchu. Nasledovala katechéza o Najsvätejšej Trojici,
ktorú si pripravil Vladimír Noga a skladbami sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca. Nasledovala archijerejská svätá liturgia,
ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, spolu s vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským
eparchom, a vladykom Jánom Eugenom
Kočišom, emeritným pražským pomocným
biskupom. V homílii rozlomil Božie slovo
a seminaristov povzbudil vladyka Peter
Rusnák. (Dominik Petrík)

Žiaci CZŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa
20. mája zúčastnili na 9. ročníku Detskej
športovej olympiády v Prešove. Julka
Šarišská, žiačka tretieho ročníka, vybojovala pre školu striebornú medailu v behu
na 50 m. (Tomáš Mačička)

Žiaci 5. a 6. ročníka CZŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa 24. – 25. mája zúčastnili
na duchovnej obnove. Exercitátorom bol
otec Rastislav Baka, farár farnosti PrešovSekčov a duchovný správca školy. Duchovná obnova prebiehala v Chráme Povýšenia
svätého Kríža na Sekčove a v jeho pastoračnej miestnosti. Obidva dni sa začali mariánskou modlitbou – molebenom a akatistom.
Program pokračoval prednáškami otca
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koncert
▌▌Benefičný
O umení umením v Prešove
Žiaci CZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa
zapojili do umeleckého programu na benefičnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 12. mája
v prešovskom Kine Scala pod názvom
O umení umením. Koncert sa každoročne usporadúva pre žiaka/žiačku, ktorí to
potrebujú. Tento rok bol venovaný Samkovi
Maňkošovi, žiakovi Spojenej školy na Ulici

Matice slovenskej v Prešove. Usporiadateľom
bola ZŠ na Šrobárovej ulici a účastníkmi
žiaci niektorých prešovských základných
a základných umeleckých škôl. Záštitu nad
koncertom prevzali primátorka mesta Prešov
Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity prof. Peter Kónya. Čestným hosťom bola
Akadémia tanca NELA. (Jana Tirpáková)

kolo biblickej olympiády
▌▌Národné
v šk. roku 2015/2016
Vyvrcholením celoročného štúdia Biblie v rámci vedomostnej súťaže biblická
olympiáda bolo celoslovenské kolo, ktoré sa
uskutočnilo 17. – 19. mája v penzióne Juliana
na Zemplínskej Šírave. Organizátormi tohto
kola boli v tomto školskom roku Katolícke
pedagogické a katechetické centrum, n. o.,
a Košická eparchia zastúpená Diecéznym katechetickým úradom. Na tomto kole sa stretli
víťazné súťažné družstvá z diecéz, resp.
eparchií na Slovensku v dvoch kategóriách:
1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ) a 2. kategória
(gymnáziá a SOŠ).
Súťaži predchádzal voľný program, v ktorom sa účastníci mohli zoznámiť s prostredím Zemplína, niektorými jeho cerkvami
a ich tajomstvami. V programe bola návšteva
pútnického miesta Klokočov a jeho zázračnej ikony, chrámu v Lesnom so starobylými
freskami a rotundy pri Zemplínskom múzeu
v Michalovciach. Záver exkurzií patril bazilike minor v Michalovciach s relikviami bl.
M. D. Trčku. Exkurzie prevádzal otec Martin
Mráz a Michal Boka. Svätú liturgiu v bazilike
slávil vladyka Milan Chautur CSsR s kňazmi
oboch katolíckych obradov. Večerný program bol venovaný zoznámeniu sa súťažných
družstiev, porotcov i organizátorov, zdieľaniu
sa a otázkam z Biblie.
Súťaž prebiehala pod dohľadom päťčlennej poroty, ktorej predsedal biblista otec
František Trstenský. O výsledkoch súťaže

rozhodlo šesť súťažných kôl: test, posolstvo
biblického textu, logický rebrík (pre ZŠ) alebo písanie listu (pre SŠ), scénka, audiostop
a práca s biblickým obrazom. Súťažné kolá
preverili vedomosti, tvorivosť aj schopnosť
poznatky aplikovať.
Vyhodnotenie súťaže prebehlo za účasti
vladyku Milana a v kategórii ZŠ aj otca biskupa Bernarda Bobera. V súťažných priestoroch
boli zároveň vystavené víťazné práce celoslovenského kola Výtvarnej biblickej súťaže.
Výsledky celoslovenského kola:
1. kategória: 1. CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci
(Trnavská arcidiecéza); 2. ZŠ Nižná brána,
Kežmarok (Spišská diecéza); 3. ZŠ Michalovce (Košická arcidiecéza); 4. CZŠ sv. Jána
Vianneyho, Rajec (Žilinská diecéza); 5.
Spojená škola D. Tatarku, Poprad (Prešovská
archieparchia); 6. ZŠ sv. dona Bosca, Zlaté
Moravce (Nitrianska diecéza); 7. Spojená
škola sv. Františka, Bratislava (Bratislavská
arcidiecéza); 8. ZŠ Okružná, Michalovce
(Košická eparchia); 9. ZŠ A. Kmeťa, Levice
(Banskobystrická diecéza); 10. ZŠ s MŠ Poproč (Rožňavská diecéza).
2. kategória: 1. Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu, Sučany (Žilinská diecéza); 2.
Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
(Trnavská arcidiecéza); 3. Gymnázium Gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (Spišská
diecéza); 4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda,
Nitra (Nitrianska diecéza); 5. Gymnázium
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F. Švantnera, Nová Baňa (Banskobystrická
diecéza); 6. Gymnázium sv. T. Akvinského,
Košice (Košická eparchia); 7. Gymnázium
sv. Edity Steinovej (Košická arcidiecéza); 8.
Gymnázium B. Slančíkovej-Timravy, Luče-

nec (Rožňavská diecéza); 9. Gymnázium
Ladislava Novomeského, Senica (Bratislavská
arcidiecéza); 10. Gymnázium Konštantínova,
Stropkov (Prešovská archieparchia). (DKÚ
KE)

Slovensko pricestovala generálna
▌▌Na
predstavená sestier baziliánok
Vo štvrtok 19. mája zavítala na Slovensko generálna predstavená Rádu sv. Bazila Veľkého
z Ríma Dia Stasiuková OSBM. Cieľom jej návštevy bola pravidelná vizitácia baziliánskych
komunít a monastierov na Slovensku. Svoju
návštevu začala v Bratislave, kde sa stretla

s bratislavským eparchom vladykom Petrom
Rusnákom a so sestrami baziliánkami, ktoré
pôsobia na eparchiálnom úrade. Z Bratislavy viedla jej cesta na východné Slovensko,
do Prešova a Sečoviec, ktoré sú sídlami dvoch
baziliánskych provincií. (Stanislav Gábor)

Rastislava Baku a Petra Jakuba o milosrdenstve, siedmich hlavných hriechoch
a kresťanstve ako životnom štýle. Žiakom
bol daný aj čas na oddych a relax, mnohí si
aj zašportovali. (Jana Tirpáková)

V Trnave sa 25. mája uskutočnilo
zasadnutie rady Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) pre rodinu pod vedením
jej predsedu Mons. Milana Chautura.
Na stretnutí sa zúčastnilo dvadsaťdva
členov rady, kňazov a laikov zo všetkých
diecéz, a ďalší hostia. Hlavnou témou stretnutia bol Svätý rok milosrdenstva v manželstve. Na zasadnutí so svojím príspevkom
vystúpil aj otec Peter Labanič, ktorý po jednotlivých kapitolách predstavil obsah novej
posynodálnej exhortácie pápeža Františka
Amoris laetitia o láske v rodine.

V 15. ročníku súťaže MAMUT 27. mája
vybojovalo družstvo v zložení Branislav
Diro, Štefan Malik, Jakub Bialko, Patrik Barnišin a Michal Iľkovič 3. miesto. MAMUT je
matematická súťaž pre žiakov 4. až 6. ročníka ZŠ. Organizátorom súťaže je Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a Združenie STROM.
Súťaž sa uskutočnila v areáli Základnej
školy na ulici Krosnianskej v Košiciach.
(Marianna Iľkovičová)

Bardejove sa uskutočnila výstava
▌▌Vpublikačnej
činnosti Františka Dancáka
V pondelok 23. mája sa v Okresnej knižnici
Dávida Gutgesela v Bardejove z iniciatívy
Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov uskutočnila vernisáž
výstavy Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka. Zúčastnil sa na nej aj prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý
sa otcovi Františkovi poďakoval za jeho
publikačnú tvorivosť, za prínosnú prácu pre
dobro Gréckokatolíckej cirkvi a spoločnosti.
Po úvodnom privítaní zástupkyne riaditeľky knižnice Ivety Michalkovej podpredseda
ÚSKI pre východné Slovensko a predseda
pobočky ÚSKI v Bardejove Ján Maník predstavil osobnosť a publikačnú činnosť otca
Františka Dancáka.
Otec František Dancák, stavroforný
protojerej a titulárny kanonik, je gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý
je nesmierne publikačne činný. Napísal 118
rôznych publikácií a približne 1 500 článkov
a príspevkov.
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V súčasnosti je výpomocným duchovným
v Bardejove a predsedom redakčnej rady
časopisu Slovo, predsedom komisie pre
pútnické miesta Prešovskej archieparchie
a predsedom komisie Archieparchiálneho
zhromaždenia pre špeciálnu pastoráciu mládeže, Rómov a rodín. Pôsobil vo farnostiach
Hrabské, ktoré je rodiskom biskupa mučeníka Vasiľa Hopka, a v Kružlove. V rokoch 1984
– 1991 bol šéfredaktorom gréckokatolíckych
časopisov Slovo a Blahovistnik a v rokoch
1999 – 2000 opäť šéfredaktorom časopisu
Slovo, v rokoch 1997 – 2007 bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha. Pôsobil aj na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove. Výstavu publikačnej
činnosti kňaza, autora, editora, redaktora,
prekladateľa, cenzora a človeka s veľkým srdcom si v priestoroch okresnej knižnice prišlo
pozrieť mnoho ľudí. Vystavované knihy
autor venoval ako dar Okresnej knižnici D.
Gutgesela v Bardejove. (Ľubomír Petrík, Ján
Maník; foto: Jozef Geffert)


Arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi odovzdali 27. mája čestný titul doctor honoris
causa Trnavskej univerzity (TU) v Trnave
za rozvoj a etablovanie katolíckej teológie na Trnavskej univerzite a za šírenie
vedeckých výstupov katolíckej teológie
mimo hraníc Slovenskej republiky. Ako
bývalý vyučujúci na Teologickej fakulte
TU, neskôr dekan a rektor Východného
inštitútu v Ríme a v súčasnosti sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme je
medzinárodne uznávanou a oceňovanou
osobnosťou v rámci Katolíckej cirkvi, ako aj
iných kresťanských cirkví.

25. marca sa na Slovensku začala
celoslovenská pro-life misia pod názvom
Deväť mesiacov za život. Spočíva v láskavej
a modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania abortov. V projekte je momentálne zapojených približne 500 dobrovoľníkov
z radov laikov, zasvätených i duchovných,
ktorí sa obetavo zhromažďujú, aby slúžili
modlitbou, dobrým slovom a radou. Ich
služba prebieha v 35 mestách Slovenska,
kde sa zhromažďujú na 48 miestach. Vo
viacerých mestách sa zástupcovia skupín
stretli s vedením zdravotníckych zariadení.
Nemocnice v Snine a Vranove nad Topľou
urobili rozhodnutie, že prestanú vykonávať
interrupcie. Tím, ktorý za projektom stojí,
pozýva i ďalších, aby sa zapojili.
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jednou vetou


Vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparcha, prijal 20. mája na svojom eparchiálnom úrade rímskokatolíckeho biskupa
z Ugandy Mons. Sabina Ocan Odokiho
z diecézy Arua, kde Slovenská katolícka
charita prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre osirelé deti
a deti choré na AIDS.

Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, zavítal 22. mája do farnosti
Bžany, kde v Chráme sv. Mikuláša posvätil
obnovený prestol a interiér, a slávil archijerejskú svätú liturgiu.

26. mája sa prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ zúčastnil na konferencii Pacient v hospici v Bardejove.

V sobotu 28. mája viedol vladyka
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup,
duchovnú obnovu manželiek kňazov
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.

29. mája prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávil v Chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Šarišskom Čiernom v dopoludňajších hodinách
archijerejskú svätú liturgiu spojenú s posviackou farskej budovy a popoludní viedol
eucharistický sprievod v Prešove, ktorý sa
začal v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Porada protopresbyterátu pre špeciálnu pastoráciu Prešovskej archieparchie sa
uskutočnila 30. mája v GMPC v Prešove
za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
vydala pred dvadsiatimi rokmi výzvu k riešeniu demografickej situácie na Slovensku,
v ktorej biskupi apelovali na verejnú moc,
prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci
svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili
a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu, a vyzvali všetky organizácie, vedecké
ústavy, nadácie, zástupcov médií, tvorcov
verejnej mienky, predstaviteľov ekonomických, zdravotníckych, sociálnych, školských
a ďalších rezortov, aby si uvedomili hrozivú
situáciu demografického vývoja na Slovensku, aby v tejto veci zaujali stanovisko a aby
pomáhali hľadať riešenia a cesty z tejto
neutešenej situácie.

Niekoľko tisíc ľudí prišlo 4. júna do
Mestskej haly v Prešove, kde sa zúčastnili
na evanjelizačnom seminári Oheň, ktorý
pripravilo katolícke spoločenstvo Marana
tha z Prešova spolu s americkým evanjelizačným tímom Renewal Ministries.
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výtvarníci zavítali
▌▌Mladí
na Arcibiskupský
úrad v Prešove

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade
v Prešove sa 24. mája uskutočnilo stretnutie
vladyku Milana Lacha SJ, pomocného prešovského biskupa, s mladými výtvarníkmi.
Na stretnutí sa zúčastnili žiaci a študenti
MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej
súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu
Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa
umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterátnom či metropolitnom kole.

Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo
učiteľ výtvarnej výchovy.
Stretnutie sa začalo v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa, kde diakon Martin Dudok
predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho
chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho
plátna i relikvie blahoslavených biskupov
mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných
svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch
arcibiskupského úradu, kde v Expozícii stálej
výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie, a vyvrcholilo,
keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Milan. Po úvodnom príhovore
odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny.
(DKÚ PA; foto: Ondrej Miškovič)

týždňa bez televízie
▌▌Do
sa zapojili aj v Osturni
Do aktivity Hnutia eRko Vypni telku, zapni
seba! sa zapojili aj deti a mladí z farnosti
Osturňa. Heslom ročníka bola výzva: Je čas
zmeniť sa. Stretnutia prebiehali na fare 23. –
29. mája. Aby sa deti a mladí zamysleli nad
hodnotou svojho voľného času, každý deň
ich čakal silný príbeh, na ktorý nadväzovali
rozličné aktivity. Animátori zahrali deťom
situácie zo života svätých – bl. Chiary L. Badanovej, sv. Bakhity, sv. Kataríny Tekakwithy,
bl. Petra Pavla Gojdiča, sv. Gianny B. Mollovej a blahoslavených manželov Martinovcov.
Deti na znak svojho záväzku počas týždňa

Vypni telku, zapni seba! nosili náramok s logom kampane, čím pozývali k tejto aktivite
aj spolužiakov a rovesníkov. V posledný deň
týždňa boli pre účastníkov pripravené súťaže
a karneval svätých. (Miroslav Demjanovič)

farnostiach Prešovskej archieparchie
▌▌Vo
sa uskutočnila iniciatíva za čisté prostredie
28. mája dopoludnia sa vo farnostiach Prešovskej archieparchie uskutočnila Iniciatíva
za čisté prostredie v našich farnostiach, ku
ktorej pozval kňazov a veriacich prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý
sa na nej zúčastnil v Ľutine.
V rámci archieparchiálneho environmentálneho dňa účastníci v duchu encykliky
Svätého Otca Františka Laudato si prispeli
k čistote prostredia. Bol to deň spojený so

zberom a separáciou odpadkov vo farnostiach, hlavne v okolí chrámov, farských
budov, cintorínov či pri potokoch, prípadne
v priľahlom lese a pod., a to v spolupráci
s mestskými či obecnými úradmi. Prešovská
archieparchia chcela takýmto spôsobom
ukázať ľudský a kresťanský prístup k prírode,
k Božiemu stvorenstvu a mnohých povzbudiť k udržiavaniu čistoty životného prostredia. (Ľubomír Petrík)
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krátky rozhovor

JJ

Ľ. Petrík

M. Lach

Milan Chautur sa stretol
▌▌Vladyka
s mladými a rodinami
Na túru s vladykom Milanom Chauturom
CSsR, ktorú tento rok organizačne zastrešoval Košický protopresbyterát, sa 28. mája
vybrali mladí aj tí skôr narodení. Túra sa
začala pri rekreačnom stredisku Alpinka, odkiaľ všetci účastníci pokračovali turistickým
chodníkom naprieč kavečianskym lesom až
k ZOO. Trasa bola zvolená tak, aby ju zvládla

každá veková kategória. Účastníci tak mohli
zakúsiť, že Košice nie sú len mestom s bohatou kresťanskou, kultúrnou a historickou
základňou, ale aj mestom, ktoré obkolesuje
krásna príroda. V cieli všetkých čakal chutný
guľáš a hry pripravené animátormi pre najmenších účastníkov túry. (Štefánia Čepová)

navštívili Ľutinu

SJ. Viaceré rehoľné sestry navštívili pútnické
miesto Gréckokatolíckej archieparchie prvýkrát a veľmi sa im páčilo. (Ján Babjak SJ)

Milan požehnal
▌▌Vladyka
zrekonštruované ihrisko
V pondelok 30. mája vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, požehnal zrekonštruované ihrisko s umelou trávou a tribúnou pre
obecenstvo v areáli CZŠ sv. Juraja v Trebišove,
ktorá sa týmto spôsobom usiluje skvalitniť
športovú výchovu. Projekt sa realizoval
s podporou Ministerstva financií SR a sponzorov. Žiaci sa tiež podieľali na finálnej
úprave ihriska a okolia.
Za účasti žiakov po príhovore riaditeľky
školy Ľudmily Bumberovej areál požehnal vladyka Milan v sprievode riaditeľa
Eparchiálneho školského úradu otca Petra
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Čo vás počas veľkonočných sviatkov
priviedlo do Prešova?
Dva dôvody. To, že poznám otca arcibiskupa metropolitu Jána aj pomocného
biskupa Milana a že ma sem pozvali. Druhý
dôvod je ten, že som tiež z východnej cirkvi
a zaujímam sa o život Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.
Môžete nám povedať niečo o Sýrskomalabarskej cirkvi, do ktorej patríte?

z Kongregácie
▌▌Sestry
božského Vykupiteľa
V sobotu 28. mája rehoľné sestry Kongregácie božského Vykupiteľa putovali do baziliky minor v Ľutine. Púť zorganizovala sr.
Benigna a spolu s ňou sa na púti zúčastnilo
šestnásť sestier z troch komunít: zo Spišskej
Novej Vsi, Spišských Vlachov a Raslavíc.
Medzi sestrami boli dve provinciálne radkyne: sestra Školastika (bývalá provinciálna
predstavená) a Oktávia, novicka Marta s magistrou sestrou Immaculatou, postulantka
Patrícia a kandidátka Janka z Ukrajiny.
Bazilikou a pútnickým miestom ich sprevádzal otec arcibiskup metropolita Ján Babjak

Rozhovor s Mons. Lukom Jogym Vadakarom, sekretárom Apoštolskej nunciatúry
na Slovensku, počas Paschy

Oreniča, miestneho protopresbytera otca
Dušana Semana a duchovného správcu školy
otca Tomáša Haburaja. Nasledoval prvý slávnostný výkop vladykom Milanom a potom
duel medzi najlepšími futbalistami školy,
chlapcami aj dievčatami.
Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove rozvíja u žiakov aj športové nadanie.
V škole je niekoľko futbalových tried. Je tu
aj dievčenské futbalové družstvo, ktoré sa
v tomto školskom roku vo svojej kategórii
v rámci Slovenska umiestnilo na prvom mieste. (Tomáš Haburaj)

Podľa tradície je jej zakladateľom sv.
apoštol Tomáš, ktorý ohlasoval evanjelium v Indii. Cirkev prešla rôznymi fázami.
Prvou bolo jej založenie, druhou príchod
misionárov z prenasledovanej Chaldejskej
cirkvi v roku 345. Až do 16. stor. prichádzali
do Indie títo misionári. S príchodom portugalských kolonizátorov nastali vnútorné
rozdelenia. Jedna časť ostala verná Rímu,
druhá sa oddelila, ale postupne sa vrátila.
Sýrsko-malabarská spolu so Sýrsko-malankarskou cirkvou tvorí podstatnú časť
kresťanstva v Indii. Sýrsko-malabarská cirkev má okolo štyroch miliónov veriacich. Aj
v diaspóre, hlavne v USA a v Austrálii. Naša
cirkev rastie a expanduje navonok. Rizikom
je, že veriaci vo svete strácajú identitu
svojej cirkvi. Hľadajú však spôsob, ako si ju
zachovať.
Máme mnohé duchovné povolania
vďaka tomu, že rodiny sa spolu modlia. Vo
farnosti sa kňaz stretáva s veriacimi, aby
sa s nimi pravidelne po domoch modlil.
Zážitok zo živej viery v rodine sa prenáša
aj do túžby ohlasovať vieru vo svete. Preto
je z našej cirkvi veľa misionárov.
Aké zážitky si odnášate z Prešova?
Naša cirkev nepozná liturgiu Veľkého
štvrtka s posvätením myra. Chce sa vrátiť
k vlastným koreňom. Ešte máme čo robiť,
aby sme tento prechod uskutočnili a objavili liturgické bohatstvo, ktoré sme zanechali.
Vidieť biskupa spolu s kňazmi modliť sa
a spievať je niečo úžasné. Mal som možnosť
sledovať texty modlitieb a sú veľmi pekné.
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slovo na tému

Storočie gréckokatolíkov
v Čechách
Apoštolský exarchát Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike
si 13. marca pripomenul 20 rokov od svojho ustanovenia dnes
už svätým pápežom Jánom Pavlom II. Tomu však predchádzala
dlhá, niekedy až strastiplná história. Pozrime sa do histórie
aj na to, ako dnes Gréckokatolícka cirkev v Čechách žije.
Ján Kočerha
foto: archív GKAE Praha
JJ

Z histórie
Prvé zmienky o gréckokatolíkoch sa na českom území objavujú už v 16. storočí. Koncom
18. storočia, za vlády cárovnej Kataríny prichádzali ukrajinskí utečenci z radov vojakov
cárskeho Ruska. Rozsiahlejšie migračné vlny,
môžeme hovoriť o troch, prichádzajú až
od začiatku 20. storočia.
Prvé dve úzko súvisia s dvoma svetovými
vojnami, politickými zmenami a vznikom
Československa. Čechy a Morava sa stali
útočiskom nielen pre vojnových utečencov
a zajatcov, ale aj pre robotníkov a remeselníkov rôznych profesií, vysokoškolákov
a inteligenciu, a v neposlednom rade pre
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kňazov a bohoslovcov. Pochádzali z Galície,
Podkarpatskej Rusi, východného Slovenska,
Bukoviny či Rumunska.
Tretia vlna, ktorá vlastne trvá doposiaľ,
a dá sa povedať, že stále narastá, má okrem
politických príčin hlavne ekonomické. Prichádzajú v nej najmä Ukrajinci a Slováci.
V časoch Rakúsko-Uhorska patrili gréckokatolíci na českom území pod jurisdikciu
Ľvovskej eparchie. Po vzniku Československa
v roku 1918 pod Prešovskú eparchiu. Táto situácia trvala až do ustanovenia apoštolského
exarchátu v roku 1996, ktorý je podriadený
priamo Apoštolskému stolcu v Ríme.

Zriaďovanie prvých farností
Skôr, než boli na českom území zriadené prvé
gréckokatolícke farnosti, duchovnú službu
veriacim poskytovali najmä kňazi z radov
emigrantov. Bohoslužby sa často konali

v improvizovaných podmienkach. V Prahe sa
spočiatku slúžilo v Kostole sv. Jana Nepomuckého na Skalke či v Kostole sv. Kríža na ulici
Na Příkopě. Neskôr sa im podarilo získať
Kostol sv. Klimenta na Karlovej ulici neďaleko
Karlovho mosta. Pražský arcibiskup Dr. František Kordač ho 12. februára 1929 daroval gréckokatolíkom na večné časy. Dnes už pamätné
slová darovacieho dekrétu hovoria:
„Našemu pastýřskému srdci jsou všichni
katolíci, bydlící v Našem sídelním městě stejně
milí a drazí, ať jsou to katolíci latinského ritu,
neb řecko-katolíci. Tito poslední tím spíše, že
jsou to většinou studenti a mladiství dělníci,
kteří zvláště potřebují v nebezpečném svém
věku duchovního střediska a častého náboženského povzbuzení a posily, aby v svůdném
prostředí nebezpečných lákadel velkoměsta
mravně a tělesně nezahynuli. Aby těmto duchovním, náboženským a mravním potřebám
řecko-katolíků v Praze bydlících duchovní
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jejich správa v klidu věnovati se mohla, rozhodli jsme, aby pro řecko-katolické bohoslužby
v Praze byl trvale věnován kostel sv. Klimenta
v Praze 1, Karlova ul., a aby tento krásný
a prostorný chrám stal se pak farním kostelem
řecko-katolické farnosti, jež má býti v Praze
v brzké době zřízena. Prosíme vroucně Pána,
aby na přímluvu sv. Klimenta papeže a mučedníka, jenž byl v tak úzkém duchovním styku se
věrozvěsty slovanskými sv. Cyrillem a Methodem, žehnal vší apoštolské snaze a práci
ve prospěch spásy řecko-katolíků v Praze.“
Táto darovacia listina akoby v mnohom
predbehla ovzdušie Druhého vatikánskeho
koncilu. Vyžaruje z nej duch, ktorý neskôr
nachádzame obsiahnutý v Dekréte o východných katolíckych cirkvách, ktorý vysoko oceňuje ustanovenia, liturgické obrady, cirkevné
tradície a spôsob kresťanského života východných cirkví, chýrnych svojou starobylosťou.
Do tohto chrámu bol prenesený ikonostas
z Kostola sv. Kríža s ikonami od neznámeho
autora z radov emigrantov. V roku 1985 ho
nahradil nový, vhodne doplňujúci barokový
interiér, ktorý je dielom akademického sochára a diakona Karla Stádnika a umeleckého
kováča Tomáša Hlaváčka.
Prvá pražská farnosť bola zriadená dekrétom pápeža Pia XI. z 20. decembra 1935 ako
ústredná farnosť „pro tota Bohemia Moravia
ac Silesia“. Prvým farárom sa stal otec Vasiľ
Hopko, ktorý ako vojak základnej vojenskej
služby už od roku 1922 navštevoval sväté liturgie, vtedy ešte v Kostole sv. Kríža. Aj z tohto
dôvodu, aj na žiadosť gréckokatolíkov v Prahe
biskup Pavol Peter Gojdič vymenoval otca Vasiľa Hopka s platnosťou od 20. februára 1929
za správcu farnosti v Pakostove, pričom ho
služobne pridelil do Prahy, kde mal za úlohu
vytvoriť predpoklady pre vznik samostatnej
gréckokatolíckej farnosti. Otec Vasiľ aktívne
vyhľadával veriacich roztrúsených po celej
zemi, venoval sa študentom, robotníkom, pomáhal sirotám, chudobným, zakladal duchovné spolky, organizoval výučbu katechizmu.
Pre veriacich na Morave a v Sliezsku onedlho zriadil vladyka Gojdič farnosť v Brne. Potvrdená bola výnosom ministerstva školstva
ČSR 10. apríla 1937. Ďalšími miestami, kde sa
začala pastorácia, boli Jelení, Mikulov, Liberec, Milíkov, Tachov a Planá. Okrem Liberca
a čiastočne Tachova na ostatných miestach
už dnes gréckokatolíci aktívni nie sú.
Významnými pre vzájomné vzťahy medzi
rímskymi a gréckymi katolíkmi boli v medzivojnovom a krátko i povojnovom období
(do roku 1946) unionistické zjazdy na Velehrade, konané z iniciatívy arcibiskupa Stojana
a ľvovského metropolitu Andreja Šeptického.

Roky prenasledovania
Po tzv. Prešovskom sobore boli tak ako ostatné aj farnosti v Čechách násilne prevedené
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na Pravoslávnu cirkev a veriaci boli úradne
vyhlásení za pravoslávnych. Biskupi a mnohí kňazi, ktorí zostali verní, boli odsúdení
a uväznení. Niektorí kňazi z východného
Slovenska aj so svojimi rodinami boli protiprávne vysídlení do českého pohraničia a vykonávali ťažké fyzické práce. Títo kňazi však
aj naďalej tajne slúžili bohoslužby, a tak tu
bolo asi toľko tajných kaplniek, koľko bolo
vysťahovaných kňazských rodín. Tie, aj keď
to nebolo jednoduché, udržiavali aj naďalej
vzájomné kontakty, stretávali sa, podnikali
spoločné výlety pre deti či iné spoločné
akcie. Do pamäti mnohých sa vryla oslava
20. výročia biskupského svätenia vladyku
Hopka v kláštore v Oseku, kde bol od roku
1963 internovaný. Podrobne a veľmi sugestívne popisuje osudy gréckokatolíckych rodín
(asi 100) v Čechách a na Morave otec Michal
Fitz v knihe Trpké roky, ktorú vydal Byzant
v Košiciach v roku 1993.

Na základe petičnej akcie, ktorá získala
viacej než štyridsaťtisíc podpisov a ktorej
iniciátorom bol biskup Vasiľ Hopko pod
záštitou pražského arcibiskupa Františka
Tomáška, a rezolúcie gréckokatolíckych
kňazov z 10. apríla 1968 bola činnosť Gréckokatolíckej cirkvi 13. júna 1968 povolená. Až
12. decembra 1968 bol obnovenej cirkvi vrátený Chrám sv. Klimenta. O tri dni sa v ňom
opäť začali slúžiť sväté liturgie. Túto slávnosť,
na ktorej sa zúčastnilo množstvo veriacich,
sprevádzal zbor Musicae slavae pod vedením
dirigentky Dr. Olgy Dutkovej. Niekoľko mesiacov bol farárom otec M. Hlaváč, od roku
1969 potom otec Ivan Ljavinec. Bola to, aj
keď nie v plnom rozsahu, jediná funkčná
farnosť, keďže úrady aj naďalej bránili jej
rozvoju. Ten mohol nastať až po roku 1989.

líkov v Českej republike so sídlom v Prahe.
Vďaka arcibiskupovi Tomáškovi a biskupovi
Jánovi Lebedovi získala pražská farnosť budovu na Haštalskom námestí, súčasné sídlo
apoštolského exarchátu. Pravidelné bohoslužby sa začali slúžiť v Kladne, Chomutove,
Žiželiciach, Žatci, Lounoch a mnohých
ďalších mestách, hlavne na severe republiky,
kde ešte žili aj členovia vysťahovaných rodín
z 50. rokov. V mnohých ďalších mestách sú
dnes zriadené farnosti, napríklad v Brne,
Karlových Varoch, Liberci, Českých Budějoviciach, Ústí nad Labem, Ostrave, Olomouci,
Pardubiciach, Hradci Králové, teda prakticky
vo všetkých väčších mestách.
Boli obnovené aj púte veriacich na tradičné
pútnické miesta. Tým najstarším bola Svätá
Hora pri Příbrami, kam už v roku 1948 putoval s množstvom veriacich z východného
Slovenska aj vladyka Vasiľ Hopko na oslavu
200. výročia korunovácie Svätohorskej Božej
Matky. V roku 1991, po desaťročiach neslobody, boli tieto púte opäť obnovené. Odvtedy
tam každoročne prúdia stovky pútnikov
a toto miesto sa stalo hlavným pútnickým
miestom pre gréckokatolíckych veriacich
najmä z Čiech.
Na Morave to je zase Velehrad spätý s tradíciou sv. Cyrila a Metoda. Tu sa konala už aj
spoločná púť českých a slovenských gréckokatolíkov. Zatiaľ jediným blahoslaveným, ktorý
bol v českých krajinách Katolíckou cirkvou
z povojnového obdobia vyhlásený, je gréckokatolícky redemptorista otec Metod Dominik
Trčka, ktorý zomrel v komunistickom väzení.
Svoje miesto si našli aj menšie púte v Prahe,
k hrobu sv. Prokopa do kapitulného Kostola
všetkých svätých na Pražskom hrade či k sv.
Klimentovi na staroslávny Levý Hradec. Obohatením duchovného života sú aj zahraničné
púte, veriaci so svojimi kňazmi putujú na známe miesta – do Lúrd, Fatimy či Ríma.

Zriadenie biskupského vikariátu

Apoštolský exarchát

Po rozdelení Československa a vzniku
dvoch samostatných štátov 1. januára 1993
bol prešovským biskupom Jánom Hirkom
zriadený biskupský vikariát pre gréckokato-

Po 28 rokoch od obnovenia Gréckokatolíckej
cirkvi zriadil pápež Ján Pavol II. bulou Quo
aptius consuleretur Apoštolský exarchát
v Českej republike.

Obnovenie činnosti
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Píše sa v nej:
„Jan Pavel, biskup, služebník služebníků
Božích na trvalou památku. Aby bylo vhodněji postaráno o duchovní blaho a o pastorační
péči věřících byzantského obřadu žijících
v České republice, my jako nástupce sv. Petra
starostliv o dobro celého Pánova stádce, poté
co jsme vyslechli našeho ctihodného bratra
Angela S. R. E. kardinála Sodana, státního
sekretáře na audienci, jež jsme mu udělili dne
18. ledna tohoto roku, usoudili jsme, že pro
ně má být založena apoštolská exarchie. Tedy
z nejvyšší apoštolské moci vyňali jsme část
území z Prešovské eparchie a ustanovujeme
nový Apoštolský exarchát pro věřící byzantského obřadu v České republice a přikazujeme, aby jeho stolec byl v Praze, a aby měl
svůj katedrální chrám v kostel, zasvěceném
svatému Klimentu papeži se všemi určenými vlastními právy a závazky. Tyto všechny
i ostatní věci nechť se upraví podle norem
Kodexu kánonů východních církví. Až tato
záležitost bude završena, chceme, aby toto
apoštolské nařízení bylo platné nyní i pro budoucnost a vylučujeme cokoliv protikladného.
Dáno v Římě u svatého Petra dne patnáctého
března léta Páně 1996, v osmnáctém roce
našeho pontifikátu.“
Za prvého apoštolského exarchu bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný otec Ivan
Ljavinec, generálnym vikárom sa stal otec Ján
Eugen Kočiš. V tom čase mal exarchát sedem
farností, v ktorých slúžilo desať kňazov.
V roku 2003, po dovŕšení osemdesiatich
rokov, odišiel vladyka Ivan Ljavinec na zaslúžený odpočinok a svoje posledné roky žil
u rehoľných sestier v Tišnove u Brna, odkiaľ
sa v decembri 2012 vrátil do Otcovho domu.

V novom miléniu
24. apríla 2003 bol vymenovaný nový, v poradí druhý apoštolský exarcha Mons. Ladislav
Hučko. V roku 2004 sa stal pomocným biskupom Mons. Ján Eugen Kočiš, ktorý sa v roku

14

2006 vrátil na Slovensko a dnes žije v Prešove,
v meste svojho niekdajšieho pôsobenia.
V tomto čase bolo už v siedmich dekanátoch spolu 25 farností a 19 filiálok, v ktorých
pôsobilo 35 kňazov.

Súčasný stav
Súčasnosť jasne ukazuje životaschopnosť
exarchátu, svedčí o jeho potrebe a význame napriek všetkým pochybnostiam z čias
jeho vzniku. S kvantitou, rastúcim počtom
farností, odslúžených svätých liturgií, počtom udeľovaných sviatostí rastie pomaly aj
kvalita, môžeme povedať aj rozšírenie poľa
pôsobnosti.
Príkladom môže byť aj gréckokatolícka
charita, ktorú otec biskup Ladislav Hučko
založil v roku 2008. Venuje sa predovšetkým
práci s migrantmi, čo bolo Cirkvi vždy vlastné. Poskytuje právne poradenstvo a prostredníctvom školených lektorov vyučuje
český jazyk, čo je požadovanou podmienkou
na získanie pobytu. Taktiež pracuje s mládežou, čoho dôkazom sú dnes už pravidelné
letné tábory pre mládež.
Zďaleka nezanedbateľnú úlohu má
publikačná činnosť. Okrem publikácií
zaoberajúcich sa právnymi predpismi sa
venuje témam z histórie Cirkvi a liturgie,
kultúrnym a spoločenským témam zameraným aj na integráciu národnostných menšín.
Každoročne vychádza kalendár, ročenka zo
života miestnej cirkvi. Aktuálnym témam
a spravodajstvu, ale i formácii sa venuje
časopis Exarchát, ktorý si nedávno pripomenul desať rokov existencie. Okrem tlačených
médií si svoje miesto nachádzajú aj tzv.
moderné médiá. Väčšina farností má svoje
internetové či fejsbukové stránky, ktorými
sa snaží čím viac sa priblížiť hlavne mladým
veriacim i hľadajúcim. V internetových
archívoch rádií a televízií môžeme nachádzať
prenosy svätých liturgií, rozhovory či náučné
programy.

Svoj ohlas získaval Apoštolský exarchát aj
v zahraničí. Za zmienku určite stojí aj skutočnosť, že v roku 2015 prišli do Prahy takmer
všetci (asi 40) európski gréckokatolícki
biskupi na pravidelné stretnutie východných
hierarchov Európy.
Asi žiadne relevantné štatistiky o reálnom
počte veriacich neexistujú, opierať sa však
sčasti môžeme o matriky pokrstených či
o dáta Českého štatistického úradu zo sčítania ľudu, ktoré sa koná raz za desať rokov.
Tieto údaje sú však pre nás iba orientačné,
keďže účasť na sčítaní nie je povinná. Z uverejnených štatistik vyplynulo, že najvyšší
relatívny nárast počtu veriacich zaznamenala
práve Gréckokatolícka cirkev. Kým v roku
1991 sa ku gréckokatolíkom prihlásilo 7 030
veriacich a v roku 2001 potom 7 675, v sčítaní
z roku 2011 sa prihlásilo už 9 927 vreciach,
čím ich počet narástol takmer o tretinu.
V skutočnosti je počet veriacich omnoho
vyšší, než ukazuje štatistika. Vidno to pri
rôznych cirkevných slávnostiach, hlavne
na Paschu. Nárast je spôsobený predovšetkým prílivom veriacich z Ukrajiny, ktorí
prichádzajú do Čiech za prácou a mnohí tu
potom ostávajú.
Rovnako orientačne, čo sa týka celkového
počtu veriacich, môžeme brať aj údaje z matrík. Medzi vyše dvoma tisícmi pokrstených
za ostatných dvadsať rokov sú väčšinou deti,
ktorých rodičia boli pokrstení doma, hlavne
na Ukrajine či na Slovensku, a tých v matrikách zapísaných nemáme. Tvoria väčšinu veriacich. Mnohí z nich zostávajú nastálo v ČR.
V Cirkvi sú veriaci českej národnosti hlavne
tí, ktorí krst prijímajú ako dospelí, alebo tí,
ktorí síce pôvodne neboli českej národnosti,
ale už žijú v Čechách viac generácií. Narastajú aj počty prvoprijímajúcich detí a cirkevných sobášov. Počet uzavretých manželstiev
v našich farnostiach je pre celkový odhad
počtu veriacich tiež len orientačný. Od roku
1996 asi 400, keďže sa snúbenci často chodia
sobášiť do svojich rodísk a potom sa vracajú.
Každopádne sú tieto čísla povzbudzujúce,
no aj zaväzujúce.

Slovo na záver
Apoštolský exarcha Ladislav Hučko k 10.
výročiu apoštolského exarchátu napísal:
„Napriek všetkej nepriazni osudu, neporozumeniam a prenasledovaniu naša Cirkev
prežila, a dokonca sa rozvíja. Je to nejaký
paradox alebo nejaký Boží zámer? Považujem to za Boží zámer. Nič sa na svete nedeje
náhodou. Všetko má svoj cieľ a zmysel.“
Nech je tohtoročné výročie vhodnou príležitosťou opäť sa hlbšie zamyslieť nad Božou
ochranou tejto cirkvi, poďakovať za ňu
a s Božou pomocou a pod ochranou Božej
Matky ďalej v nej pracovať a rozvíjať ju.

www.casopisslovo.sk

rok milosrdenstva

V bázni pred Pánom
Eva Paula Ivančová OSBM
foto: russianicons.wordpress.com
JJ

,,Taký dobrý človek! Celý život nikomu nič
zlé nespravil! Navyše chodí do chrámu! Toto
si naozaj nezaslúžil!“ Neraz počuť podobné
slová na adresu niekoho, komu sa prihodilo
nešťastie. Iba ľudský pohľad znamená priemerné hodnotenie.
Človeče, a opäť stojíš na križovatke rozhodnutia. Ktorým smerom vykročíš? Cestou
šomrania a sebaľútosti? Zavrhneš Boha, lebo
ti vnútro zaplavili slová berúce aj poslednú
nádej? Azda navštíviš veštcov s očakávaním
zdanlivého vysvetlenia? Začneš čítať horoskopy s nádejou na lepšiu budúcnosť ako
výsmech mizernej prítomnosti?
A Boh? Nezabudol si na toho, kto ťa utkal
v lone matky a pozná zákruty tvojej cesty?
Vypočuj si slová života. Čítaj o tých, ktorí
ťa predišli. O putovaní s Pánom navzdory
ťažkostiam.
Jeden z nich kráčal cestami pravdy
a spravodlivosti. Dával almužny. Dôstojne
pochovával pohodených mŕtvych, za čo mu
hrozila smrť. Verne uctieval Pána, aj keď
všetci odpadli od pravej viery. Nasadil život
za dobro, a predsa oslepol. Telesná temnota
za milosrdenstvo. Ostali mu iba manželkine

výčitky. No jeho vnútorný zrak ostal nezakalený. Nehromžil, no modlil sa. Nevzýval
Pána sám. Pred Boží majestát sa vznášala
prosba ešte jednej úprimnej duše.
Človek, ktorý dlhodobo nenachádza
v kríze riešenie, skepticky prosí Stvoriteľa,
aby ho povolal k sebe. Kapituluje. Tam, kde
sa končia ľudské možnosti, začína konať Boh
spôsobom, ktorý prekonáva všetky očakávania. „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.“
Treba byť pripravený. Podľa Pánovho scenára
neostane nič po starom. Podoba riešenia
nebude možno podľa najlepšieho zdania
prosebníka, no v Pánovej réžii to bude tak,
ako treba pre spásu duše.
Tóbi bol tým požehnaným mužom, ktorý
sa stal svedkom Pánovho milosrdenstva.
Nedal sa strhnúť rečami ľudí. Nezanevrel
na Stvoriteľa. Nič mu nevyčítal. Nevymenoval všetko urobené dobro, aby mu dal najavo,
že si svoj údel vôbec nezaslúžil. Celý život
stál v bázni pred Pánom.
Svojho syna Tobiáša vyslal na púť s poslaním. Pred cestou mu odovzdal pravdy
s jasným svetlom poznania o Božej dobrote,
aj keď sa pre temnotu očí nemohol pozrieť
synovi do tváre.
A tak Pán poslal svojho anjela, aby doviedol chlapca bezpečne do cieľa. Samotná púť
nabrala nečakaný spád. Vernosť mladíkovho
otca bola pre neho požehnaním. Boh vypo-
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Mons. Ján Babjak SJ
„Ježišove vzťahy s ľuďmi, s ktorými sa stretal,
boli jedinečné a neopakovateľné. Znamenia,
ktoré konal predovšetkým voči hriešnikom,
chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim,
boli prejavom milosrdenstva. Všetko v ňom
hovorilo o milosrdenstve. Nič v ňom nebolo bez
súcitu. Keď Ježiš videl, že zástupy ľudí, ktoré ho
nasledovali, sú unavené, zmorené, sklesnuté
a bez pastiera, z hĺbky srdca pocítil s nimi súcit.
Mocou tejto súcitnej lásky uzdravoval chorých,
ktorých mu prinášali, a niekoľkými chlebami
sýtil zástupy.“ (Misericordiae vultus 8).
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Slová Svätého Otca Františka výstižne charakterizujú Ježišove skutky voči ľuďom, ktorých
veľmi miloval. Jeho láska k nim bola a stále je
bez hraníc. Ak niekto pochybuje o jeho láske,
nech sa pozrie na kríž a prečíta si v evanjeliu,
čo všetko Ježiš z lásky k ľuďom podstúpil.
Dobrovoľne prijal nespravodlivé odsúdenie,
bičovanie, tŕním korunovanie, krížovú cestu,
ponižovanie a ukrižovanie (porov. Jn 19, 1 – 37).
Jeho láska k ľuďom sa zavŕšila slávnym vzkriesením, ktoré Ježiš ponúka každému človekovi,
lebo chce spasiť všetkých ľudí. Ježiš nám ukázal,
kadiaľ vedie aj v našom živote cesta do večného
života.
Skutky lásky, ktoré Ježiš konal počas svojho
pozemského života, sú zaznamenané najmä
v evanjeliách. Sú tam aj viaceré podobenstvá,
ktoré predstavujú Božiu lásku a jeho milo-

slovo metropolitu

Božie milosrdenstvo

čul nielen Tóbiho modlitbu, ale aj Sárinu.
Ona sa stala manželkou jeho syna. Tento
zväzok bol prejavom Božieho milosrdenstva
aj voči nej. A Pánov anjel bol nielen Tobiášovým sprievodcom, ale aj lekárom jeho otca.
Na radu nebeského posla Tóbi vyzdravel.
Pútavý príbeh starozákonného svedka
Pánovo milosrdenstva. Čítanie tejto knihy
vnesie svetlo nádeje do situácie, keď sa
následkom zúfalstva človek stáva korisťou
beznádeje. Na otázky života treba hľadať
odpoveď v knihe života. Vo svetle tohto
poznania sa nešťastie blížnych, ako aj vlastné
váži inými slovami.

srdenstvo, a stále sú pre nás príkladom, ako
máme žiť, ako konať v konkrétnych situáciách.
V podobenstvách venovaných milosrdenstvu
Ježiš odhaľuje povahu Boha ako Otca, ktorý
sa nikdy nevzdáva, až kým neodstráni hriech
a svojím súcitom a milosrdenstvom nezvíťazí
nad odporom.
Tieto podobenstvá predstavujú Božiu radosť
vo chvíli odpúšťania. Nachádzame v nich jadro
evanjelia i našej viery, lebo v nich sa milosrdenstvo predstavuje ako sila, ktorá všetko premáha a napĺňa srdce láskou a odpustením. Ak
budeme konať ako Ježiš, aj my budeme prežívať
podobnú radosť pri odpúšťaní a pri všetkých
prejavoch milosrdenstva voči našim blížnym. Je
dôležité, aby sme sa naučili konať skutky lásky
a milosrdenstva, lebo nimi sa stávame podobnými Bohu a dozrievame pre večnosť.
Svet koná opačne. V ňom slabí a biedni, ktorí
sú odkázaní na milosrdenstvo, nič neznamenajú. Ale aj tí, ktorí sa milosrdne voči nim správajú, sú odsúvaní na okraj spoločnosti.
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Otvorený dom
aj srdce
Patrik a Nancy Lattovci každoročne v Medžugorí ubytujú
stovky kňazov. Pre Patricka bol bohom biznis, ktorý
ovplyvňoval život celej jeho rodiny až do chvíle, keď sa
obrátil cez posolstvo Panny Márie z Medžugoria.
JJ

Ľubomír Petrík

foto:M.Sejka,sammmyj.wordpress.com

Na Slovensku ste po prvýkrát.
Ako vnímate ľudí a krajinu?
Nancy: Je to pre nás veľké požehnanie,
veľká česť a privilégium, že sme boli s otcom arcibiskupom, ktorý miluje svoj ľud,
svoju cirkev a Boha. Spolu s ním sme mohli
navštíviť svätyne na Slovensku, miesto,
kde sa zjavil sv. Mikuláš aj miesto, kde sa
zjavila Panna Mária, ktorá sa predstavila
ako Nepoškvrnená čistota. Veľmi sa dotklo
nášho srdca, keď sme videli, akú máte úctu
k svätým a Panne Márii. Liturgia bola ten
najkrajší dar, ktorý sme prijali. Jedno srdce,
jeden hlas a jedna láska. Bolo pre nás
veľmi dojemné vidieť, že sme jedna Cirkev
a že východná Cirkev má takúto vieru, odhodlanie a lásku. Je to pre nás veľká radosť
a príklad pre všetkých.
Patrick: Slovensko je šok. Je to krajina
plná Boha. Urobilo to na mňa veľmi veľký
dojem, čo sa týka viery, čo sa týka plných kostolov, ktoré sme videli. Bol som
dojatý z ľudí, ktorí počas celej liturgie stáli
a počas adorácie kľačali. Krajina je veľmi
pekná, nemal som takéto očakávania.
Nemôžeme sa dočkať, keď sa sem znova
vrátime.


Ako dlho žijete v Medžugorí a čo
spôsobilo, že ste odišli zo svojej
rodnej krajiny – Kanady?
Nancy: Žijeme v Medžugorí už 23 rokov.
Keby nám niekto pred 23 rokmi povedal,
že budeme žiť v Medžugorí, povieme mu,
že sa zbláznil. Bola som právničkou, man-
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žel bol obchodník. Náš život bol však bez
Boha a bez modlitby. Náš život zničil životy
štyroch detí. Jedno bolo na drogách, druhé
malo problém s alkoholom, dcéra bola
dvakrát rozvedená, najstarší syn homosexuál. Toto bolo ovocie nášho života bez
Boha. Zničili sme životy štyroch detí. Skrze
jedno posolstvo z knihy posolstiev, ktoré
sme mali v Kanade, posolstiev Kráľovnej
pokoja z Medžugoria, môj manžel, ktorý
vôbec neveril v Boha, úplne zmenil svoj
život. Keď som ho videla, bola som veľmi
zmätená, keď povedal, že sú to posolstvá
od Boha a musíme ísť do kostola. Muž,
ktorý za tridsať rokov nešiel do kostola ani
na Vianoce a bol v kostole možno dvakrát
na pohreb. Muž, ktorý neveril, že Boh existuje. Muž, ktorý zrazu povedal, že musíme
ísť v nedeľu na svätú omšu, lebo to hovorí
Panna Mária.
Patrick: Pravdou je, že Boh v biznise
neexistuje. Biznis, to sú len peniaze. Boh
tam nemá šancu. To ovplyvní tvoju rodinu,
tvoje deti. Moje deti mali všetko, čo sa
dá za peniaze kúpiť, ale ja som ich ani raz
nezobral do kostola, pretože môj biznis
a môj obchod sa mi stali bohom. Keď som
si prečítal posolstvo z knihy posolstiev
z Medžugoria, ktoré mi dala moja manželka Nancy: „Ja ťa pozývam k obráteniu
poslednýkrát“, šokovalo ma to. Vedel som,
že je to pravda. Toto posolstvo zmenilo
môj život. Čo urobíte s obchodom, s peniazmi? Čo vám zostane pre večný život?
Nemôžete si kúpiť nebo.
Nancy: Môj manžel povedal, že musíme
s veľkou rozhodnosťou žiť posolstvá.
Panna Mária povedala, aby sme sa každý
deň modlili ruženec. Že to spôsobuje
zázraky. Zázraky v rodine. Tak povedal, že

sa budeme modliť. Panna Mária hovorí:
„Choďte každú nedeľu na svätú omšu.“
Povedal: „Tak poďme na omšu.“ Panna
Mária povedala, že sa máme každú stredu
a piatok postiť. A tak sa postíme. Musíme
čítať Božie slovo. Povedal: „Choď a kúp
Bibliu.“ Manžel sa v jednom z posolstiev
dočítal, že musí ísť na spoveď: „Nemôžete
začať obrátenie bez spovede.“
Patrick: Vaším prvým krokom musí byť svätá spoveď. Nebol som na spovedi tridsať
rokov. Netušil som, čo povedať kňazovi, ale
bol úžasný. Rozpovedal som mu všetko, čo
som robil vo svojom živote od toho dňa, čo
som bol schopný si spomenúť: že som sa
oženil aj rozviedol, cudzoložil, že som deti
nedal pokrstiť, že som ich nikdy nevzal
do kostola, že som si vzal Nancy v helikoptére, že moje deti skončili pri alkohole,
drogách, rozvedené, pretože boli mojou
kópiou. Boh v tom všetkom neexistoval.
Všetkých tých tridsať rokov smrteľného
hriechu som dal kňazovi a kňaz povedal:
„Ja ťa rozhrešujem.“ Nemohol som prestať
plakať. Bol som v šoku z Božieho milosrdenstva, ktoré som dostal cez ruky kňaza.
Táto spoveď mi zachránila život. Úplne ho
zmenila, takže našou službou v Medžugorí
je starať sa o kňazov. Som presvedčený, že
kňazstvo je Božím zázrakom, preto je náš
dom otvorený kňazom po celý rok.


Vo svojich svedectvách často spomínate modlitbu matiek. Prečo má
táto modlitba veľký význam?
Nancy: Panna Mária nás učí: „Drahé deti,
skrze modlitbu a pôst môžete zastaviť
vojnu, môžu byť odvrátené prírodné katastrofy a svet sa môže zmeniť.“ Modlitba,
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ktorú máme, nie je niečo sebecké. Panna
Mária nás učí, že keď sa modlíme za druhých, modlíme sa sami za seba. Každého
druhého v mesiaci nás prosí, aby sme sa
spolu s ňou modlili za tých, čo nespoznali
Božiu lásku. Pretože všetko zlé, čo sa vám
v živote stalo, pochádza od tých, ktorí
ešte nespoznali Božiu lásku. No najskôr
musíme mať vo svojom srdci súcit. Pretože modlitba tých, ktorí sa nemodlia so
súcitom k tým, za ktorých sa modlia, nemá
veľkú hodnotu. Môže existovať väčší súcit
ako súcit matky k svojmu dieťaťu? Nielen
Panna Mária, ale celá Cirkev nás učí, že slzy
matky, modlitby našich matiek, sú vždy
Bohom vypočuté. Panna Mária povedala
vo Fatime: „Ak zasvätíte svoje deti môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu, na konci ohňa
budú zachránené.“ A ona je Matka, ktorá
prichádza z neba. Hovorí: „Som Matkou
všetkých vás. Vy všetci ste moje deti. Ja
vás všetkých milujem nesmiernou láskou.
Prosím, milujte všetkých mojou láskou.“
V jednom z posolstiev povedala: „Prosím,
pomôžte mi. Boh nemôže zachrániť svet
bez vás. To, čo sa stane, závisí aj od vás.“
Práve preto sme tu, aby sme sa modlili
jeden za druhého.


Čím to je, že máte špeciálnu úctu
ku kňazom?
Patrick: Bez kňaza niet nádeje. Nebolo by
v čo dúfať. Svet by prestal existovať. Kňaz
je posledná šanca.
Nancy: Jedine kňaz môže konsekrovať
chlieb a dávať nám Krista v Eucharistií.
Ježiš sa narodil skrze Máriu raz, ale skrze
kňaza sa rodí na svätej liturgii vždy. Ruky
kňaza sú posvätené na celú večnosť,
na zemi, na nebi, v očistci alebo v pekle.
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Nik a nič nemôže sňať toto zasvätenie. Len
kňaz môže povedať: „Ja ťa rozhrešujem
od tvojich hriechov.“ A čo on hovorí, otvára
brány neba.


Veľa pútnikov chodí do Medžugoria aj do vášho zámku. Prečo ich
srdcia vyhľadávajú toto miesto?
Nancy: Každý z nás hľadá lásku, milosrdenstvo, pokoj... Toto môžeme nájsť len na jednom jedinom mieste – v Ježišovi. Panna
Mária povedala: „Ja som tu tak dlho, lebo
mi to dovoľuje môj Otec, ktorý vám skrze
mňa opakuje evanjeliové posolstvo.“
Patrick: Hlavný dôvod, prečo k nám
do zámku ľudia prichádzajú, je to, že
nachádzajú nádej. Je to možné. Modlitba
funguje, zaberá. Nachádzajú nádej pre
svoje vlastné rodiny.


Ktoré krajiny ste už so svojím svedectvom navštívili?
Nancy: Mali sme tú milosť, že sme mohli
precestovať celú Južnú, Strednú aj Severnú
Ameriku...
Patrick: Nový Zéland, Austráliu. Takmer
všetky krajiny nás pozvali preto, aby sme
tam prišli ako svedkovia nádeje.
Nancy: Viete, keď môj manžel rozpráva
svedectvo, prichádzajú za ním mladí muži,
devy aj chlapci, ktorí vravia: „Dali ste mi
nádej, čo sa týka môjho otca.“ Keď Patrick
hovorí, že sa musel ospravedlniť svojim
deťom, lebo ich zničil, mladí ľudia plačú,
pretože vedia, že je tu nádej pre ich rodiny,
je tu nádej pre ich otcov. Mnohí kňazi,
keď počujú od laika, kým sú, že sú bránou
neba, že sú tým, čo nás učí Cirkev a Kristus
na zemi, že sú tí, čo otvárajú brány neba,

prichádzajú na to, že ten svet, ktorý ich
vťahuje, nie je skutočný a nemá pravdu.
Pravdou je, že kňaz je alter Christus – druhý
Kristus. Kňaz je ten Kristus, ten zázrak,
ktorý kráča po zemi.


Čo by ste chceli zanechať ako svoj
odkaz gréckokatolíkom na Slovensku?
Nancy: Sme povzbudení – vierou, dôverou,
pevnosťou a stálosťou gréckokatolíkov
na Slovensku. Sme hrdí, pretože vy ste
naša cirkev a my sme vaša cirkev. A vidieť
našu cirkev v gréckokatolíckej tradícii,
ktorá je taká bohatá, vytrvalá, nádherná –
to sa dotýka našich sŕdc. Utvrdzuje nás to
v tom, že sme jedna Cirkev, my sme vaši
a vy ste naši. Sme hrdí, že sme jednou
rodinou.
Patrick: Ešte viac mám úctu ku Gréckokatolíckej cirkvi. Nikdy som takéto niečo nečakal. Jediné slovo, do ktorého to môžem
zhrnúť, je: neuveriteľné.
Nancy: Panna Mária v Medžugorí povedala: „Prišla som na toto miesto kvôli
viere miestnych ľudí.“ Štyristo rokov boli
v Bosne a Hercegovine Turci, ktorí tam
vládli. Nebolo dovolené, aby bol postavený ani jeden kostol, františkáni sa ukrývali,
aby učili ľudí v tajnosti, aby ich krstili,
sobášili, pochovávali, vyučovali, podporovali... A riskovali vlastný život. Panna Mária
povedala: „Prišla som sem kvôli viere
ľudí, toto miesto mi je zvlášť drahé.“ Máte
Pannu Máriu, ktorá sa tu zjavovala od roku
1991 do roku 1995. Som si istá, že prišla
kvôli viere ľudí. Naše srdcia aj dvere sú
otvorené pre každého z tejto archieparchie
a s radosťou na vás čakáme.
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svedectvo

Môj príbeh
Jojo
foto: static.pexels.com
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Dal som si cieľ, že budem robiť v lese na Aljaške alebo loviť ryby v Beringovej úžine.
Bol to môj sen. Do USA som sa dostal ako
27-ročný, vyšportovaný a „pripravený na život“. Toto som si vtedy myslel.

Vrcholom všetkého bolo, že som sa
na Aljašku dostal. A aj by som tam zostal...
Keby som cítil, že tam budem šťastný, tak
ostávam. Pocit radosti sa však veľmi rýchlo
vytratil. Aj vďaka alkoholu.
A čo ďalej?! Boh mi bol stále vzdialený.
Ale vidina peňazí a majetku ma vzďaľovala od môjho cieľa. Najdlhšia cesta, ako sa
hovorí v sloganoch anonymných alkoholikov,
je z hlavy do srdca. A musím povedať, že je
to pravda.

Miriam Terézia sa vo svojich úvahách dotýka niektorých vecí, ktorým rozumejú a vedia ich
vysvetliť iným iba teológovia. Hoci neštudovala teológiu, niektoré veci duchovného života vysvetľuje tak jasne a presne, že by to nemohol lepšie urobiť ani dobrý teológ. Všimnime si napr.
túto stať z úvah:
„Keďže človek je pánom stvorenia, jeho úcta voči Bohu musí byť a aj je oveľa vyššia ako
spoločná sláva, ktorú vzdávajú Bohu všetky iné živé, ale nerozumné bytosti. Každý individuálny kultový úkon človeka neporovnateľne prevyšuje spoločný kult cítiacej a neživej prírody.
Ale úcta prírody voči pôvodcovi prírody je nemeniteľná, ustavičná, celková, kým úcta človeka,
ohraničenej rozumovej bytosti, je premenlivá, nestála, neúplná... A predsa človek svojím rozumom a svojou slobodnou vôľou je takmer tak vysoko postavený nad prírodou, ako je Boh nad
človekom. Preto Boh, ktorý od nás vyžaduje dielo nášho posväcovania, žiada iba to, aby sme
mu vrátili v spravodlivosti to, čo on dostáva od necitlivých stvorení podľa ich schopností.“
Vo svojich úvahách hovorí z vlastnej skúsenosti aj o mimoriadnych mystických javoch. Nepokladá ich však v duchovnom živote za veľmi dôležité. Upozorňuje sestry: „Slovo na výstrahu:
Nepleťte si vízie, zjavenia, extázy a dar sĺz s podstatou dokonalosti.“ A dodáva: „A je tu ešte
iná vec: Je možné, že duša dosiahne tento stav, no nie je si toho vedomá.“ Zaiste o tom hovorí
z vlastnej skúsenosti.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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Mal som všetko, a nemal som nič. Nemal
som to, po čom pišťala moja duša. Priateľstvo
a lásku. Cit, ktorý sa nedá kúpiť v žiadnej
lekárni.
Z USA som odišiel a vrátil som sa domov.
Vedel som však, že už sa tam nebudem
chcieť vrátiť. No aj na Slovensku som sa cítil
ako emigrant na „šunkovom ostrove“. Vyrazil
som do Čiech, do Prahy. Ani tam som dlho
nezostal. Pre alkohol som odišiel z práce.
Naskytla sa mi práca v Rusku. Pracoval som
tam ako robotník na stavbe. Bolo tam super.
Pri Čiernom mori v Anape som sa naučil
prvú modlitbu a po večeroch prečítal Nový
zákon. Akoby ma Boh pripravoval na cestu
z pekla závislosti. Bol to začiatok niečoho,
čomu som nerozumel, ale on ma už viedol.
Začal som navštevovať pravoslávne chrámy
a počúval som. Modlitby, spevy, chóry.
Pamätám si, ako som nechal milodar jednej
staršej žene. Dal som jej niekoľko tisíc
rubľov. Požiadala ma o pomoc. Tak som jej
ich dal. Na túto epizódu som zabudol. Myslel
som si, že to nie je podstatné. Prispel som
aj na opravu jedného pravoslávneho chrámu, ktorého strecha zatekala. Všetko som
to urobil preto, lebo som si myslel, že aj tak
to nikto nevidí. Ale Boh mi to pripomenul.
Keď som sa vrátil z turnusu domov, sedel
som v našom chráme a z ničoho nič som mal
duchovný zážitok. Tiekli mi slzy ako hrachy.
Bola to chvíľa, ako sa píše v Modrej knihe
anonymných alkoholikov. Uvedomil som
si, že sa ma Boh dotkol a pripomenul mi,
čím som komu pomohol. Všetko išlo samo.
To bol zlom v mojom živote a hľadanie sa
začalo. Písal sa rok 1995. Piť som tak skoro
neprestal, ale hľadal som Boha ešte desať
rokov. Prechádzal som si peklom po psychiatriách. Moje zúfalstvo sa stupňovalo až
do bodu, keď som si skoro siahol na život. To
bol moment, keď mi Boh pomohol, a ja som
si priznal, že už ďalej nedokážem vzdorovať.
Bolo to moje vnútorne priznanie, že nie ja,
ale len on ma môže z toho dostať (prvý krok
anonymných alkoholikov). Priznal som si
svoju bezmocnosť. Bol som na dne. Potom
mi trvalo dva roky, kým som si našiel klub
anonymných alkoholikov. Počas tých rokov
som sa pomaličky zotavoval, uvedomoval si
a triedil veci v hlave. Tak prišlo zoznamovanie s programom anonymných alkoholikov.
Aj keď mám podlomené zdravie, chuť
žiť mám stále. Život, ktorý teraz žijem, sa
nedá porovnať s tým počas mojej alkoholovej kariéry. Je to super! Viem, že už nikdy
nebudem „za vodou“, ale mne to neprekáža.
Už nechcem piť. V mojom terajšom živote
sa mi otvárajú oči a odohrávajú neskutočné
zázraky. Boh koná! Mám kamarátov, kamarátky, vzťahy sa upravujú a tento triezvy život
mi dáva zmysel. Jednoducho: radujem sa.
Všetko je tak, ako má byť.
(dokončenie z minulého čísla)
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spoločenské zamyslenie

novokňazi

Košická eparchia
Kňazská vysviacka:
26. jún 2016 (10.00 h)
Chrám sv. Petra a Pavla
Košice-Terasa
Svätiteľ:
Mons. Milan Chautur CSsR

František Engel
Diakonská vysviacka: 5. jún
2016 (11.00 h), Bazilika Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach
Vek: 27 rokov
Primície: 3. júl 2016 (10.00 h),
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Laškovciach

Tomáš Fischer
Vek: 26 rokov
Primície: 2. júl 2016 (10.00 h),
Katedrálny chrám Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach-Starom Meste

Adam Mackovjak
Vek: 31 rokov
Primície: 3. júl 2016 (10.00 h),
Chrám svätých apoštolov Petra
a Pavla v Kojšove

Dotlač knihy Zostali verní
Vo vydavateľstve Petra, n. o., vyšla dotlač prvého 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 druhý zväzok. Cena každého zväzku je 16 eur.
Kontakt: 051 756 26 26.
predajňa Petra

JJ

Peter Fudaly
Keď uvažujem o téme, napadajú mi v tejto
súvislosti dve myšlienky. Prvá: Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane! Má rozmer akejsi národnej
modlitby. Druhá: Môj otec vždy za niečo stál
a za niečím stál. Je vyjadrením osobnej skúsenosti detského psychológa prof. Z. Matějčeka.
Obidve myšlienky vyjadrujú základný obsah
poslania otcovstva. Vyjadrujú to, čo deti očakávajú od svojich otcov a čo muž ako otec môže
svojim deťom dať. Bezpečie, stabilitu, istotu,
hodnoty, postoje, víziu. Svojím konaním a celko-
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vým prístupom ku každodenným povinnostiam,
postojmi v obyčajných i vážnejších životných
situáciách môže otec vytvárať nielen pevné
a bezpečné zázemie domova, ale stávať sa pre
dieťa vzorom, od ktorého ono odvádza svoju
identitu, s kým sa stotožňuje a v kom nachádza
zdroj inšpirácie pre svoju životnú sebarealizáciu.
Ak prijmeme model, že matka vytvára teplo domova, tak otec otvára dvere z domova do sveta.
Čo teda robiť, aby som nebol iba otcom podľa odovzdaných génov, ale aby som ako otec žil?
V prvom rade je dôležité nájsť svoj zdroj
či pevný základ, o ktorý sa ako muž môžem
opierať a z ktorého môžem čerpať silu, istotu
a model svojho otcovstva. Tým zdrojom môže
byť osobná alebo sprostredkovaná skúsenosť

návrat radí

Otcovstvo

s pozitívnym príkladom otcovstva z detstva či
viera v Boha, v ktorej môžem duchovne nanovo
objaviť a zažiť uzdravujúci vzťah medzi otcom
a dieťaťom.
Žiť ako otec potom znamená byť prítomný
vo svojej rodine, byť k dispozícii a pripravený
prijímať svoje deti a načúvať im. Zdieľať s nimi
spoločný čas pri hre, práci či rôznych aktivitách.
Sprevádzať ich pri objavovaní a pretváraní sveta, ale tiež chrániť a usmerňovať pri kontakte
s jeho nástrahami. Motivovať a povzbudzovať
k aktivite, ale aj poskytovať oporu, útočisko
i nádej pri nezdaroch či sklamaniach.
V tomto spočíva rola otca. Niekedy to vyžaduje prehodnotiť svoje priority, aby sme mali
čas byť otcami, ale svojim deťom tak zanecháme cenný odkaz, že ony a čas strávený s nimi
a pre ne boli pre nás dôležitejšie ako práca či
peniaze.
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slovo v rodine

Biblický
Kurz

RÚT

odhaľte tajomstvo
šťastného manželstva

Ako chlapec som mal o osem rokov staršieho kamaráta. Keď sa ženil, bol som vo veku,
keď chlapec dievčatá ani problémy s láskou vôbec nerieši. No jedna udalosť z toho
obdobia ma zasiahla a dobre si ju pamätám. Bolo to krátko po jeho svadbe. Možno dva
alebo tri týždne. Po svätej omši vyšiel s manželkou z kostola držiac sa za ruky. Pre mňa to
bol pekný pohľad. Videl som, že sa majú radi a že je šťastný, a mňa to napĺňalo radosťou.
Vtom sa ozval pán v stredných rokoch. Bol pre nás autoritou. „To je ešte čerstvé, tak sa
vláčia za ruky. Veď ich to prejde, ako aj nás ostatných...“ Uvedomil som si, že ja nechcem,
aby „ich to prešlo“. Vo svojej mysli som začal loviť, či poznám manželov v dlhšie trvajúcich
manželstvách, ktorí vychádzajú z kostola držiac sa za ruky. Žiadnych som nenašiel.
„Takto dopadnúť nechcem!“ povedal som si.
Erik Ivanov
foto: i.ytimg.com
JJ

O niekoľko rokov som sa ženil aj ja a zažil som
niečo podobné. Obrovskú lásku, nekonečnú radosť, postupné vytriezvovanie, nástup
všednosti, problémy... Kdesi vnútri som stále
počul: „Takto dopadnúť nechcem.“ Životná
situácia, v ktorej sme sa ocitli, nás prinútila
hľadať pomoc. Vďaka Bohu sme ju našli.
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Je taký paradox. Ak chcem vykonávať
povolanie lekára, musím sa za lekára učiť.
Ak chcem byť učiteľ, musím sa za neho
vyučiť. Aj murár sa musí remeslu vyučiť.
A život v manželstve? Nepotrebujem sa mu
vyučiť? Určite áno. Boli sme síce na predmanželských náukách, dokopy šesť alebo
osem vyučovacích hodín. Stačilo nám to?
Až neskôr sme zistili, že nie. Ale vtedy to
bolo tak. Bohu vďaka za to, že dnes ponúka
Cirkev omnoho zodpovednejšiu prípravu
pred manželstvom. Ale to je len prvý krok.

Ani samotné vyučenie totiž nestačí. Treba
sa aj naučiť. To sa bežne robí praxou, teda
v tomto prípade správnym žitím manželstva.
Podobne ako sa lekári či právnici musia stále
vzdelávať, aj v manželstve je nutné sa ho
stále učiť žiť. Len potom o nás nemusí platiť
onen výrok: „Veď ich to prejde“.
Božie slovo v Knihe proroka Ozeáša
hovorí: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“ (4, 6) Božím ľudom sme my, aj s naším
manželstvom. Ak nemám poznanie, a teda
neviem, ako správne žiť svoje manželstvo,
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Kurz Rút sme absolvovali pred takmer tromi rokmi, ale stále máme v pamäti mnohé momenty a krásne a poučné slová, ktoré tam padli. V čase kurzu sme boli manželmi päť rokov
a mali sme dve malé detičky. Naše manželstvo nebolo zlé, ale boli určité veci, ktoré sme si
neuvedomovali, ale poškodzovali náš vzťah. Na tomto kurze sme sa nad mnohými takými
záležitosťami zamysleli a prediskutovali sme si ich, čím sa nám podarilo posunúť náš vzťah
lepším smerom. Najviac nás oslovila sobotňajšia kázeň, z ktorej sme si hlavné myšlienky
po návrate domov poznačili na papier a máme ich odvtedy vyvesené v spálni, aby sme na ne
nikdy nezabudli. Sú pre nás ako Desatoro. Samozrejme, plynutím času a dennými starosťami
(odvtedy nám pribudol ďalší člen rodiny) eufória, ktorú sme tam načerpali, trocha opadla,
ale stále pri spomienke na tento kurz pociťujem obrovskú vďačnosť za zmeny, ktoré nastali
v našich životoch. A každý manželský pár, ktorý poznám, posielam na tento kurz, aby aj oni
mohli zažiť tieto neopísateľné veci, ktoré sa tam dejú. Niektoré páry doteraz odolávajú pre
výhovorky, že „manžel by aj tak nechcel ísť“, „nemáme teraz čas“, „deti sú príliš malé, aby
sme od nich odišli na víkend“ atď. Ale každý, kto si dal povedať (a väčšina z nich vrátane nás
mali na začiatku tieto výhovorky), je nám veľmi vďačný, že sa na to dal. Takže z našej skúsenosti a zo skúsenosti našich blízkych vám chceme povedať: neváhajte a dajte všetky pochybnosti bokom, zverte na Boha všetko, čo vám bráni ísť, a choďte. (Adriana)

moje manželstvo hynie. Pán Ježiš v Jánovom
evanjeliu (8, 32) hovorí: „Poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.“ Často žijeme a konáme len na základe vlastného, subjektívneho
poznania. Prejavuje sa to tak, že sa ma dotýka a ovplyvňuje ma to, čo prežívam. Keďže
medzi mužom a ženou je veľmi veľa rozdielností, nie som schopný svojho manželského
partnera dostatočne pochopiť. To často dáva
základ konfliktu. A tým aj následnému ublíženiu milovanej osobe. Preto treba poznať
objektívnu pravdu. Mám na mysli tú pravdu,
ktorá je skrytá v poznaní Božieho plánu pre
človeka.
V čase, keď sme hľadali pomoc pre naše
manželstvo, dostali sme odporúčanie
zúčastniť sa na Kurze Rút. Mali sme sa
tam dozvedieť odpovede na otázky, ako žiť
šťastné a pevné manželstvo. Dozvedeli sme
sa. A začali sme sa to učiť žiť v každodennom
živote. Tak sa stalo, že ani po pár rokoch
manželstva nás „to neprešlo“. Až nám raz
ktosi povedal: „Prestaňte, nedá sa na vás
pozerať.“ Ale to povedal len preto, lebo bol
zranený z nenaplnenej lásky.
Asi o tri roky neskôr sme dostali ponuku
pomáhať pri týchto kurzoch.
Čo je to vlastne Kurz Rút?
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Trojdňový „seminár“ pre manželské páry.
Boh stvoril človeka a celebroval prvé manželstvo, keď zosobášil Adama a Evu. Takže
on vymyslel manželstvo a návod k nemu
nájdeme v jeho slove – Biblii. A o tom je Kurz
Rút. Odhaľuje Boží návod, ako žiť šťastné
a radostné manželstvo za každých okolností a v každej jeho etape. Ponúka poznanie
pravdy o mužovi a žene, a o Božom zámere
s manželmi. A keďže Boh je láska, tento
jeho plán je úžasný. Je úplne jedno, v akom
stave je momentálne tvoje manželstvo. Či ho
hodnotíš ako dobré, možno výborné, alebo
prechádzate krízou. Či ste sa sobášili minulú
sobotu, alebo už máte vnúčatá. Božie slovo
je vždy aktuálne a pravdivé, a spoznávanie
Božieho plánu je vždy oslobodzujúce. Tým je
tento kurz jedinečný. Siaha po Božom slove
ako po zdroji poznania pravdy.
Prvý Kurz Rút na Slovensku sa konal
niekedy v roku 1999 v prostredí Komunity sv.
Jána Krstiteľa. Zúčastnilo sa na ňom viacero
manželských párov, ktoré zažili tieto Božie
pravdy ako oslobodzujúce a zatúžili ich šíriť
ďalej. Tak vznikli tímy, ktoré začali týmto
kurzom ako dobrovoľníci slúžiť na Slovensku. Centrum pre rodinu na Sigorde je
miestom, kde sú tieto kurzy organizované
pravidelne. Pre zúčastnených manželov
je to milostivý čas. Je dôležité, aby boli čo
najmenej rušení. Preto sú ubytovaní v mieste
konania kurzu, priamo v centre, a prichádzajú bez detí. Výnimku tvoria dojčené bábätká, no v tom prípade si treba zabezpečiť aj
pestúnku.
Pre niektorých manželov sa môže zdať
nemožným odísť na tri dni od detí a zveriť
ich na ten čas niekomu inému. Áno, môže to
byť ťažké, ale Boh požehnáva každé rozhodnutie smerujúce k dobru manželov. Mnohé
mamky vydali svedectvo, že obavy, ako je to
doma, ich zázračne opustili hneď, ako vkročili
do centra, a naplnil ich obrovský pokoj. Takže

ich nič nerušilo a mohli tento víkend prežiť
naplno. Kapacita ubytovania je tak zároveň
limitom počtu zúčastnených párov. Účastnícky poplatok zahŕňa plnú penziu a ubytovanie
v dvojlôžkových izbách. Služba celého tímu
je na základe dobrovoľnosti, a teda zadarmo.
Napriek tomu sú manželstvá, ktoré sa na kurze nemôžu zúčastniť z finančných dôvodov.
To nie je žiadna hanba. Existuje fond, z ktorého možno týmto manželom pomôcť, aby sa
na kurze mohli zúčastniť.
Program kurzu sa začína v piatok popoludní božskou liturgiou a končí sa v nedeľu
slávnostným obedom. V rýchlom kolobehu každodenných starostí, ktoré zažíva
asi každá rodina, je kurz akýmsi bodom,
v ktorom sa všetko na chvíľu zastaví. Zrazu
je čas na manželský dialóg, na prechádzku
v prírode, dokonca aj na večerné kino. Program kurzu je tvorený cyklom tém, po ktorých
je čas na rozhovor manželov na danú tému.
Každý deň sa slávi svätá liturgia a je vytvorený aj priestor na prijatie sviatosti zmierenia.
Prečo som napísal, že je to milostivý čas?
Ja osobne to zažívam na každom jednom
kurze. V piatok vidím mnohé tváre unavené
a niektoré veru aj smutné. A v nedeľu naopak, žiariace a radostné. A počujem veľmi
veľa konkrétnych svedectiev o tom, ako Boh
počas týchto troch dní mocne konal, ako sa
dotýkal sŕdc, ako uzdravoval aj tie najhlbšie
rany, ako vlieval silu robiť nové rozhodnutia, odpúšťať, dôverovať, dať ďalšiu šancu...
Zažili sme, že niektorým neplodným párom
Boh požehnal potomstvo. Viaceré manželské
páry v rozvodovom konaní zmenili svoje
rozhodnutie. Iní manželia sa k sebe vrátili
po vyše dvadsiatich rokoch odlúčenia. Ba
stretli sme aj manželov, ktorí už boli civilne
rozvedení. Tento kurz dostali do daru, aby
„zistili, o čo prišli“. Boh uzdravoval, a tak
na úrade podpísali, že sú znova manželia...
Boh robí len dobré veci.
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slovo mladým

Prestieraš mi STÔL

v

Milí mladí!
Chcel by som spolu s Vami „zájsť na hlbinu“. Chcem sa bližšie
pozrieť na jeden nádherný príbeh, kde krásne vidno Božie milosrdenstvo – stať o mýtnikovi Matúšovi (Mt 9, 9 – 13).
Matúš, syn Léviho, je vyberač mýta, cla. Patrí k opovrhovanému, ba až nenávidenému stavu. Prečo? Lebo vyberá poplatky
od svojich, teda Žid od Židov, a odovzdáva ich okupačnej moci,
čiže Rimanom. Ale tiež preto, že vyberá viac, ako má, a zvyšok si necháva pre seba. Poriadny človek mu ani ruku nepodá.
A Ježiš povoláva takéhoto človeka. Znova táto „záľuba“ Boha
v tom, čo je malé a opovrhované.
Matúš nič nenamieta, neprosí o odklad, ale koná rozhodne a s bezvýhradnou ochotou. Pozýva Ježiša a jeho sprievod
do svojho domu a hostí ich. To priláka iných kolegov a rozličných
ľudí, ktorí sa neradi ukazujú na svetle, pretože vedia, že nimi
takisto opovrhujú. Tí, čo po celý život stáli v tieni a museli zachovávať odstup, sa teraz, pohnutí úžasom a plachou nádejou,
odvažujú vystúpiť na svetlo. Nastane veľká hostina špinavých
mýtnikov a ľahkomyseľných pobehlíc. Ježiš s učeníkmi v ich
strede sa nehanbí za túto pochybnú spoločnosť.
Farizeji prichádzajú k učeníkom, aby ich potajomky vypočúvali
alebo naplnili neistotou: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi
a hriešnikmi?“ Podľa nich je tento postup pohoršujúci a odpudzujúci. Ježiš nečaká, kým sa ho spýtajú, ale okamžite zasahuje:
„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ Zdôrazňuje to, že on je
poslaný k chorým. Prišiel, aby ich vyhľadal, ujal sa ich a liečil
ich. Ako lekár. A práve títo úbohí ľudia, ktorým nik nepodá
ruku a nevytiahne ich z bahna, sú najviac chorí. Tu je jeho
miesto a jeho povolanie.
O Ježišovej starostlivosti o zronené duše si však povieme až
nabudúce.
Váš Peter Mihálik

 Misericordia 
,

o

Reštaurácia

Cieľom tejto aktivity je nasýtiť sa Božím slovom. Náš Boh je najlepší šéfkuchár, ktorý nás
chce nasýtiť zadarmo a v každej našej situácii.
Je dobré, ak sa táto aktivita udeje v spoločenstve, kde hlavným obsluhujúcim bude kňaz/
zodpovedný/animátor/vodca.
Pomôcky: vytlačené menu pre každého účastníka, vytlačené kartičky s jedlom a citátom
(verzia pre tlač na Facebooku Slova)
Celá aktivita prebieha v sede pri pekne
prestretom stole. Na výzdobe si daj záležať –
okrem príboru a pohárov na pitie môžeš pekne
poskladať servítky, do stredu daj Sväté písmo,
sviecu a kvety.
Privítaj účastníkov v reštaurácii Misericordia a usaď ich k stolu. V tejto aktivite budeš
čašníkom. Môžeš tomu prispôsobiť aj svoje
oblečenie. Každému hosťovi podaj jedálny
lístok a nechaj im priestor na výber jedla.
Objednávky si zapisuj do zápisníka. Potom sa
vzdiaľ (akože do kuchyne). Postupne obsluhuj
hostí – do pohára vložíš príslušnú kartičku
s nápojom podľa výberu účastníka, v tanieri
im prinesieš kartičky s jedlami podľa výberu
účastníka (všetky, ktoré si objednali, naraz).
Daj im čas na „konzumáciu jedla“ – účastníci
si budú vyhľadávať uvedené citáty zo spoločného Svätého písma. Môžu ich prečítať nahlas,
ako keď niekomu dávame ochutnať z nášho
pokrmu.
Po zjedení posledného chodu im prines
účet, na ktorom je napísaná suma a pod ňou
veľkými písmenami: ZAPLATENÉ BOHOM.
V tomto okamihu je dobré začať diskusiu, ktoré „jedlo“ im chutilo najviac/najmenej a prečo,
ako často sa sýtia Božím slovom. Keďže v celej
tejto aktivite sa hovorí o jedle, na záverečné
zdieľanie je vhodné ponúknuť účastníkov
nejakou maškrtou a pripomenúť im, že táto
sladkosť im akoby predznačovala chuť večného
života.
Z prameňa milosrdenstva:
814 Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. Ťažko
by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez teba,
Ježišu, nedokážem žiť.
1404 Celá sila mojej duše plynie z Najsvätejšej
sviatosti. Všetky voľné chvíle trávim v rozhovore s ním, on je mojím učiteľom.
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Marko Durlák
foto: www.thecriterion.org
JJ

Keď sa kňaz pomodlil prosby, kde zvolával Svätého Ducha, aby zostúpil na vodu
a posvätil ju, pripája ďalšiu modlitbu,
v ktorej prosí za seba. Modlitba sa začína
slovami: „Dobrotivý a milosrdný Bože, ty
skúmaš srdcia i vnútro a ty jediný poznáš
ľudské tajomstvá... Hoci vieš, čo je vo mne,
nemaj ku mne odpor a neodvráť odo mňa
svoju tvár, ale v tejto chvíli prehliadni moje
prehrešenia, lebo ty si nevšímaš hriechy ľudí,
aby mohli robiť pokánie. Zmy moju telesnú
nečistotu i duševnú poškvrnu a svojou úplne

dokonalou neviditeľnou mocou i duchovnou
pravicou ma celého posväť. Aby sa nestalo, že
zatiaľ čo iným ohlasujem slobodu a odovzdávam im ju obsiahnutú v dokonalej viere,
sám som otrokom hriechu, ktorý neskusuje
tvoju nevýslovnú lásku k človeku.“ Modlitba pokračuje ďalej, ale tento úryvok nám
stačí, aby sme pochopili dôležitú vec. Mnohí
kresťania považujú sviatosti – zvlášť krst –
za nejaký magický úkon, pričom zabúdajú
na riziká a dôsledky, ktoré tu sú, ale ktorým
nepripisujú vážnosť. Aj kňazovi sa môže stať,
že sa zameria iba na to nevyhnutné, čo treba
urobiť, aby bola sviatosť „platná“. Keby sme
sa však obmedzili iba na „platnosť“ sviatosti, boli by sme minimalistami spokojnými
s nevyhnutným minimom, ktoré treba

JJ

Antónia Rabatínová
Hórovo oko je staroegyptský ochranný symbol
a znak kráľovskej moci. Egypťania verili v jeho
obrovskú silu, a preto tento symbol nechýbal
v žiadnej domácnosti. Aj v súčasnosti je symbolom zdravia a sily. Vedžat sa skladá z viacerých
častí – samotné oko chráni bohyňa Nechbet,
ktorá sa vyobrazuje ako sup, a bohyňa Vedžo,
vyobrazovaná ako kobra.
Tento najznámejší egyptský symbol nachádza
svoj pôvod v starej legende, podľa ktorej v dávnych časoch prebývali bohovia na zemi a panovali ľuďom. Osiris bol dobrým a spravodlivým
kráľom. Jeho brat Seth bol zlý a závidel svojmu
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bratovi moc nad svetom. Seth pozval svojho
brata na hostinu, kde mu daroval nádhernú
rakvu. Predstieral, že si nie je istý, či je rakva
pre Osirisa dosť veľká, a preto ho požiadal,
aby si ju vyskúšal. Vo chvíli, keď si Osiris ľahol
do rakvy, jeho brat truhlu zatvoril, rozsekal
a rozhádzal jednotlivé kusy do Nílu. Osiris mal
milujúci manželku Eset, ktorá všetky jeho kúsky
zozbierala a pomocou kúziel ho oživila. Osiris
už nemohol byť kráľom vo svete živých, preto
sa premenil na boha podsvetia, boha mŕtvych.
Osirisov syn Hór pomstil svojho otca, ale v boji
so Sethom prišiel o ľavé oko. Bohovia mu ho
pomocou mágie obnovili. Hór daroval svoje
obnovené oko svojmu otcovi, ktorý mu za to
umožnil vládnuť v podsvetí.
V starovekom Egypte boli oči spájané s astronomickými telesami a božstvami. Pravé oko

varovanie

Hórovo oko – vedžat

katechéza

Nemaj ku mne odpor

urobiť. Cirkev však okrem platnosti vždycky
kládla dôraz aj na to, aby udeľovaná sviatosť
bola „úplná“. Čo to znamená? Nestačí krst
iba platne prijať, krst treba predovšetkým
žiť. To, že som sa zriekol starého spôsobu
života a zvolil si nový, potrebujem konkrétne ukázať. Veď koľkí boli platne pokrstení,
ale na tomto bode aj skončili? Koľkí z nich
Cirkev opustili alebo boli voči nej ľahostajní
a nikdy sa k nej nehlásili? A koľkí „platne pokrstení“ sa stali vyslovene zarytými nepriateľmi a prenasledovateľmi Cirkvi? Pýtame
sa prečo. Veď boli platne pokrstení. Ako to,
že ten „magický úkon“ nefunguje? Príčiny
môžu byť rôzne. Ale jednou z nich je aj zlý
životný príklad kresťanov. Tí, čo by mali byť
svetlým príkladom pre ostatných, stali sa pre
úprimne zmýšľajúceho kresťana kameňom
úrazu vďaka svojmu pohoršlivému životu.
Aj kňaz si je plne vedomý, že môže zlyhať,
že môže svojím konaním pohoršiť, svojím
postupom odradiť. Nie je pozbavený ľudskej
prirodzenosti, nie je ušetrený pokušení ani
pádov. A on to dobre vie. Preto skôr než udelí
krst, modlí sa za seba prosiac, aby Pán nepozeral na jeho vlastné hriechy, ktoré by mohli
byť prekážkou v prežívaní „úplnosti“ krstu
novému kresťanovi. Veď už apoštol Pavol
vyjadril obavu o seba samého, keď povedal:
„Bojím sa, aby som – kým iným ohlasujem
evanjelium – sám nebol zatratený.“ V prvých
storočiach sa na krst nepripravoval iba sám
katechumen, ale celé cirkevné spoločenstvo
s ním, vedomé si tej skutočnosti, že prijímajúc medzi seba nového člena prijímajú
na seba aj zodpovednosť za jeho spásu.

symbolizovalo slnko, ľavé oko
mesiac. Motív Hórovho oka
sa často objavoval na staroegyptských výtvarných
dielach, používal sa pri
výrobe čarovných predmetov, napr. pri talizmanoch, ktoré patrili do pohrebnej výbavy mŕtveho.
Hórovo oko je v súčasnosti obľúbeným
dovolenkovým suvenírom. Egypťania, a nielen
oni, dodnes veria v jeho magickú moc. Ľudia
nosia talizmany a amulety s týmto symbolom
pre ochranu a zdravie. Hórovo oko symbolizuje
oddanosť, zmŕtvychvstanie a je používané ako
amulet proti urieknutiu. Keďže sa blíži čas dovoleniek, pamätajme na to, že je veľmi dôležité
rozlišovať, čo si prinesieme do našich domovov,
lebo často sa stáva, že si neprivezieme len
pekný suvenír, ale spolu s ním aj mnohé komplikácie, ktoré spôsobuje duchovná moc spätá so
symbolom vyobrazeným na suveníre.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: theradtrad.blogspot.com
JJ

Ikonografia sviatku
Ako uvádza E. Sendler, hoci sa viera v tajomné zosnutie a nanebovzatie Bohorodičky formovala od 6. stor., v ikonografii sa
prejavila neskôr, čo potvrdzujú aj zachované
pamiatky, v byzantskej cirkvi z 10. a v západnej z 11. storočia.
Výjav tohto sviatku má horizontálnu os,
ktorú prezentuje smrteľné lôžko s telom
Bohorodičky, a vertikálnu os, na ktorej sa
nachádza Kristus s dušou Matky, symbolicky
zobrazenou v podobe novorodenca, povitou
do bieleho plátna. S takýmto zobrazením
sa stretávame na byzantských slonovinách
z 10. storočia, ktoré zdobia evanjeliáre Ota
III. a Henricha II. V 13. storočí sa objavuje
scéna na mozaikách v Dafni a v Martorane
v Palerme, ako aj na ruskej ikone z predmongolského obdobia (ikona sa v súčasnosti
nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve).
V 11. stor. pribúdajú do skupiny apoštolov
pri lôžku Bohorodičky aj štyria biskupi,
o ktorých sa dozvedáme z apokryfov: apoštol
Jakub mladší (prvý jeruzalemský biskup),
Dionýz Areopagita (aténsky biskup),
Hierotej (aténsky biskup) a apoštol Timotej
(efezský biskup). Poznáme ich na ikonách aj
podľa typického biskupského odevu – sakosa
(zväčša polystaurione – symbolická dekorá-

cia liturgického rúcha s mnohými krížikmi)
a s omoforom, ale bez mitry.
Iný variant môže zobrazovať biskupov sv.
Jána Damaského a Kozmu Majumského,
veľkých hymnografov ospevujúcich zosnutie
Bohorodičky, s knihami v rukách. Za biskupmi sa neskôr objavujú v ikonografii sviatku aj
plačúce ženy. Súčasťou vertikálnej osi ikony
je okrem postavy Krista aj scéna prenesenia
duše Bohorodičky do neba, zobrazená vo
vrchnej časti ikony. V 11. storočí sa objavuje na ikone Zosnutia Bohorodičky podľa
apokryfných prameňov scéna, keď na ob-

z cirkevného práva

Krstný rodič
JJ

Jozef Miňo
Krstný rodič má aktívne pomáhať pri uvádzaní
krstného dieťaťa do viery. Preto kánonické
právo vyžaduje presne definované podmienky,
ktoré má spĺňať krstný rodič. Kánon 685 (CCEO)
to presne definuje: „§ 1 Aby niekto mohol
platne prijať úlohu krstného rodiča, vyžaduje
sa, aby: 1. prijal sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie; 2. patril do Katolíckej cirkvi;
3. mal úmysel vykonávať túto úlohu; 4. bol
určený samým krstencom alebo jeho rodičmi,
alebo poručníkmi, alebo ak nie sú, vysluhova-
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teľom; 5. nebol otcom alebo matkou, alebo
manželským partnerom krstenca; 6. nebol
potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej,
suspenzie, prepustenia alebo pozbavený práva
vykonávať úlohu krstného rodiča.“ V § 2 sú
ďalšie podmienky. „Na to, aby niekto úlohu
krstného rodiča vykonával dovolene, sa navyše
vyžaduje, aby mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere
a zodpovedajúci úlohe, ktorú má prijať.“ (kán.
685 § 2) Kánon hovorí aj o tom, že z oprávneného dôvodu môže byť krstný rodič z niektorej
východnej nekatolíckej cirkvi (napr. pravoslávnej), ale vždy súčasne s katolíckym krstným
rodičom (porov. kán. 685 § 3). Východný kódex
hovorí o podmienkach platnosti prijatia úlohy

laku alebo oblakoch prichádzajú apoštoli
do Jeruzalema, a sú zobrazení po stranách
v hornej časti ikony. Ako uvádza M. Janocha,
v období 12. storočia sa v kompozícii zosnutia objavuje apokryfná scéna so židovským
kňazom Jefoniášom, ktorému anjel s mečom
odtína ruky. Pravdepodobne v 13. storočí
dochádza k ďalšiemu obohateniu scény,
keď sa na vertikálnej osi objavuje zmenšená postava Bohorodičky sediacej na tróne
a obklopenej okrúhlou mandorlou, ktorú
vynášajú do neba dvaja anjeli. Tento prvok je
paralelný so zobrazením Krista na ikonách
nanebovstúpenia, pričom nahrádza skorší
motív zobrazujúci vynášanie do neba duše
Bohorodičky.
Na západe byzantský typ zobrazenia zosnutia Bohorodičky prechádza ďalšou fázou
vývoja, kde sa kladie dôraz na oslávenie Božej Matky, ktorý vrcholí v scéne korunovania
Márie. Otcovu ruku, ktorá drží zlatú korunu
nad Máriou, možno vidieť napríklad už
na mozaike katedrály v Parenze, postavenej
biskupom Eufrasiom (535 – 543). Ako poznamenáva E. Sendler, táto koruna symbolizuje
veľkosť božského materstva, veľkoleposť tej,
ktorá je Matkou Kráľa vesmíru, Matkou Pantokratora. Realistické zobrazenia západného
umenia pretvorili túto počiatočnú myšlienku na výjav, ktorý sa prezentoval aj v iných
formách, ako napríklad korunovanie Márie
vykonané Otcom a neskôr troma osobami
Svätej Trojice.

krstného rodiča. Presnú definíciu si vyžaduje aj
to, že medzi prekážkami vylučujúcimi manželstvo je prekážka duchovného príbuzenstva.
Medzi krstným rodičom a krstencom a tiež jeho
rodičmi vzniká duchovné príbuzenstvo, ktoré
zneplatňuje manželstvo (kán. 811 § 1). Preto
musí byť jednoznačné, kto je platne krstným
rodičom. Západný kódex rovnako definuje podmienky prijatia úlohy krstného rodiča, a hovorí
o pripustení na prijatie úlohy krstného rodiča,
nie však o platnom prijatí úlohy krstného
rodiča: „Aby niekto bol pripustený na prijatie
úlohy krstného rodiča, je potrebné,... aby bol
katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal naj
svätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný
viere a úlohe, ktorú má prijať; aby nebol otcom
alebo matkou krstenca...“ (porov. CIC, kán. 874 )
V prieniku oboch kódexov vidíme starostlivosť
Cirkvi o odovzdanie viery a rast v duchovnej
formácii pokrsteného.

www.casopisslovo.sk

príbeh

Môj žiak Fero
Marta Gromošová
foto: lessonslearnedinthebush.wordpress.com
JJ
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J. I. MASTILIAK

Nedalo sa ho nevidieť: bol od svojich spolužiakov starší, mocnejší a oni sami ma upozornili, že je šaľeni, keď dostane nervy. Bol.
Zlostné oči, prázdny žalúdok, zanedbaný...
Do školy chodieval v roztrhaných plátenkách, nohavice zaviazané šnúrkou, málokedy
sedel, obšmietal sa po triede. V tom čase sa
ešte nediagnostikovala žiadna z diagnóz,
ktoré dnes majú mnohé deti. Pozornosť dokázal udržať len veľmi krátko, keď čakal pred
katedrou na list, čo som písala jeho rodine
na mnohých hodinách slovenského jazyka.
Čítať tieto deti nevedeli, písali alebo odpisovali predpísané tvary do pracovných listov,
asi dvadsať minút sme sa všetci tvárili, že
pracujeme, potom sa trieda menila na spolok vreštiacich, neovládateľných kreatúr,
spievali, tancovali, skrúcali zošity a tvárili sa,
že hrajú na hudobných nástrojoch, zvonenie
nás vracalo do reality osobitnej školy. Deti
z osady sa inak obliekali, inak voňali, inak
sa rozprávali... Neboli sme školené na prácu s nimi. Skúšala som nepočúvať cynické
poznámky ich triednej učiteľky a ostatných
kolegýň, veľmi som sa snažila obľúbiť si ich
a všestranne sa im venovať, ale nedokázala
som to.
V piatok takmer nechodili do školy, pripravovali sa na tanec, ktorý bol cez víkend,
a v pondelok chodievali nevyspatí, zadymení, azda aj pripití... Jedného dňa prišiel Fero
v topánkach. Síce o niekoľko čísel väčších,
ale obutý! Zodraté podpätky boli podrazené
kovovým plieškom a pri chôdzi krásne klopkali po dlažbe veľkej chodby. V saku, prúžko-

vanej košeli a okovaných topánkach nebolo
väčšieho frajera, kým ho nezbadala triedna
učiteľka, ktorá ho prinútila vyzuť tú parádu.
Fero sa rozzúril, niekoľkokrát naznačil údery
z karate, ako to videl v americkom filme,
a spadol. Zakrvavenú nohu ťahal za sebou až
do triedy. Ozvalo sa vo mne moje sociálne cítenie, a síce si nie som istá, či bolo práve pred
Veľkou nocou, ale v hlave sa mi objavil obraz
Krista umývajúceho nohy svojim učeníkom
vo večeradle... Fero prišiel k umývadlu a ja
som mu kázala vložiť si doň nohu presne tak,
ako sme to my mali doma zakázané: jedna
noha na zemi, druhá do umývadla, teplá
voda, voňavé mydlo, a kým nás mohla mama
vymáknuť, bolo po večernej hygiene. Pripadala som si tak evanjeliovo, tak charitatívne,

tak veľmi som sa snažila poumývať mu nohy,
kým príde prvá pomoc s hnusne štípajúcim
peroxidom vodíka! Ibaže chlapec netušil,
čo od neho vlastne chcem, prečo by mal
smiešne poskakovať na jednej nohe, kým
druhú treba zakotviť do vratkého umývadla
a umývať prúdom tečúcej vody. V osade ešte
dlho nosili vodu v bandaskách tak nanajvýš
na varenie... Naklonila som sa nad umývadlo a pochopila, čo to znamená, že niekoho
naposledy umývala hebama! Nepredstaviteľná špina, obrovský zápach a kaluž krvi ma
prinútili zutekať. Prvá pomoc ostala práve
na tých cynických starších kolegyniach,
ktoré toho zažili oveľa viac, ktoré síce mali
hrubý slovník, ale súcitné a láskavé srdce.
Zo školy ma vyslobodila materská dovolenka a potom aj ďalšie... V dedine sa zmenili
politické pomery aj zneužívané omamné látky, deti počas piatkových večerov nedostávali
pálenku, ale celkom legálne si k nosu začali
prikladať vrecúška s toluénom...

Nejaký dobrý ošetrovateľ ho doviedol k izbe tuberkulóznych, veľmi blízko nemocnice, lebo sa
dozvedel, že som prišiel do Mírova, a chcel ma vidieť. Otvorili sa dvere do našej izby a ja som
pri dverách mohol pár chvíľ prehovoriť s vdp. otcom Metodom – asi po štyroch rokoch. Bolo to
pohnuté stretnutie na obidvoch stranách.
Keď som ležal so žltačkou na inej izbe, dozvedel som sa, že otca Trčku odvážajú do Brna,
do Nemocnice sv. Anny, kde bolo zriadené väzenské oddelenie pre najťažších väzenských
pacientov a pre ťažké operácie. Mal urémiu a jeho stav považovali väzenskí lekári za nezvratný
a neočakávali už jeho návrat. Ale po niekoľkých mesiacoch na prekvapenie lekárov a všetkých,
čo ho poznali, sa otec Trčka vrátil. Až o šesť rokov neskôr, krátko pred smrťou, keď sme boli
spolu na jednej izbe v Leopoldove, mi rozprával, že keď ho vynášali po schodoch v nemocnici,
prebral sa z bezvedomia a opýtal sa: „Kde som to?“ Povedali mu: „V Nemocnici svätej Anny
v Brne.“ Otec Trčka bol ako mladý kňaz nejaký čas v našom kláštore v Brne a akiste Nemocnicu
svätej Anny poznal. Vtedy si povedal: „Svätá Anna, tu ma máš. Rob so mnou, čo chceš!“ A svätá Anna mu vyprosila ešte šesť rokov života. Plný vďačnosti vyslovil mi vtedy v Leopoldove
želanie, aby sa v michalovskej Cerkvi Svätého Ducha po pravej strane uprostred postavil obraz
svätej Anny s oltárikom a predsieňou na kvetiny.
Asi po roku, začiatkom roku 1953, naše cely pre tuberkulóznych presťahovali do zadného
traktu toho istého poschodia. Múry tam boli ešte hrubšie a cely ešte chladnejšie. Dostal som
sa do prvej rohovej izby pri schodisku, kde bolo asi šestnásť miest. Rád spomínam na krásne
spolužitie v tejto cele. Bol tam s nami aj jeden rehoľný kňaz.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 20. jún

Hieromučeník Metod
Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 23, zač. 51 (rad.)
Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu,
a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. (Rim
16, 18)
Z jednej rozprávky, ktorú deti počúvali, mi utkvela v mysli veta: „Ty
si ma zajal, som tvoja.“ Život, ktorý žijem, je znakom toho, kto ma
zajal – komu patrím. Démon mi nepovie, aby som robil zlo, ale že
na to mám právo, to je pre mňa dôležité, splním si svoj sen... A hoci
nerobím nič zlé, slúžim svojmu bruchu, nie Kristovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 21. jún

Mučeník Julián Tarzský
Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30, zač. 52 (rad.)
... posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým,
čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste... (1
Kor 1, 2)
Istému bratovi som dal list papiera, keď ho potreboval, a on mi na to
povedal: „Ty si svätý kňaz.“ S úsmevom som mu odpovedal, že keby
na tom stála svätosť, dám mu i celý zošit. Dnešné slovo mi však dáva
istejšiu cestu k svätosti. A stačí začať tým, že budem na každom
mieste vzývať meno nášho Pána Ježiša Krista.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 22. jún

Hieromučeník Eusebios
Čítania: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31 – 36a, zač. 53 (rad.)
Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil
skrze Ducha... (1 Kor 2, 9 – 10a)
Niekedy sa pri pohľade na Božie skutky s manželkou rozprávame, aký
je dobrý a úžasný. A to, čo vidíme, ani z ďaleka nie je všetko. Mnohé
veci sú nášmu zraku skryté, ale cez pôsobenie Svätého Ducha nám
to všetko Boh túži zjavovať. Už sa iba otvoriť pre jeho zostúpenie
a nechať sa ním viesť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 23. jún

Mučenica Agripína
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36 – 43, zač. 54 (rad.)
Nech nik neklame sám seba. (1 Kor 3, 18)
Z detstva mi utkvel v pamäti titul jednej knihy, ktorý som sám veľmi
prácne prečítal. Názov znel Ako nezabiť... A potom menším písmom
cez odrážky svojho muža, svoju ženu, svoje deti a seba. Ôsme Božie
prikázanie zakazuje krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Z neho i my
vieme, že nemáme klamať iných. Teraz je však príležitosť aplikovať to
v prvom rade na seba a vstúpiť do pravdy, lebo iba tá oslobodzuje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80., zač. 1
Však viete, v akých časoch žijeme. (Rim 13, 11; Jeruzalemská
Biblia)
Taký je dnes svet – také sú dnes časy. Týmito a ešte mnohými
podobnými vyjadreniami si dnes človek ospravedlňuje život
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v hriechu. Ale práve
ten dnešný svet a tie
dnešné časy sú úžasnou
príležitosťou na svätosť.
Veď i stredovek sa
mnohokrát nazýva
„temný“, ale práve z tohto
obdobia máme veľké
množstvo svätých, ktorí
dodnes učia Cirkev.
Tak čo? Využijem tento
pre mňa najlepší čas
na svätosť?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Jánovi. Myrovanie.
Voľnica (HS: 388; PZ: 369; HP: 391)

SOBOTA 25. jún

Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, zač. 32 (rad.); 2 Kor 6,1 –
10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Febrónií)
... mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol
ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov... (Rim 9, 2 – 3)
Aj iní majú žiaľ a neprestajnú bolesť. Budem trocha ironický. Postoje
mnohých vyzerajú asi takto: Veď moje dieťa vstáva celý týždeň skoro
ráno do školy, tak ho nebudem budiť v nedeľu na ôsmu do cerkvi.
Veď nechcem, aby moja dcéra prechladla, keď smilní kdesi vonku,
tak jej usteliem doma. A keby niečo, tak sa i pomodlím za hladký
priebeh potratu.
Toto však nie je obeta za druhého, ale spoločná cesta do pekla.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 26. jún

Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný otec Dávid zo Solúna
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, zač. 29 (rad.)
Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je
starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.
(Rim 12, 8b)
Raz sme sa s priateľmi zbierali na nejakú vec. Pri tom jeden kamarát
hovorí druhému: „Usmej sa, veď veselého darcu Boh miluje.“ A on
na to: „Čo sa budem usmievať, keď mi krváca srdce.“ Vtedy sme sa
dobre zasmiali, lebo ironický tón a gestá dopovedali, čo chýbalo
slovám. Keď si však na túto udalosť spomínam teraz, stále viac si
uvedomujem, že dávať nie je jednoduché. Nie je to iba o tom, že čosi
už nemám a iného mám menej. Ide tu hlavne o postoj, na ktorom
sa odzrkadľuje môj vzťah k Bohu. Možno dávam ako obchodník –
ja tebe, Bože, a ty mne. Či sa podobám farizejovi – ja mám všetko,
Bože, vyrovnané a nie som ti nič dlžen. Alebo sa zo mňa vykľuje
pokrytec – síce dám, ale aby to bolo vyhlásené na samotnú Nedeľu
Paschy a počulo o tom čo najviac ľudí. Môžem byť i sudca, keď
núdznemu čosi dám, ale nezabudnem sa poponosovať, aký je to
vypočítavý lajdák, ktorému sa nechce robiť, a i tak to všetko prepije.
A možno chcem iba predísť výčitkám svedomia, že som chudáka
obišiel a neprejavil mu aké-také milosrdenstvo. Nech je môj postoj
akýkoľvek, Boh sa ku mne i tak prihovára a pozýva ma k zmene.
Keď si túto pravdu o sebe priznám, nastupujem na cestu premeny,
kde sa i môjho dávania Boh dotýka a uzdravuje ho. S odstupom
času zažijem, ako sa usmievam, srdce mi už nekrváca a dokážem sa
úprimne tešiť pri prejavoch milosrdenstva a nezištnom dávaní.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu,
Sláva, kondák hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu (HS:
148, PZ: 101, HP:102)

www.casopisslovo.sk

PONDELOK 27. jún

PIATOK 1. júl

Prepodobný otec Samson Pohostinný
Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6,11, zač. 134, Mt 13, 54 – 58, zač. 56
Už to je pre vás porážka, že máte súdy medzi sebou. (1 Kor 6, 7;
Jeruzalemská Biblia)
Pri slove súd nájdete v slovníku definíciu, že je to úradný postup,
ktorým sa uplatňujú právne normy, rozhoduje spor. To je aj bežná
predstava: pán v talári rozhoduje. Na takúto situáciu myslel i sv.
apoštol Pavol. Ale to nezažívame dennodenne. Častejšie prichádzajú
situácie, že si ten talár obliekam ja a vynášam súd nad každým okolo
seba. Oddeľujem sa od bratov a sestier a vyháňam Boha z jeho trónu.
Existuje ešte väčšia porážka?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

Nezištníci a divotvorci Kozma a Damián
Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 31, zač. 63 (rad.); 1 Kor
12, 27 – 13,8a, zač. 153, Mt 10, 1.5 – 8,zač. 34b (divotvorcom)
Ale poznanie nadúva, kým láska buduje. (1 Kor 8, 1b)
Raz si ku mne na námestí prisadli dvaja páni. Najprv mi ponúkli
brožúrku na rozšírenie obzoru a následný rozhovor vyvrcholil
vysvetľovaním vnútorných vzťahov Najsvätejšej Trojice. Vtedy mi
Pán dal toto Božie slovo, ktorým sa dal rozhovor otočiť. Ešte som im
povedal, že pre mňa je živý vzťah s Bohom a jeho láska viac ako iba
nejaké suché vedomosti o ňom. Skúsme i dnes tento vzťah ešte viac
prehĺbiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

UTOROK 28. jún

SOBOTA 2. júl

Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
Čítania: 1 Kor 6,20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 – 13, zač. 57 (rad.); 1 Kor
12, 27 – 13,8a, zač. 153; Mt 10, 1.5 – 8, zač. 34b; (divotvorcom)
... podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale jeho žena. (1
Kor 7, 4.; Jeruzalemská Biblia)
Najväčším snom detí je, aby už čím skôr boli veľkí. Aby im nik
nerozkazoval, nemuseli chodiť do školy, aby si mohli robiť, čo chcú.
V dospelosti sa však pousmejú pri spomienke na túto túžbu, lebo sú
obmedzení ešte viac ako v detstve. A manželstvo ide ešte ďalej. Lebo
strácajú vládu i nad svojím vlastným telom. To sa rozumom pochopiť
nedá. Jedine láska tomuto dáva zmysel.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42 . 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke); Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (rad.)
... aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu...
(Rim 12, 1)
Pri čítaní Božieho slova si možno niekedy pomyslíme, že kedysi to
ľudia mali ľahšie. Priniesli predpísané obety a nejakým býkom či
baranom to mali „vybavené“. A dnes si musíme lámať hlavu, čo tak asi
obetujeme. Irónia je v tom, že obetu za nás už Ježiš priniesol a žiadne
iné netreba. Skúsme preto dnes túto skutočnosť žiť a ak chceme Bohu
niečo venovať, dajme mu svoju vôľu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku (HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

STREDA 29. jún

NEDEĽA 3. júl

Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 19, zač. 67
... bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. (2 Kor 12, 4)
Kto asi tak apoštolovi Pavlovi zakázal hovoriť tajomné slová, že ich
nesmel vysloviť? Žeby Boh? Myslím si, že asi nie. Veď sám Svätý Duch
nám zjavuje, čo má pre nás Boh pripravené. Problém je v tom, že
tie slová nedokáže vysloviť. Nedokáže ľudskými slovami opísať ten
zážitok, ktorý v raji mal. Preto sa o to viac tešme na to, čo má Boh pre
nás prichystané.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie (HS: 390; PZ: 371; HP: 393)

ŠTVRTOK 30. jún

Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12 – 21, zač. 61 (rad.); 1 Kor 4,
9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (apoštolom)
No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku... (1 Kor 7, 35a)
Dnešné mestá už hradby nemajú, ale z minulosti sa na niektorých
miestach zachovali. Keď sa niekedy na hradby dostanem, zažívam
kúsok stredoveku. A záleží len na mne, či v nich vidím ochranu, alebo
obmedzenie. Ak by som sa pokúsil z nich zoskočiť, iste si ublížim.
Takto sa môžeme pozerať i na Božie slovo. Ono ma chráni, ale ja naň
môžem pozerať ako na obmedzenie či slučku. Isté však je, že keď ho
opustím, ublížim si.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým
(HS: 392; PZ: 373; HP: 395)
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Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník Hyacint
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, zač. 33 (rad.)
Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu
slávu. (Rim 15, 7)
V istom období svojho života som sa dostal do prostredia, kde
som mal možnosť počúvať svedectvá ľudí, ktorí zažili obrátenie.
Veľmi ma fascinovalo, s akou ľahkosťou opisovali svoj predošlý
život do momentu, keď sa ich Boh dotkol, a ako v tomto procese
premeny stále pokračuje. A v duchu som im tak trocha závidel, že ja
som nič také nezažil. Život išiel ďalej. Mal som svoj okruh bližších
i vzdialenejších ľudí a, žiaľ, i tých, ktorí mi nijako nesadli. Vcelku
pokojne a radostne som žil jednotlivé dni, no niektoré mi z času
na čas pokazili stretnutia s ľuďmi z tretej skupiny. Celý čas som si
myslel, že žijem celkom dobrý život. Teda niežeby nemohol byť lepší,
ale dalo sa. Prišiel však deň, keď mi na jednej škatuli od banánov Boh
ukázal moju pýchu. V tom momente sa mi otvorili oči a ja som ostal
ako „prefackaný“. V jednej chvíli sa mi pred očami premietli ľudia
z tretej skupiny – tí nesympatickí, čo mi nijako nesadli. A s hrôzou
som v pravde videl svoj nesprávny postoj k nim, ktorý podporoval
antipatie. Po úprimnej ľútosti a vyznaní ma však naplnila radosť
a úžas nad nekonečnou Božou dobrotou, ktorú mi preukázal,
hoci nemusel. Najkrajšie na tom je, že tá tretia skupina sa značne
zredukovala a ľudí, čo mi kazili dni, je stále menej a menej, hoci
oni sa vôbec nezmenili. Dôležité je pamätať na to, že keď nemôžem
niekoho prijať, chyba môže byť aj inde ako len v ňom. Skúsme ju dnes
hľadať.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu,
Sláva, kondák hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu (HS:
149, PZ:103, HP:104)
Juraj Danko ml.
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Ale muž v mnohom skúšaný má
hlbokú myseľ a kto sa mnoho učil,
vie rozumne hovoriť. (Sir 34, 9)

Ahoj, deti!
Všetci sme mali nejakých učiteľov, ktorí nás vyvádzali z tmy nevedomosti: učili nás čítať, písať, počítať a veľa iných dôležitých vecí. Vyučovať nevedomých nie je len úloha učiteľov, ale každého človeka.

Učitelia

Odhaľ, o čom hovorí Božie slovo.

Šifrovaná
múdrosť
¤ «#0t◊r‡ ∞≠ «t#ľ je
zb#hl‡ † vy∞≠∞j# §
¤◊h‡ch, †l# s#b#
v «# §×lo ◊s◊≠ «ť. §ú
≈ry ∞≠ «t#ľ v «# p◊
∞≠ «ť § ¤◊h‡ch, †j
s× § s#b# ◊s◊ž÷.
(Sir 37, 21b – 22)
Šifra: A = †; E= #; I = «; O
= ◊; U = ∞; Ý = ‡; Á = ×;
Í = ÷; M = §; N = ¤; D =
≈; K = 0; Č = ≠

Dobrých učiteľov potrebujeme. Môžu priniesť veľa dobra nielen deťom a študentom
v škole, ale aj do života celého národa. Pre Írov bol takým duchovným učiteľom sv. Patrik,
pre Čechov sv. Václav, pre Indov (a nielen pre nich) Matka Terézia. Pre slovenský národ
boli veľmi dôležití sv. Cyril a Metod. Vymysleli písmená pre reč, ktorú používali naši predkovia, prekladali do nej dôležité knihy a vychovali svojich nástupcov. No najdôležitejšie je
to, že privádzali ľudí k Bohu. Na obrázku našich svätých učiteľov nájdi päť odlišností.

2

1

sa čas prázdnin a možno sa so
Písmenková škatuľka Blíži
súrodencami alebo kamarátmi budeš

občas nudiť. Ak sa u vás doma už minuli krbové zápalky, môžeš si zo škatuľky vyrobiť zásobáreň písmeniek. Potrebuješ tenší kartón alebo výkres, na ktorý si pravítkom nakreslíš štvorcovú sieť so štvorčekmi s veľkosťou 2 x 2 cm. Do každého
štvorčeka fixkou napíš jedno veľké tlačené písmeno. Samohlások môže byť viac,
aby sa z písmeniek lepšie tvorili slová. Kartón rozstrihaj a štvorčeky nasyp do škatuľky. A potom si už len s kamarátmi budete z písmeniek skladať slová, ktoré súvisia s Božím slovom – napr. mená biblických postáv. Každý, kto nejaké slovo vyskladá, ostatným porozpráva, čo všetko o ňom vie. Body sa udeľujú podľa počtu písmen v slove. Takto sa navzájom budete nielen
zabávať, ale aj vyučovať. Tip pre lenivejších:
môžeš použiť aj písmenká z hry scrabble.

Komiks
Synku, aký máš zajtra
Hm.
program? Mohli by sme
Zajtra nesa vybrať k starej
môžem.
Mám
pustovni.
starosti s duchovnou obnovou ...

... pre
nových
poslušníkov.
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Príbehy poslušníka
Veď sa začne Áno. Ale vôbec netuším, čo im mám
až o tri dni.
povedať.

Počas cesty
sa o tom môžeme
porozprávať.

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).

Prečo si igumen vybral práve mňa?
Veď je tu toľko múdrych starcov.
Nemôžem sa s nimi ani porovnať.

Ale, o čom
mám hovoriť?

Ja som
mu to
navrhol.

Prišiel
čas, aby
si si vyskúšal
učiť iných.

Stačí, keď
budeš hovoriť
o svojej ceste,
o svojom
stretnutí...

... s naším
Pánom.
Pre tvoje slovo
bude vzrastať
ich viera.
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Spolok jubiluje
Spolok si v týchto dňoch pripomína 75. výročie založenia a 25. výročie obnovenia svojej činnosti. Pri tejto príležitosti vydal prezentačnú publikáciu s názvom
Od prameňa 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
adrese alebo v internetovom obchode vydavateľstva
BYZANT Košice, s. r. o.
Členský poplatok
Prosíme všetkých kňazov vo farnostiach, ktorí ešte nevyrovnali členský poplatok za členov SSCM vo svojich
farnostiach, aby to urýchlene urobili ešte pred zverejnením. Taktiež prosíme o navrátenie aktualizovaných
zoznamov (protokolov) o stave členstva.
KOINONIA sv. ján krstiteľ
 Biblické katechézy
16.06. Spoločenská miestnosť, SPŠ drevárska Prešov,
Bardejovská 24 (18.00 h)
 Kurz Filip
18. – 19.06. hotel Javorná, Drienica
 Svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
24.06. Ľubotice, cerkev (18.00 h)
BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec Patrik Székely! K vášmu
životnému jubileu – 40 rokom života vám prajeme
všetko najlepšie, pevné zdravie, hojnosť Božích milostí
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Z úprimného srdca
sa vám chceme poďakovať za rekonštrukciu chrámu.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Dlhého Klčova
23. júna oslávi svoje 40. narodeniny otec Maroš Rinik. Pri tejto
príležitosti ti úprimne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť Božích milostí,
darov Svätého Ducha, dobré
zdravie a ochranu Bohorodičky.
Na mnohé a blahé roky!
s láskou, úctou a vďakou celá rodina

ravu detí na prvé sväté prijímanie. Do ďalších rokov
života vám prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Mnohaja lita!
veriaci z Chrámu Nanebovzatia Panny Márie
POĎAKOVANIe
Vzdávam vďaku Pánu Bohu
za veľký dar manželstva s mojou
milovanou manželkou Silviou
Gecejovou, rodenou Rinikovou.
Ďakujem aj tebe, drahá Silvia,
za krásne prežitých pätnásť rokov spoločného života. Marcel
OZNAMY
Súčasná medicína a zdravotníctvo
Subkomisia pre bioetiku, rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a Nemocnica
Milosrdní bratia v Bratislave pozývajú na vedecko-odbornú konferenciu Súčasná medicína a zdravotníctvo
v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie:
Integrálna ekológia Laudato si. Miesto a čas: Košice,
Congress Hotel Centrum, 17. jún.

Duchovná obnova s Jamesom Manjackalom z Indie
Nadačný fond Credo organizuje 8. – 10. júla duchovnú
obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie
Jamesom Manjackalom v Steel Aréne v Košiciach.
V programe nebude chýbať adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie, možnosť
sviatosti zmierenia a súkromnej adorácie v adoračnej
kaplnke. Zabezpečené bude aj stráženie detí.
Ikonopisecká škola v Košiciach
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska organizuje 13. – 21. augusta 14. ikonopiseckú školu v Košiciach. 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. Gojdiča v Prešove sa 22. – 24. júla uskutočnia duchovné
cvičenia formou trvalého večeradla. Bližšie informácie: 0904 738 049.

Púť zdravotníkov

Pozvánka na miništrantský tábor

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska organizuje pod vedením jej predsedu, prešovského pomocného biskupa Mons. Milana
Lacha SJ, v spolupráci s pútnickým miestom Skalka pri
Trenčíne, púť zdravotníkov. Termín: 16. júl. Miesto:
Skalka pri Trenčíne. Ďalšie informácie: www.putnickemiestoskalka.sk.

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

Breakfestival 2016
Redemptoristi pozývajú na 7. ročník Breakfestivalu pre
mladých a mladé rodiny s deťmi pod názvom Si kľúčový. Termín: 26. jún. Miesto: areál Dunajec v Červenom
Kláštore.
Pútnický zájazd Svätorečenie Matky Terézie v Ríme
Pri príležitosti svätorečenia Matky Terézie, zakladateľky misionárok lásky a nositeľky Nobelovej ceny, pozývame na pútnický autobusový alebo letecký zájazd.
Cena: 220/440 eur. Termín: 2. – 6. september. Viac:
Miriam Kuzárová, miriam@aletea.sk, 0903 533 584.

Náš duchovný otec Maroš Rinik oslávi 23. júna 40
rokov života. Z úprimného srdca vám blahoželáme
a ďakujeme za všetko, čo ste pre našu farnosť robili
doteraz, a veríme, že pri vašej horlivosti a obetavosti
budete vykonávať aj naďalej. Do ďalších rokov vám
a vašej rodine vyprosujeme pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci farnosti Trhovište

Zbierka školských pomôcok

Pani Mária Onderková z farnosti Bardejov-Družba
oslávila 27. mája 40 rokov svojho života. Z úprimného srdca jej blahoželáme a ďakujeme za všetko, čo
pre farnosť urobila. Milá pani Marienka, nie každý má
vzťah k hudbe, ale vy navyše vediete mládež k spevu
aj po duchovnej stránke, sprevádzate ich na hudobnom nástroji, deti nadšene spievajú a s veľkou láskou
do chrámu vchádzajú. Ďakujeme aj za dôkladnú príp-

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie
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Katolíckej cirkvi v jej aspektoch – liturgickom, sviatostnom, mariánskom, charizmatickom, pútnickom...
Bližšie informácie a registrácia: www.novesvitanie.sk.

Slovenská katolícka charita organizuje 7. ročník úspešnej zbierky školských pomôcok, ktorá sa uskutoční
od 1. júna do 19. augusta. Do zbierky sa môžu zapojiť
ľudia darovaním nových i použitých, stále funkčných
školských pomôcok (napr. pier, zošitov, pravítok, fixiek). Vyzbierané predmety budú rozdelené do sociálne slabších rodín a deťom z charitných detských
domovov. Viac: www.charita.sk/pomocky.

4. ročník katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie sa uskutoční 9. – 13. júla (sobota – streda) na lúke
pod kláštorom na Skalke pri Trenčíne. 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 konferencii sa budú spoznávať úžasné bohatstvá a krásy

oznamy a inzercia

SPOLOK sv. cyrila a metoda

inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú 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 potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizikový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch.
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937;
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružencových 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/
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program

TV LUX
J17.06. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM) R
13.55 Chvály (Marana tha, Prešov) 22.55 GkM R
J18.06. (sobota) 08.50 Čo meno, to svätý – detský program P 14.25 Prehľad katolíckych periodík (PKP) R 16.00
Večerná univerzita: Druhý vatikánsky 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
J20.06. (pondelok) 11.10 GkM R 12.55 Duchovná poradňa
– náboženský program
J21.06. (utorok) 13.25 V kontexte – publicistická relácia,
ktorá na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní
ľudí dneška ponúka orientáciu v hodnotách 16.45 Pred
dedinou, za dedinou – dokument o histórii Rómov
na území Slovenska, o ich izolácii, chudobe i viere P 20.50
Gréckokatolícky magazín P
J22.06. (streda) 16.30 Krížové výpravy: Kresťanstvo odpovedá – dok. o tretej krížovej výprave, na ktorej sa zúčastnili angl. kráľ Richard I. Levie srdce, francúzsky kráľ Filip
a nemecký cisár Fridrich Barbarossa (3) P 2 20.10 PKP P
J23.06. (štvrtok) 10.40 Krížové výpravy R 11.50 PKP R
12.55 GkM R 16.55 Keď kamene hovoria – dokument
o chrámoch P 22.55 Duchovná poradňa
J24.06. (piatok) 04.00 GkM R 20.55 Krížové výpravy R
22.55 GkM R

08.50 Čo meno, to svätý – detský program P 11.20 PKP R 16.00 Večerná univerzita: Židia a ju-

slovo v kultúre

J25.06. (sobota)

daizmus vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu 16.45
GkM R 20.25 Príbeh z Tammiru – dramatický program
J27.06. (pondelok) 10.00 Novéna k Matke ustavičnej
pomoci P 11.10 GkM R 12.55 Duchovná poradňa –
náboženský program 17.00 Novéna k Matke ustavičnej
pomoci R
J28.06. (utorok) 16.45 Baro mariben– dokument o rómskom holokauste P 20.50 Gréckokatolícky magazín P
J29.06. (streda) 16.30 Krížové výpravy: Zlyhania a úspechy
– dokument o tom, ako francúzsky kráľ Ľudovít IX. viedol
dve krížové výpravy a napriek tomu nedokázal Svätú zem
udržať (4) P 2 20.10 PKP P
J30.06. (štvrtok) 10.50 Krížové výpravy R 12.55 GkM R
22.55 Duchovná poradňa
J01.07. (piatok) 04.00 GkM R 20.55 Krížové výpravy R
22.55 GkM R
J02.07. (sobota) 09.45 Levoča 2016 14.25 PKP R 16.00
Večerná univerzita: Židia a judaizmus vo svetle Druhého
vatikánskeho koncilu 16.30 GkM R 16.45 Levoča 2016
J03.07. (nedeľa) 08.30 Levoča 2016 16.35 Svätá Barbora –
film o odvahe a schopnosti položiť z lásky k Bohu vlastný
život a o pseudoláske k moci, majetku a o tom, aký je
deštruktívny spôsob života bez lásky a bez Krista P 2
TV NOE
J16.06. (štvrtok) 09.45 Dát smysl života – príbehy ľudí,
ktorí našli cestu zo závislostí k novému životu 11.30
Řeckokatolický magazín (ŘkM) R

A. Ruhiová-Lópezová
a C. Santamaríaová: Sprievodca
neplodnosťou pre katolíkov
Kniha amerických autoriek je určená pre páry, ktoré
sa boria s primárnou neplodnosťou (snažia sa počať
aspoň dvanásť mesiacov, no zatiaľ bez úspechu); bojujú
so sekundárnou neplodnosťou (majú už vlastné deti,
no túžia po ďalších a nedarí sa im počať); prekonali
spontánne potraty (zatiaľ sa im nepodarilo donosiť
dieťatko); mali mimomaternicové tehotenstvo; hľadajú
riešenia (najmä medicínske, no aj duchovné), ako postupovať ďalej; majú
rodinných príslušníkov alebo známych, ktorí by chceli byť takýmto párom
podporou, alebo pre duchovných, či záujemcov, ktorí by si chceli prehĺbiť
poznatky o neplodnosti. K dispozícii je vo vydavateľstve Kumran. (TK KBS)

Stopy dávnej minulosti:
Záhada dlhých valov
Tušili ste, že múr podobný tomu
čínskemu sa kedysi tiahol aj územím
našej krajiny? Hovorí sa mu Val obrov
(Fossa giganteum) podľa hrobky dvojmetrového bojovníka, ktorú pri ňom
našli, alebo aj Pečenický val podľa
obce Pečenice, kde sa zachoval začiatok systému dlhých valov vytvorených z hliny a kamenia. Tiahli sa od Sitna cez Štiavnické pohorie, Dudince,
Dolné Semerovce po rieku Ipeľ, druhá časť smerovala západnejšie, tretia
od Žarnovice k ústiu Hrona. Rozprávanie o archeologickom náleze, ktorý
vzbudil pozornosť už v 13. storočí, si môžete pozrieť na Dvojke 17. júna
o 17.00 hod. (Dada Kolesárová)
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11.25 ŘkM R
J20.06. (pondelok) 08.45 Bělorusko: Květ mezi trny P –
dokument o obnove Katolíckej cirkvi v Bielorusku 21.40
Na východ od Říma – portrét arcibiskupa Cyrila Vasiľa,
tajomníka Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme
J21.06. (utorok) 21.40 Řeckokatolický magazín P
J23.06. (štvrtok) 06.25 ŘkM R 19.40 Putování po evropských klášterech: Redemptoristé z Wittem
J25.06. (sobota) 17.45 ŘkM R 18.00 Řím, hlavní město
víry: Současnost – Duch Svatý a Boží milosrdenství (5)
J26.06. (nedeľa) 07.55 Papež František v Arménii
J27.06. (pondelok) 06.15 Hrdinové víry: Luboš Hruška
– relácia o osobnostiach, ktorých životy sú dnes pre
nás príkladom a inšpiráciou (7) 14.40 Noční univerzita:
prof. Martin Weis, ThD. – Dvojí život Mistra Jana Husa (1)
16.20 Zázrak v pralese – dokumentárny film o zázrakoch
v Centre Božieho milosrdenstva bratov minoritov a sestier františkánok v pralese Paraguaja
J28.06. (utorok) 21.20 Řeckokatolický magazín P
J30.06. (štvrtok) 11.00 Vydřené metamorfózy – príbehy
ľudí, ktorí našli cestu zo závislostí k novému životu – svedectvo hudobníka Richarda Čanakyho
J01.07. (piatok) 06.25 ŘkM R 08.10 25. výročí návštěvy
Matky Terezy na Slovensku – dokument pripomínajúci
prvú návštevu blahoslavenej Matky Terézie na Slovensku 22.00 Na hranici pekla: Pronásledování křesťanů
v Iráku – dokument
J19.06. (nedeľa)

J02.07. (sobota)

07.30 Vydřené metamorfózy R

Room (2015)

5

Najvzácnejším darom je jednoznačne čas. Pekné
spomienky si uchováme a na veci, ktoré ešte len prídu, túžobne čakáme. Môžete ho darovať priateľom,
blízkym, rodine, ale pod podmienkou, že ho už nikdy
nevrátite späť. Mladé, inteligentné dievča menom Joy
(Brie Larsonová) by sa rado zabávalo a trávilo čas so
svojimi kamarátkami. Ale má to jeden háčik. Bráni jej
v tom fakt, že svoj milovaný život už dávno stratila.
Ako žena, ktorá musela dospieť z malého dievčatka
na odvážnu matku, nemala na výber. Spomienky z detstva si pamätá len
matne. Chvíľka nepozornosti v parku totálne obrátila jej život naopak.
A nie len jej. Najstrašnejšia obava, aká sa rodine bábätka môže prihodiť,
sa naplnila. Ich dieťa bolo unesené. (www.allinfo.sk)

Bethel Music: Have It All
Podobne ako predchádzajúce albumy od Bethel Music je aj tento nový už tradične koncipovaný ako worship kolekcia. Hudobne je odrazom toho, čo človek
môže zažiť priamo v Bethel Church. Jemné a citlivé uctievanie striedajú burácajúce spontánne chvály. Viac ako o dobrú hudbu
tu ide najmä o prorockú spontánnosť, jednoduché texty a najmä slobodu
v uctievaní. Album nevyznieva až tak súdržne, ako to bolo pri predchádzajúcom. Svoj zvuk a osobitosť si však ponechala Kalley Heiligenthalová,
ktorej skladba Spirit Move znie veľmi súčasne, ale zároveň je tak trocha
nechceným retrom osemdesiatych rokov. Silná, hudobne posunutá trocha
ďalej ako zvyšok albumu. Pre mnohých je to najlepšia skladba na albume.
(christ-net.sk)

www.casopisslovo.sk

16.15 Na hranici pekla: Pronásledování
křesťanů v Iráku – dokument 18.25 Animované biblické
příběhy: Ježíš žije!

J03.07. (nedeľa)

LUMEN
Viera do vrecka: Dotyk mystiky; hosť:
don Ján Čapla (2)
J18.06. (sobota) 10.00 Svätá omša s vysviackou novokňazov z farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie
v Banskej Bystrici 20.15 Od ucha k duchu – 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 13.00 Rozhlasová hra ‒ H. de
Balzac: Otec Goriot 14.00 Vitaj doma, rodina!: Ako odhaliť šikanovanie nášho dieťaťa v škole R 20.30 Karmel:
35. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí – rozhovor
s Teréziou Gažiovou
J20.06. (pondelok) 16.30 Vitaj doma, rodina!: Nelegálne
zamestnávanie P
J21.06. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Obrady kňazskej
vysviacky, hostia: liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík
20.00 Duchovný obzor R
J22.06. (streda) 10.30 Sonda do života Cirkvi P 11.10
Projekt pre kresťanské rodiny: Evanjelium – liek na bolesti v rodinách
J17.06. (piatok)

J25.06. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Dotyk mystiky;
hosť: don Ján Čapla (3)
J26.06. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Svetlo v temnotách (sv. Peter a sv. Pavol)
14.00 Vitaj doma, rodina!: Týrané deti v rodinách R
J28.06. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Piliere svätej Cirkvi
– sv. Peter a Pavol, hosť: biblista prof. František Trstenský
20.00 Duchovný obzor R
J29.06. (streda) 10.30 Sonda do života Cirkvi P 16.30 Lupa:
Gréckokatolícka farnosť Ihľany P 20.00 Lupa R
J03.07. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 14.00 Vitaj
doma, rodina!: Ako sa múdro hrať s deťmi R

JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

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 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
rádio devín
JPondelok

DVOJKA
12.45 Orientácie 17.00 Stopy dávnej
minulosti: Záhada dlhých valov – publicistika 7
J19.06. (nedeľa) 13.30 Orientácie P 19.50 Slovo pátra
Jozefa Šuppu
J26.06. (nedeľa) 09.30 Svätá omša z Katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Trnave
J01.07. (piatok) 15.00 Putovanie storočiami s Pavlom
Dvořákom: Trápenie svätej Alžbety
J17.06. (piatok)

toda (1)

09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) / 09.00
Pravoslávna svätá liturgia (Regina)
J24.06. (piatok) 18.15 Duchovné slovo (po rusínsky, otec
Marko Durlák) (Regina)
J03.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave; slávi: Marián Červený
rádio slovensko
J19.06. (nedeľa)

rádio regina

RTVS

J03.07. (nedeľa)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

08.30 Misia bratov Konštantína a Me-

07.00 Krajina duše
J05.07. (utorok) 09.05 Sviatok Cyrila a Metoda: sv. omša
z Kostola sv. Kríža v Bratislave-Devíne
JNedeľa

Zmena programu vyhradená.

J23.06. (štvrtok) 16.30 História a my: Jezuiti na Slovensku
po roku 1945 P 20.00 História a my R 21.00 Gospelparáda

Spevohra
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Autor:
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4
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EČV
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EČV
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Plúž

Mestský sad
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Krídlo
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Patriaca
Janovi

Bývalý
kanadský
hokejista

Ženské meno

I N A L S O P R O CH
I R I

E D I D L O

I Á N N A E E T O A D D

C D M T B S A U N A K V I A E M Í
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mužské
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Obetný stôl
Planétka

Značka
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Nočný vták
Miesto
na pečiatku

Sarmat

4 v Ríme

Japonská míľa
Vetva,
po nemecky

Vydávateľ

Elektrovolt

Legenda: ALOBAL, ATÓMY, BALADY, BOLERO, CIELE, CIRKUS,
ČASTICA, ČLÁNOK, DEKAN, DETVA, ENTITA, HMOTA, CHLADIČ,
CHLIEB, KARELÁB, KOLENO, KRAVY, KRITIK, KÚKOĽ, LISTY, MYDLO,
OBEDÁR, OBCHODNÍK, OBILIE, OCTAN, ODOZVA, ODPAL, ODSEK,
OKRES, POSLANIE, PRIATEĽ, PSOTA, RASCA, RIEDIDLO, SAHARA,
SALTO, SAUNA, SEJBA, SLANINA, SLIAČ, SLOTA, SĽUB, SODOMA,
STOKA, STRECHA, SUKNE, SUTANY, TAKTIKA, ZÁVAN, ZMENA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: Božia láska utešuje, odpúšťa
a dáva nádej. Osemsmerovka: Rodinný duch je ústavou Cirkvi.

Obec pri
Nových
Zámkoch
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Belgické
kúpele

Na tomto
mieste

I
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q

Bundesverfasung

L S P R I A T E Ľ O K Ú K B

A B J E S

Sadol si blízko
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kmeň
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peniaz

Okresný výbor

Chemická
značka zlata
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R U Ý R R E D O Á C B L A L V M A

Výherca: Mária Mingáčová, Spišská Nová Ves
Egyptský boh
slnka

Dul

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

31

a stretnutie
prvoprijímajúcich detí
s otcom arcibiskupom metropolitom
Mons. Jánom Babjakom SJ

10.00 Archijerejská svätá liturgia
12.00 Obed (individuálny, možnosť opekať)
13.30 Športovo-zábavný program (pre deti)
Prednáška Richarda Vašečku, poslanca
NR SR, svedectvá rodín (pre rodičov)
15.45 Modlitba ruženca Božieho milosrdenstva
16.00 Požehnanie na cestu
Ja som cesta, pravda a život. (Jn 14, 6)

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

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 nekonečného
Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce
urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote 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 ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky k nám.
Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.com.
Príspevok je 120 eur za osobu.
23. – 30.07. Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny 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 rôznymi 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.
06. – 13.08. Druhý prázdninový pobyt pre rodiny
s deťmi.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
24. – 26.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný výziev,
bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme obstáť a víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto víťazný
život, príď. (Peter Lipták a špeciálny hosť)
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2016
30.06. – 03.07. – 1. turnus (18 a viac r.)
03. – 08.07. – 2. turnus (9 – 11 r.)
10. – 15.07. – 3. turnus ( 9 – 11 r.)
17. – 22.07. – 4. turnus (12 – 14 r.)
01. – 06.08. – 5. turnus (9 – 11 r.)
07. – 12.08. – 6. turnus (15 – 17 r.)
14. – 19.08. – 7. turnus (12 – 14 r.)
21. – 26.08. – 8. turnus (12 – 14 r.)
Cena: 50 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na turnus)
27.08. Zabárka – veselica pre animátorov slúžiacich
počas leta
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
02. – 07.07. Tábor v Berehove
09.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny

ČIČAVA

pútnické centrum

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
02.07. Fatimská sobota (08.30 h)

bárka

Ľutina

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)

sigord
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PÚŤ RODÍN

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
08.05. – 30.10. Svätá liturgia v Kaplnke Zosnutia
Presvätej Bohorodičky na ľutinskej hore (každá nedeľa, 18.00 h)
19.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
25.06. Púť rodín a stretnutie prvoprijímajúcich detí
s otcom arcibiskupom (10.00 h)
26.06. Primície otca Jána Marčáka (10.00 h)
29.06. Chrámová odpustová slávnosť na sviatok
svätých Petra a Pavla (10.00 h)
02.07. Fatimská sobota (10.00 h))

