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Katolícki misionári v Egypte
Prvá významnejšia činnosť katolíckych misionárov medzi Koptami sa začala v 17. storočí
pod vedením františkánov. V roku 1630 bola
v Káhire založená kapucínska misia. Počnúc
rokom 1675 prišli do Egypta pôsobiť aj jezuiti. K únii s Rímom sa im podarilo pohnúť
len jednotlivcov v Káhire a Hornom Egypte.
Na začiatku 18. storočia išlo o približne 2 500
koptských kresťanov.
V roku 1739 Athanasios, koptský biskup
v Jeruzaleme, vyhlásil, že je ochotný podriadiť sa rímskemu pápežovi a zložiť latinské
vyznanie viery. Pod dohľadom Kongregácie
pre šírenie viery ho pápež Benedikt XIV.
v roku 1741 vymenoval za apoštolského vikára
pre koptských katolíkov. Po jeho smrti tento
úrad zastávali koptskí katolícki kňazi, ktorí
predtým študovali v Ríme.

Koptský katolícky patriarchát

Koptská katolícka cirkev
Ján Krupa
foto: copticcatholicpatriarchate.net
JJ

V dôsledku neprijatia kristologického učenia
Chalcedónskeho koncilu (451) sa v rámci ranokresťanského Alexandrijského patriarchátu etablovala samostatná Koptská cirkev, ku
ktorej sa v priebehu 5. až 7. storočia pripojila
väčšina egyptských kresťanov (dnes má
okolo 11 miliónov veriacich). Prídavné meno
koptský sa odvádza od arabského označenia
pre Egypt dar al Qibt – vlasť Egypťanov.
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Prívrženci Chalcedónskeho koncilu v rámci
Alexandrijského patriarchátu dnes tvoria
Alexandrijský grécko-pravoslávny patriarchát (v súčasnosti má 350-tisíc veriacich).
Vo Svätej zemi, kde Koptská cirkev čoskoro
zriadila svoju eparchiu, existovali od 13. storočia kontakty medzi dominikánmi a Koptskou cirkvou. Na Ferrarsko-florentskom
koncile sa zúčastnila aj delegácia koptských
mníchov z egyptského Monastiera sv. Antona Pustovníka, ktorí v roku 1442 podpísali
únijný dekrét Cantate Domini, ale Koptská
cirkev ho neuznala.

V roku 1824 Svätá stolica ustanovila patriarchát pre koptských katolíkov, ktorý
však existoval len na papieri, lebo väčšina
z koptských katolíkov v tom čase emigrovala
na Západ. Koptský katolícky patriarchát
so sídlom v Káhire a dvomi sufragánnymi
eparchiami v Hornom Egypte zriadil de facto
až pápež Lev XIII. v roku 1895, keď v Egypte
už žilo okolo päťtisíc koptských katolíkov.
V roku 1899 ten istý pápež vymenoval Cyrila
Makaria za patriarchu Alexandrie a Koptov.
Na znak toho, že sa považoval za prirodzeného dediča alexandrijskej tradície, Makarios
prijal meno Cyril II. (patriarchom Cyrilom
I. bol sv. Cyril Alexandrijský, † 444, najvýznamnejší alexandrijský cirkevný otec). Po demisii Cyrila II. v roku 1908 bol patriarchálny
stolec vakantný až do roku 1947, keď bol
za patriarchu ustanovený Marek II. Chuzam.
Od tých čias je patriarchálna postupnosť
neprerušená. V súčasnosti je patriarchom
Ibrahim Isaac Sidrak (* 1955). Pri jeho
intronizácii v roku 2013 došlo k historickému
objatiu so súčasným koptským pravoslávnym
patriarchom Tawadrosom II. (* 1952).
Štruktúra patriarchátu koptských katolíkov narástla počas 20. storočia zriadením nových eparchií (1947, 1981, 1982, 2003), celkovo
je ich sedem, všetky sú v Egypte. Koptskí
katolíci v diaspóre (Taliansko, Francúzsko,
Kanada, USA, Austrália, Kuvajt, Libanon)
podliehajú miestnym latinským biskupom.
Hoci správa patriarchátu sídli v Káhire,
najväčšia koncentrácia katolíckych Koptov je
v hornom Egypte.
Koptská katolícka cirkev má dnes vyše
170-tisíc veriacich a niekoľko mužských
a ženských reholí, štruktúrovaných podľa
západných vzorov, ktoré sa angažujú najmä
v školstve a charitatívnej oblasti.

www.casopisslovo.sk
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Celý rok sa tešíme na leto, aby sme si mohli
oddýchnuť, načerpať nových telesných
i duchovných síl. Vyberáme sa na dobrodružnú púť so zámerom „nachytať bronz“
pri objavovaní prímorských destinácií alebo
vysokých hôr, prípadne starobylých pamiatok, ktoré nás lákajú svojou tajuplnosťou.
Preluskávame zdroje internetových stránok,
aby sme našli to najlepšie, najzaujímavejšie
a najdobrodružnejšie miesto, na ktorom
pookreje naše telo i duša. Pred cestou sa
snažíme pripraviť všetko potrebné, nech nás
nič neprekvapí. Zaobstaráme si aj GPS navigáciu, aby sme smerovali priamo do vytúženého cieľa. Počas cesty na vybrané miesto
sa chvejeme nedočkavosťou a hlavou nám
víria myšlienky plné očakávania a zvedavosti.
Blížime sa k cieľu, graduje naše nadšenie.
Vychutnávame si prostredie, slnko, more,
hory, pamiatky, servis, jedlo, zábavu. Plynie
deň za dňom a nadchádza záver blahobytu,
ktorý sme si vysnívali a zaplatili. Vrátime
sa a možno sa ocitneme v situácii, ktorá je
podobná udalosti zo života svätého Klementa Hofbauera.
Raz sa ako chlapec pri prechádzke s matkou stretol s istou významnou, bohatšou
rodinou. Na matkinu otázku, čo robia,
odpovedali:
„Zabíjame čas.“ Keď sa rozišli, Klement sa
opýtal matky:
„Čo to znamená zabíjať čas?“
„Nuž, nemajú čo robiť.“
„Keď nemajú čo robiť, prečo sa nemodlia?“
Nestáva sa nám často, že odpovedáme
podobne? Nenachádzame sa v obdobných
situáciách? Hoci si fyzicky užívame pôžitky,
ktoré uspokojujú naše telo, akosi predsa
zabúdame na niečo oveľa dôležitejšie.
Nechávame sa pohltiť exkluzívnymi
ponukami turizmu a svetským – carpe diem.
Božie slovo nám však hovorí: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovou zmýšľania...“ (Rim 12, 2a) Užívajme

dňa Božím štýlom. Čas je veľmi vzácny.
Nezameriavajme sa iba na prekračovanie
hraníc štátov. Vystúpme zo seba a urobme
krok v ústrety Božiemu milosrdenstvu, ktoré
prekračuje všetky hranice. Navštívme aspoň
raz jednu z mimoriadnych destinácií v našej
archieparchii alebo eparchiách, a prekročme bránu milosrdenstva, ktorá je otvorená
pre všetkých bez rozdielov. Ktokoľvek ňou
prejde, zakúsi Božiu lásku. Božia láska je
kompas, ktorý ukazuje smer. Ukazuje smer
na každej ceste, na ktorú sa vyberieme pri
putovaní životom. Tajomstvo nášho putovania spočíva vo viere a nádeji v Pána.
Ako objavíme toto tajomstvo v každodennom živote? Inšpirujme sa samotným
Kristom. Znavený ťažobou dňa utiahol
sa na pusté miesto do ticha a zhováral sa
s Otcom. Podobne takto zvolal do ústrania
aj svojich apoštolov a v súkromí im všetko
vysvetľoval (porov. Mk 4, 34).
Jeden múdry človek raz povedal, že modlitba je dýchaním duše a deň bez modlitby je
ako slnko bez oblohy alebo lúka bez kvetov.
Podobne ako učeníkov pozýva aj nás, aby
sme zakúsili nekonečné milosrdenstvo,
pretože pre každého z nás má pripravené
zjaviť ho konkrétnym spôsobom v každom
okamihu nášho života.
Chce nás veľkodušne zahrnúť svojím
nesmiernym dobrodením. A práve v tichu
sa rodia veľké veci. Nezabúdajme preto ani
v tomto letnom čase na Boha, ktorý na nás
trpezlivo čaká, aby nám mohol dať omnoho viac, ako si len my vieme vysnívať alebo
vyhľadať na internete. Nasledujme príklad
Márie, „ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo“ (Lk 10, 39).

Alena Filičková
členka komisie pre mládež Prešovskej archieparchie
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z kresťanského sveta


Čínska polícia neumožnila 5. júna
biskupovi Stephenovi Yangovi Xiangtimu
vykonať odprosujúcu pobožnosť po tom,
čo začiatkom júna došlo v chráme v provincii Hebei zo strany miestneho mladíka
k zneucteniu bohostánku a rozhádzaniu
Eucharistie po zemi. Polícia argumentovala,
že zhromaždenie by ohrozovalo verejnú
bezpečnosť.

Ruská medzináboženská rada vyzvala
6. júna ruskú vládu, aby skoncovala s financovaním potratov. Rusko sa nachádza
medzi krajinami, ktoré vykonávajú najvyšší
počet umelo ukončených tehotenstiev.
Podľa oficiálnych údajov ide až o milión
potratov ročne. Niektorí odborníci tvrdia,
že čísla sú v skutočnosti ešte vyššie. (RV)

Národní riaditelia Pápežských misijných diel (PMD) z celého sveta sa stretli
v prvý júnový týždeň v Ríme na každoročnom valnom zhromaždení. Slovensko
zastupoval národný riaditeľ PMD otec
Viktor Jakubov, ktorý predstavil úspešne
sa rozvíjajúcu slovenskú iniciatívu, ktorou
je „adopcia bohoslovcov“ v misijných
krajinách. V súčasnosti misijní dobrodinci
zo Slovenska prispievajú na štúdiá päťdesiatim domorodým bohoslovcom v interdiecéznom seminári v Benine. (PMD)

Kongregácia pre Boží kult a sviatosti
vydala 10. júna dekrét, ktorým upravuje
v rímskom liturgickom kalendári stupeň
úcty k svätej Márii Magdaléne. Sväticu
si už nebude latinská Cirkev pripomínať
na úrovni liturgickej spomienky (memoria),
ale liturgického sviatku (festum). Dňom
úcty k sv. Márii Magdaléne zostane naďalej
22. júl. V kalendári východných byzantských
cirkví patrí tejto svätici titul – apoštolom
rovná a deň úcty, takisto 22. júl, je označený ako malý sviatok bez veľkého slávoslovia.

Vo Vatikáne zverejnili 14. júna nový
dokument Kongregácie pre náuku viery
Iuvenescit Ecclesia (Cirkev sa omladzuje).
Ide o list určený biskupom Katolíckej cirkvi
o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi.
Dokument ponúka základné východisko
pre reflexiu nad ovocím Druhého vatikánskeho koncilu v podobe rozmanitých
cirkevných združení, ktoré sú pre Cirkev
veľkým zdrojom obnovy a „pastoračnej
a misionárskej konverzie“. (RV)

15. júna vydala Kongregácie pre
kauzy svätých viacero dekrétov, medzi
ktorými je aj jeden potvrdzujúci hrdinské
cnosti olomouckého arcibiskupa, Božieho
služobníka Antonína Cyrila Stojana (1851
– 1923). (TS ČBK)
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na Šalamúnových ostrovoch
▌▌Veriaci
prešli putovnou svätou bránou
Obyvatelia Šalamúnových ostrovov mali
možnosť čerpať milosti Jubilejného roka pri
putovnej bráne milosrdenstva. S touto iniciatívou prišiel miestny biskup na ostrove Gizo
Mons. Luciano Capelli. Celé dva mesiace, až
do 12. mája, putovala brána v sprievode kňazov po štrnástich farnostiach a vzdialených
dedinách diecézy. Obyvateľstvo Šalamúnových ostrovov žije pre veľké vzdialenosti
medzi jednotlivými časťami súostrovia izolovane a bez prístupu k základnej zdravotnej
starostlivosti či vzdelaniu. Mons. Capelli
už niekoľko rokov preto používa ultraľahké
lietadlo na to, aby sa dostal do vzdialených
častí svojej diecézy, za čo si vyslúžil prezývku

„lietajúci biskup“.
Medzi polmiliónovou populáciou súostrovia ležiaceho v Tichom oceáne možno
podľa Mons. Capelliho pozorovať pozitívne
vnímanie Svätého Otca Františka, najmä
jeho encykliky Laudato si a posolstva o milosrdenstve: „Posolstvo Laudato si bolo pre
nich fantastické. Hovorí o prírode a oni žijú
v prírode, z prírody. Ďalším posolstvom je
milosrdenstvo. Keďže tam chýbajú spôsoby
a prostriedky na zmierenie, pochopili hodnotu zmierenia, ako aj to, prečo je potrebné.“
(catholicgizo.org)

Mexiku otvorili
▌▌Vrepliku
Sixtínskej kaplnky
V hlavnom meste Mexika otvorili 7. júna
repliku Sixtínskej kaplnky. Jej kópia v plnej
veľkosti (78 x 27 x 36 metrov) je sprístupnená
na Plaza de la República a bude k dispozícii na prehliadku až do konca júna. Autor
projektu Antonio Berumen spolupracoval
s tímom mexických architektov, inžinierov
a fotografov, ktorí strávili 170 nocí v Sixtínskej kaplnke – v čase, keď bola zatvorená pre

turistov. Počas týchto nocí vzniklo viac než
2,7 milióna fotografií vo vysokom rozlíšení.
Práce konali pod dozorom riaditeľa Vatikánskych múzeí Antonia Paolucciho. Prvýkrát
v histórii od vzniku Sixtínskej kaplnky
na prelome 15. a 16. storočia vydal Vatikán
dovolenie toto monumentálne dielo reprodukovať.

Kongregácie pre východné cirkvi
▌▌Prefekt
navštívil Turecko
Kardinál Leonardo Sandri navštívil 10. –
12. júna Turecko, kde predsedal biskupskej
vysviacke Mons. Rubena Tierrablancu Gonzaleza OFM. Svätý Otec vymenoval preláta
za apoštolského vikára Istanbulu a zároveň
apoštolského administrátora miestnej
byzantskej eparchie. Ďalším hlavným
bodom programu prefekta Kongregácie pre

východné cirkvi bolo sobotňajšie stretnutie
s ekumenickým patriarchom Bartolomejom. Kardinál Sandri tiež odovzdal pozdrav
Svätého Otca Františka „milovanému bratovi
Bartolomejovi s ubezpečením o modlitbe
za neho, za cirkev v Konštantínopole a za nastávajúcu panortodoxnú synodu, ktorá by sa
mala začať už o niekoľko dní“.

www.casopisslovo.sk
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Marek Baran
foto: commons.wikimedia.org
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Svätý Otec František v rámci Roka milosrdenstva slávil jubileum chorých, pri ktorom
povzbudil všetkých aj týmito slovami: „,S
Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja,
ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 19 – 20). Apoštol Pavol používa veľmi silné slová, aby vyjadril tajomstvo kresťanského života. Všetko
sa stretáva vo veľkonočnom dynamizme smrti a zmŕtvychvstania, prijatom v krste. Totiž
ponorením do vody každý z nás akoby umrel
a bol pochovaný s Kristom (porov. Rim 6, 3 –
4), ale keď sa z nej vynorí, stáva sa prejavom
nového života vo Svätom Duchu. Tento stav
znovuzrodenosti zasahuje celý život človeka
v každom jeho aspekte. Aj choroba, utrpenie
a smrť sú včlenené do Krista a nachádzajú
v ňom svoj posledný zmysel. V skutočnosti
sa skôr či neskôr všetci musíme konfrontovať
a niekedy doslova zraziť s krehkosťou, chorobami, našimi i druhých. A koľké rozličné
tváre nadobúdajú tieto skúsenosti, ktoré sú
tak typicky a dramaticky ľudské! V každom
prípade prinášajú veľmi pálčivé a naliehavé
otázky o zmysle existencie. Do našej duše
môže vstúpiť aj postoj cynizmu, akoby sa
všetko dalo riešiť len tým, že podľahneme
alebo že počítame iba s vlastnými silami.
Inokedy, naopak, všetku svoju dôveru vkladáme iba do vedeckých objavov a premýšľame nad tým, že niekde vo svete určite existuje liek, ktorý dokáže danú chorobu vyliečiť.
Bohužiaľ to tak nie je. A aj keby taký liek
existoval, bol by dostupný iba pre zopár ľudí.

2016 / 14

Ľudská prirodzenosť, zranená hriechom, má
v sebe vpísanú realitu obmedzenia. Poznáme
námietku, ktorá zaznieva predovšetkým
v týchto časoch, voči ľudskej existencii poznačenej veľkými fyzickými obmedzeniami.
Tvrdí sa, že chorá alebo telesne postihnutá
osoba nebude môcť byť šťastná, keďže nie je
schopná realizovať životný štýl, ktorý nám
určila kultúra pôžitku a zábavy. V čase, keď

„Aj v tej najhoršej životnej situácii ma Boh
čaká, chce ma objať, očakáva ma.“
(twitter Svätého Otca Františka
zo 16. júna 2016)

sa istá starostlivosť o telo stala masovým mýtom, a teda ekonomickou záležitosťou, to, čo
je nedokonalé, musí byť zatienené, pretože
to ohrozuje šťastie a pohodu privilegovaných
a búra dominantný model. Je lepšie držať
týchto ľudí oddelených, v nejakej „ohrade“
– možno aj zo zlata – alebo v „rezerváciách“
pietizmu a absolútnej opatery, aby nerušili
rytmus falošného blahobytu. V niektorých
prípadoch sa dokonca považuje za priam
najlepšie čo najskôr sa ich zbaviť, pretože sa
stávajú neúnosnou ekonomickou záťažou
v čase krízy.
Ale v akej ilúzii v skutočnosti žije dnešný človek, keď zatvára oči pred chorobou
a telesným postihnutím! Nechápe skutočný zmysel života, ktorý zahŕňa aj prijatie
utrpenia a obmedzenia. Svet sa nestáva
lepším tým, že sa skladá čisto z ľudí, ktorí sú

Slovo svätého otca

Milovať napriek
všetkému!

zdanlivo dokonalí, ale tým, keď medzi ľuďmi
rastie solidarita, vzájomné prijatie a rešpekt.
Aké pravdivé sú slová apoštola: ,... čo je svetu
slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných‘
(1 Kor 1, 27)! Aj evanjelium tejto nedele
(Lk 7, 36 – 8, 3) nám predstavuje osobitnú
situáciu slabosti. Hriešnica je odsudzovaná a odsúvaná bokom, ale Ježiš ju prijíma
a bráni, ,lebo [ona] veľmi miluje‘ (v. 47).
Toto je uzáver Ježiša ako toho, kto je pozorný
k utrpeniu a plaču tejto osoby. Jeho nežnosť
je znamením lásky, ktorú Boh prechováva
voči tým, ktorí trpia a sú vylúčení na okraj.
Neexistuje však iba telesné utrpenie. Dnes
medzi najčastejšie patológie patrí aj tá, ktorá
sa týka ducha. Je to utrpenie, ktoré zasahuje
dušu a robí ju smutnou, pretože je bez lásky.
Choroba smútku. Keď zakusujeme sklamanie alebo zradu v dôležitých vzťahoch, vtedy
zistíme, že sme zraniteľní, slabí a bez obrany.
Pokušenie uzavrieť sa do seba samých je
veľmi silné a riskujeme, že prídeme o životnú
šancu: milovať napriek všetkému. Milovať
napriek všetkému! Šťastie, po ktorom každý
túži, môže navyše mať mnohoraké vyjadrenia a môžeme ho dosiahnuť jedine vtedy, ak
sme schopní milovať. Toto je tá cesta. Je to
vždy otázka lásky. Niet inej cesty. Skutočnou
výzvou je to, kto miluje viac.
Koľko telesne postihnutých a chorých
ľudí sa otvorí životu vo chvíli, keď zistia, že
sú milovaní! A koľká láska môže vyvierať
zo srdca hoci iba pre jeden úsmev! Liečba
úsmevom... A tak samotná krehkosť sa môže
stať útechou a oporou v našej samote. Ježiš
nás vo svojom utrpení miloval až do konca.
Na kríži zjavil lásku, ktorá sa daruje bez obmedzenia. Aké utrpenia a choroby môžeme
vyčítať Bohu, ktoré by už neboli odtlačené
v tvári jeho ukrižovaného Syna? K jeho
fyzickej bolesti sa pridal výsmech, vylúčenie
a bolestné spolucítenie, zatiaľ čo on odpovedá milosrdenstvom, ktoré všetkých prijíma
a všetkým odpúšťa: ,... jeho rany nás uzdravili‘ (1 Pt 2, 24). Ježiš je lekár, ktorý uzdravuje
liekom lásky, pretože berie na seba naše
utrpenie a vykupuje ho. My vieme, že Boh
dokáže chápať naše choroby, pretože on sám
ich zakúsil na vlastnej koži. Spôsob, akým
sa staviame k utrpeniu a obmedzeniam,
je kritériom našej slobody dávať zmysel
skúsenostiam života, aj keď sa nám zdajú
absurdné a nezaslúžené. Nenechajme sa
preto znepokojiť týmito súženiami (porov. 1
Sol 3, 3). Vieme, že v slabosti sa môžeme stať
silnými (porov. 2 Kor 12, 10) a prijať milosť
dopĺňať to, čo v nás chýba z Kristovho utrpenia, v prospech Cirkvi, jeho tela (porov. Kol
1, 24). Tela, ktoré si na obraz vzkrieseného
Pána zachováva rany, znak tvrdého zápasu,
ale sú to rany navždy premenené láskou.“
(úryvok homílie z 12. júna 2016)
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udalosť

Pre rodinu
Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň
rodiny. Od roku 1994 sa stále viac dostáva do povedomia ľudí a jednotlivých krajín na celom svete. Na Slovensku sa začal pripomínať od roku 2009, keď na Námestí SNP v Bratislave 16. mája zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií prvý Deň rodiny formou veľkého
stretnutia rodín, na ktoré prišli manželia a rodiny z celého Slovenska. Po ďalšie roky sa
začal pripomínať v mesiacoch máj a jún vo viacerých mestách a dedinách na Slovensku.
Tohto roka to bolo vo viac ako 46 mestách a dedinách.
TK KBS, Jozef Greško
foto: J. Šarišská; B. Pivovarniček
JJ

scénický, baletný i dobový. Deti od troch
rokov až po takmer dospelých sa vystriedali
na pódiu a Deň rodiny naplnili radosťou
a nehou. Hudobný program na pódiu
obohatila tvorivá skupina Poetica musica.

Košice
V Košiciach sa Deň rodiny konal 19. mája.
Program sa začal svätou omšou za rodiny
v Dóme svätej Alžbety, ktorú celebroval
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Košický eparcha Milan Chautur
sa prihovoril prítomným rodičom s deťmi
v homílii. V priamej komunikácii s deťmi
sa zamysleli spoločne nad hodnotou rodiny
a dôležitosťou súdržnosti otca a mamy. Počas
svätej omše spievali deti zo Základnej školy
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pod vedením
učiteľky Zuzany Bodyovej.
Po svätej omši sa presunuli na košickú
Hlavnú ulicu k Dolnej bráne, kde sa v programe vystriedali všetky formy tanca – ľudový,
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„Rodina vytvára ideálny
priestor pre život, rozvoj detí
a rast vzájomnej lásky partnerov.“
(Vyhlásenie o rodine)

Deti z krízového centra Dorka okrem tanca
zarecitovali básne Milana Rúfusa.
Sprievodným programom bol tradičný
trh prorodinných organizácií pôsobiacich
v Košiciach a Chrobáčikovo – kútik pre deti
pod dozorom animátorov zo Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Koši-

ciach. Neodmysliteľnou súčasťou Dňa rodiny
v Košiciach bol hrad na skákanie, trampolína
a kresby na líčkach detí. Verejným prečítaním vyhlásenia Dňa rodiny sa v hojnom
počte postavili rodičia s deťmi za rodinu
a na košickej Hlavnej ulici povedali nahlas
„... aby deti otca mali, aby mali mamu“.

Prešov
V nedeľu 6. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmykrát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde
a konal sa pod záštitou primátorky mesta
Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Zúčastnilo
sa na ňom množstvo detí a rodín, ktoré
vystupovali v rámci programu alebo sa prišli
pozrieť na pripravený program.
Ako po minulé roky aj tohto roka mal
program dva programové bloky. Ten prvý
– Deti deťom – bol venovaný deťom. A boli
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to práve deti, ktoré ním chceli zaujať deti
aj rodičov na námestí. Druhý blok programu – O čom je Deň rodiny – bol venovaný
manželom a dospelým.
Po úvodných organizačných prípravách
samotný program o 14.00 hodine otvorila
moderátorka Martina Poláková privítaním
prítomných detí a rodín. Po úvodnom slove
moderátorky detský program otvorili deti
z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda
v Prešove. Predstavili sa orchestrom tvoreným zo žiakov školy, piesňami, poéziou,
tancami a krátkym vystúpením herca, bývalého žiaka školy Jakuba Muranského. Po ich
vystúpení nasledovalo pásmo o rodine, ktoré
pripravili žiaci gréckokatolíckej Cirkevnej
materskej školy bl. Petra Pavla Gojdiča z Prešova. Tretím vystupujúcim boli deti z Cirkevnej základnej a umeleckej školy sv. Mikuláša
v Prešove. Zaujali piesňami, detskou ľudovou
hudbou a folklórnym súborom. Prvý blok
programu ukončili deti z Materskej školy Tobiáš, ktoré sa predstavili rómskymi tancami.
Druhý blok programu pre manželov a rodičov sa začal o 15.30 hod. vyhlásením o rodine, ktoré prečítali manželia Peter a Alenka

2016 / 14

Milenkyovci. Po ňom nasledoval príhovor
vladyku Milana Lacha SJ, prešovského pomocného biskupa, a príhovor viceprimátora
mesta Prešov Ing. Štefana Kužmu. Obaja vo
svojich príhovoroch poukázali na hodnotu
rodiny a manželstva.
V tomto bloku zaznela aj krátka prednáška otca Jozefa Greška, týkajúca sa prvej
časti motta Dňa rodiny: „... aby deti otca
mali“. V nej sa venoval úlohe otca v rodine.
Vychádzal zo slov sv. apoštola Pavla v Liste

Efezanom 3, 14 – 15: „Preto zohýnam kolená
pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“. Poukázal na to, že
ak muži chcú byť dobrými otcami vo svojej
rodine, potrebujú byť najprv synmi nebeského Otca. V závere poukázal na osobnosť
otca, ktorého charakterizuje niekoľko čŕt
– je ten, kto vychováva, vedie svoju rodinu,
pomáha deťom odpútať sa od matky a je
kňazom v rodine.
V ďalšom programe sa predstavilo spoločenstvo gréckokatolíckych kňazských a laických rodín Skala. Po predstavení sa ohlásili
základné pravdy viery – to, že Boh človeka
miluje, že každý je hriešny, že Ježiš Kristus
je záchranou a spásou a že pre každého má
pripravený nový život.
Po programe spoločenstva Skala nasledovala krátka prezentácia jednotlivých prorodinných organizácií pôsobiacich na území
mesta Prešov. S krátkymi svedectvami o tom,
ako Pán vedie ich manželstvo, sa predstavili
manželia z Neokatechumenátneho spoločenstva, Hnutia Svetlo – život, spoločenstva
Kány pre manželov, Centra pre rodinu na Sigorde a ďalších.
Učiteľky zo Strednej zdravotnej školy sv.
Bazila Veľkého predstavili program TeenStar
o kresťanskej sexuálnej výchove pre mladých, ktorý sa vyučuje na ich škole.
Program Dňa rodiny zakončilo spoločenstvo Skala modlitbami chvál a svedectvami
o 18.00 hodine.
Počas celého programu boli na námestí
stánky, v ktorých sa prezentovali jednotlivé
prorodinné organizácie a cirkevné školy
v meste Prešov. Viaceré z nich si v rámci
prezentácie pripravili aktivity pre deti. Pre
deti boli od pol tretej, keď sa skončil prvý
blok programu, pripravené viaceré aktivity – trampolíny, nafukovací hrad, program
skautov, statickej ukážky vojenského, hasičského vozidla a vozidla rýchlej zdravotníckej
pomoci.
Cieľom každoročného organizovania Dňa
rodiny je pripomenúť si hodnotu rodiny,
ktorá je založená na trvalom manželskom
zväzku jedného muža a jednej ženy.

Anonymní alkoholici – AA
Sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje
skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou
podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne
povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov členov. AA nie sú spojení so žiadnou sektou,
náboženstvom alebo akoukoľvek inštitúciou. AA sa nezúčastňujú
na verejných diskusiách a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Naším prvoradým cieľom je zostať triezvym
a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.
V Prešove ich nájdete každý piatok na Jarkovej ulici č. 77 (Katolícky kruh) od 17.00 do 18.00 hod.
alebo na telefónnom čísle 0908 338 311.
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spravodajstvo


Rekonštrukčné práce na chodníku Pod
Táborom v Prešove, ktorý spája sídlisko
Sekčov s centrom mesta, sa obnovili
vďaka ľuďom bez domova využívajúcim
služby Gréckokatolíckej charity Prešov
(GKCH). V spolupráci s mestom Prešov sa
začala v roku 2015 jeho oprava, na ktorú sa
nadviazalo v tomto roku. Stavebný materiál
na renováciu zabezpečila charita z vlastných zdrojov a realizujú ju ako súčasť pracovnej terapie. Na prácach sa spolupodieľa
šesť klientov pobytových zariadení charity,
ktorí pracujú prostredníctvom aktivačných
prác alebo projektu úradu práce. Poslanie
a hodnoty Gréckokatolíckej charity Prešov,
ochota pracovať a zlepšiť svoje životné
podmienky a pomoc mesta sa vzájomne
spojili do výsledku, ktorý skvalitní život
Prešovčanov. Prispieť k obnoveniu pracovných návykov ľudí bez domova môžu aj
ďalší záujemcovia. Prostredníctvom portálu
ludialudom.sk možno finančne prispieť
na túto výzvu. (Silvia Popovičová)

29. mája pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu štyridsať detí formovaných
v Gréckokatolíckom formačnom centre
pre Rómov. Slávnostnú svätú liturgiu slávili
otcovia Martin Mekel a Igor Čikoš v chráme v Čaklove. V rámci slávnosti spievali aj
deti – členovia detskej gospelovej skupiny
FIL3. (Tomáš Kavuľa)

Tím Národného pochodu za život
v Bratislave zverejnil 2. júna vyúčtovanie
podujatia. Finančné náklady na zorganizovanie podujatia boli vo výške 153 717,04
eur. Výnos z verejnej zbierky bol 82 546,26
eur. Ostatné príspevky od fyzických i právnických osôb boli v sume 62 904,56 eur.
Okrem toho približne tisíc dobrovoľníkov
prispelo nezištnou prácou, ktorú možno vyčísliť v hodnote minimálnej mzdy vo výške
takmer 35 000 eur.

V GMC Bárka 3. – 5. júna účastníci
animátorskej školy ukončili školský rok.
Štyridsaťosem účastníkov Školy učeníka
zavŕšilo formačný rok v ľudsko-kresťanských základoch témou Animátor – človek
viery. Zručnosti si vyskúšali v tímovej práci
pri kreácii rôznych výstupov na ohlásenie
kerygmy. Hosťom víkendu bola Mária
Kravčáková. Pre Školu služby bol víkend
zavŕšením dvojročnej formácie. Účastníci si
pripomenuli konkrétne fakty a zásady dobrého animátora. Rozoberali to, ako vytvoriť
program víkendového stretnutia a letného turnusu, a jednoročný plán stretnutí
pre deti a mládež. Hosťom víkendu bola
Viktória Žolnová. V sobotu popoludní sa
služobníci podieľali na environmentálnom
dni v Juskovej Voli upratovaním plastov
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seminaristi
▌▌Gréckokatolícki
sa modlili v Ľutine
Na sviatok nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista, milujúceho ľudí  3. júna sa
na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine
uskutočnila púť seminaristov Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove.
Hlavným bodom programu bolo spoločné slávenie archijerejskej svätej liturgie,
ktorej slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita. V homílii

zdôraznil význam sviatku a úcty k Božskému
Srdcu. Všetkých vyzval k stíšeniu a vnútornému zamysleniu sa nad láskou, ktorá plynie
z Ježišovho srdca, a nad naším osobným
postojom, aký zaujímame k tejto nekonečnej
Božej dobrote.
Súčasťou programu bola aj spoločná
modlitba Molebenu k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a priestor na osobnú modlitbu
a rozjímanie. (Martin Tokár)

Milan Lach SJ
▌▌Vladyka
zavítal do obce Bžany
Do filiálnej obce Bžany, ktorá patrí do farnosti Lomné, zavítal pri príležitosti sviatku
prenesenia ostatkov svätého Mikuláša
22. mája pomocný prešovský biskup Milan
Lach SJ a posvätil obnovený interiér chrámu,
ikonostas a nový oltár.

V homílii otec biskup Milan veriacich
pozval k svätosti a na záver sa veriacim poďakoval za ich zanietenosť pri oprave chrámu.
Na slávnosti bolo prítomných ďalších osem
kňazov. (Jozef Špes)

▌▌Gréckokatolíci
putovali do Šaštína
V šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie sa v deň sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 4. júna konala ôsma púť
Bratislavskej eparchie.
Slávnosť sa začala modlitbou akatistu,
ktorý viedol otec Rastislav Čižik z Bratislavy.
Archijerejskú svätú liturgiu, ktorej predsedal
bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák,
spolu slúžilo dvanásť kňazov, medzi nimi
aj rektor baziliky don Ján Čverčko SDB
a direktor saleziánskej komunity don Milan
Janák SDB. Liturgiu sprevádzal zbor Chryzostomos.
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V úvode vladyka Peter zdôraznil, že
zmyslom púte je učiť sa od Spolutrpiacej
Bohorodičky a jej Syna, ako prijímať ťažkosti
a utrpenia v živote, ako vytrvať vo viere v bezvýchodiskových situáciách, ako nestratiť
nádej vo vzkriesenie, v nový život, vo svoje
vlastné obrátenie a v Božiu moc.
V homílii sa pútnikom prihovoril rektor
baziliky don Ján Čverčko SDB a poukázal
na slová evanjelistu Jána, ktorý uvádza, že
pri Ježišovom kríži stála jeho matka. „Stáť

znamená byť s Ježišom,“ zdôraznil kazateľ.
Preto pútnici prichádzajú do Šaštína, kde sa
stal zázrak uzdravenia manželstva a rodiny
Angeliky Bakičovej, aby sa v duchu viery
zahľadeli na Sedembolestnú a aby objavili,
čo znamená stáť s Ježišovou matkou pri kríži.
Spomenul aj viaceré svedectvá, ktoré svedčia
o Božích zázrakoch a uzdraveniach. Po liturgickej slávnosti nasledoval spoločný obed
pútnikov. (Stanislav Gábor)

a neporiadku v dedine a na obnove turistického okruhu Bučí laz. (Patrik Maľarčík)

Kurz Rút pre manželské páry pod vedením otca Jozefa Marettu a manželských párov sa uskutočnil 3. – 5. júna v Centre pre
rodinu na Sigorde. Na kurze sa zúčastnilo
devätnásť manželských párov, ktoré mohli
počuť pravdy o manželstve a manželskom
živote, a vnímať, aký je Boží plán pre nich
a pre ich manželstvo. (Jozef Greško)

V júni putovali pútnici na horu Zvir pri
príležitosti slávenia fatimskej soboty, ktorá pripadla na 4. jún. Sobotňajší program
sa začal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným
slúžiteľom bol otec Marcel Pisio, duchovný
správca hory Zvir. (Patrik Priputen)

V nedeľu 5. júna sa na hore Zvir zišli
veriaci, aby spoločne slávili malú púť.
Program sa začal uctením si ikony Presvätej
Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením
púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej
hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec
Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka pri
Humennom. Po svätej liturgii nasledovala
modlitba na úmysel Svätého Otca, požehnanie náboženských predmetov a Korunky
Božieho milosrdenstva. (Patrik Priputen)

▌▌

Prvoprijímajúce deti prichádzali k Presvätej
Bohorodičke

V sobotu 4. júna sa v Klokočove zišli veriaci
a prvoprijímajúce deti na fatimskej sobote.
V úvodnej prednáške otec Ľuboslav Petričko
povzbudil rodičov ku kresťanskej výchove detí a dôležitosť rodičov i ich príkladu
vyzdvihol aj vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, v homílii na archijerejskej
svätej liturgii. Zdôraznil, že je veľmi dôležité,
aby rodičia boli správnym príkladom pre

svoje deti, čo sa týka chodenia do chrámu
a modlitby, ale aj každodenného života.
Povzbudil deti, aby počúvali rodičov, a
rodičov, aby dôsledne pristupovali k výchove
svojich detí, ktorá je najdôležitejším prvkom
v dospievaní.
Po svätej liturgii bolo pre deti pripravených množstvo atrakcií. (Patrik Pankulics,
foto: Pavol Pastornický)

hierarchov sa zišla
▌▌Rada
na zasadnutí v Prešove
V stredu 8. júna sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove stretli biskupi
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na 19.
riadnom zasadnutí Rady hierarchov.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj apoštolský
nuncius na Slovensku arcibiskup Mons.
Mario Giordana, ktorý gréckokatolíckych
hierarchov pozdravil a podelil sa s nimi
o niekoľko myšlienok. Hovoril o tom, že
boli obdarení rôznymi darmi a charizmami.
Poukázal na to, že Gréckokatolícka cirkev
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povstala doslova z popola, a to s neuveriteľnou vitalitou. Vladykov – prešovského
arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ,
košického eparchu Milana Chautura CSsR,
bratislavského eparchu Petra Rusnáka a prešovského pomocného biskupa Milana Lacha
SJ povzbudil, aby ďakovali Bohu za všetko,
čo už urobil pre Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku a aby aj naďalej vo svojej službe
dôverovali jeho milosti.


Diakonské svätenia poddiakonovi
Františkovi Engelovi udelil vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup,
5. júna pri archijerejskej svätej liturgii
v bazilike minor v Michalovciach. V homílii
vladyka pripomenul, že diakonát je služba,
ktorá zahŕňa celú rodinu diakona. (Miroslav
Házy)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ vysvätil 12. júna siedmich diakonov, z ktorých jeden je z Rádu sv. Bazila
Veľkého, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Novými diakonmi sú Marek Baran,
Pavol Dancák, Dušan Chapčák, Jozef Mačejovský, Ján Marčák, Ján Slobodník a Teodóz
Simeon Šnirc OSBM. (Ľubomír Petrík)

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, 13. júna požehnal hlavný kríž,
ktorý bol vztýčený na vrchol kupoly rozostavaného farského Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky na sídlisku Košice-Nad
jazerom. Na slávnosti sa zúčastnil aj košický
protopresbyter otec Jozef Miňo. Miestny
farár otec Vladimír Varga sa poďakoval
všetkým, ktorí nielen finančne, ale hlavne
modlitbou a obetami prispeli k tomu, že
požehnaním a vztýčením nového kríža
sa mohla ukončiť hrubá stavba chrámu.
(Martin Mráz)
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jednou vetou


Na webovej stránke biblia.rimkat.sk
v máji zverejnili video z prednášky Migrácia kresťanov z Blízkeho východu – budúcnosť východných cirkví vladyku Cyrila Vasiľa
SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, ktorú predniesol na Teologickej fakulte
Katolíckej univerzity v Košiciach na konferencii Kresťanskí migranti na Slovensku.

Iniciatíva Zastavme hazard sa poďakovala poslancom mestského zastupiteľstva, že vypočuli hlas občanov a v máji
schválili všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré obmedzuje hazard na území mesta
Levoča, a tak sa pridali k mnohým mestám
a obciam na Slovensku, ale aj k Prahe, Brnu
a Viedni.

Slovenská katolícka charita vydala
4. júna v poradí druhý leták o utečencoch,
ktorý je informačným materiálom o právnom aspekte ochrany utečencov na Slovensku, úskaliach integračného procesu
a hlavných rozdieloch medzi migrantom
a utečencom.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ udelil 5. júna pri archijerejskej
svätej liturgii na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Božského Srdca v Malej Poľane podstrihnutie a poddiakonát Teodózovi
Simeonovi Šnircovi OSBM. (ISPA)

Nový pomocný košický biskup Mons.
Marek Forgáč, ktorého Svätý Otec vymenoval 11. júna, prijme biskupskú konsekráciu
1. septembra 2016 v košickom Dóme sv.
Alžbety.

Archijerejskú svätú liturgiu pre rodákov
v zaniknutej obci Smolník pri vodnej nádrži
Starina slúžil vladyka Milan Chautur CsSR,
košický eparcha, 12. júna. (Jozef Havrilčák)

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky Andrej Danko prijal 14. júna
na pôde parlamentu apoštolského nuncia
na Slovensku arcibiskupa Maria Giordanu,
s ktorým zhodnotili bilaterálne vzťahy
a perspektívy ďalšieho rozvoja aj možnosť
osobnej audiencie predsedu Danka u Svätého Otca počas nadchádzajúcej pracovnej
návštevy do Ríma pri príležitosti osláv
štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Africký kardinál Robert Sarah, prefekt
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, ktorý zavítal na Slovensko pri
príležitosti uvedenia prekladu svojej knihy
Boh alebo nič vydavateľstvom Lúč, navštívil
15. júna plenárne zasadnutie Konferencie
biskupov Slovenska na Donovaloch a so
slovenskými biskupmi diskutoval o aktuálnej situácii v spoločnosti aj v Cirkvi.
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V pracovnej časti zasadnutia sa vladykovia
venovali viacerým témam. Hovorili napr.
o príprave prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi
sui iuris na Slovensku, ktoré sa uskutoční
23. septembra, o priebehu Svätého roka milosrdenstva v archieparchii a eparchiách, venovali sa aj podmienkam stáleho diakonátu

v Gréckokatolíckej cirkvi, stretnutiu východných biskupov, ktoré sa uskutoční v októbri
vo Fatime. Vladyka Ján ponúkol biskupom
ikonu blahoslavenej Miriam Terézie Demjanovičovej, gréckokatolíčky pochádzajúcej
od Bardejova, ktorá bola blahorečená v USA.
(Ľubomír Petrík)

nasmeroval mladých
▌▌Bárkafest
na Božie kráľovstvo
Počas víkendu 10. – 12. júna Gréckokatolícke
mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
privítalo vyše 600 návštevníkov nadšených
pre hudbu, slovo a spoločenstvo. Hlavnou
myšlienkou bolo slovo: V jeho kráľovstve.
Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.
Festival otvorila kapela F6 a Fil3. Už
v úvode deti a mládež prevažne z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave piesňami
a charizmou naladili účastníkov na radosť
prejavenú tancom a spevom. Večer ešte
vystúpili F6, Joel worship band a LCH Live.
Obohatením večera bolo slovo otca Martina
Mekela, riaditeľa Pastoračného centra pre
Rómov v Čičave, ktorý hovoril o nádhernom
živote s Kristom v jeho kráľovstve. Počas
víkendu sa predstavili aj ďalší hudobníci:
Hmla, Dominika Gurbaľová, Peter Milenky
Band, Godknows, eSpé, Heartbeat Sion.
S mládežou sa otec arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ stretol na besede, v ktorej odpovedal na otázky o problémoch v Cirkvi i vo

svete. Ponúkol návod, ako prežívať Božiu prítomnosť. Na tému Božie kráľovstvo ako dar
a zodpovednosť sa mladým prihovoril otec
Milan Zaleha a pozvanie k životu s Kristom
zaznelo aj z úst Jula Slováka či Petra Liptáka, ktorí spolu so Sebastiánom Palaščákom
ďakovali za sobotný deň modlitbou chvál.
Účastníkom, ochotným vzdať sa starého života a začať žiť život v Kristovi, boli
neustále k dispozícii kňazi pripravení slúžiť
sviatosťou zmierenia aj laickí modlitebníci
prichystaní vypočuť, poradiť a modliť sa
s tými, ktorí hľadali pomoc. Vrcholom festivalu bola nedeľná svätá liturgia, ktorú slávil
vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný
biskup. V homílii povzbudil k viere, ktorú
mal stotník: „Stačí iba slovo a môj sluha
ozdravie.“
Usmiate tváre, svedectvá o oslobodení a víťazstvách Krista v životoch účastníkov spôsobili radosť organizátorom, ktorí vďačili Bohu
za vypočuté modlitby. (Patrik Maľarčík)

Prešove predstavili vzácny dokument
▌▌Vz Užhorodskej
únie
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, mukačevský eparcha Milan Šášik CM
z Užhorodu, šéfredaktor časopisu Slovo otec
Juraj Gradoš a hovorca Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík predstavili 10. júna
na tlačovej besede konanej na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove
vzácny dokument z Užhorodskej únie, ktorý
4. mája 2016 identifikoval vo fonde Drugeth
z Humenného v Štátnom archíve v Prešove,
mestská časť Nižná Šebastová, gréckokatolícky kňaz Juraj Gradoš.
Otec Juraj Gradoš uviedol, že „ide o originálnu listinu z 24. apríla 1646, ktorá dokumentuje priamo akt podpísania Užhorodskej
únie. Doteraz sa spochybňovalo, že v deň
únie bol podpísaný akýkoľvek dokument, ba
niektorí historici a teológovia spochybňovali
i samotnú úniu. Nález dokumentu podpísaného minimálne šesťdesiatimi troma kňazmi
však tieto špekulácie vyvracia. Podpisy treba

ešte identifikovať grafológom, keďže sa ukazuje, že je ich viac, ako sa doteraz uvádzalo
v neskoršom dokumente z 15. januára 1652.“
Listinu tvorí dvojhárok dobového papiera
opatreného vodoznakom. Prvá strana obsahuje latinský text. Na druhej polovici prvej
strany a nasledujúcej sú cyrilikou uvedené
podpisy kňazov. K identifikácii dokumentu
došlo v rámci archívneho výskumu Juraja
Gradoša pri písaní dizertačnej práce, ktorá
má byť zároveň jednou z publikácií edície
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Objav
je o to vzácnejší, že k nemu došlo v čase spomienky na 370. výročie Užhorodskej únie.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ povedal: „Tešíme sa, že sa tento
dokument našiel, že bol tak dobre uložený,
lebo vnáša svetlo do našej histórie. Cirkev
východná a západná si udržala svoju jednotu
až do roku 1054, keď došlo k východnému
rozkolu. Viacerí historici, napr. Michal
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slávnosť Zoslania Svätého Ducha
▌▌Odpustová
v Rafajovciach
Gréckokatolícki veriaci sa spolu s rímskokatolíkmi stretli 14. – 15. mája na odpustovej
slávnosti v Rafajovciach pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program sa
začal v sobotu pobožnosťami a liturgickými
sláveniami za účasti miestnych kňazov. Rafajovských rodákov potešila prítomnosť otca
Marka Rozkoša s manželkou, ktorý tu v minulosti pôsobil. V nedeľu sa na rímskokatolíckej svätej omši prihovoril kaplán Pavol
Hrabovecký, ktorý má na starosti pastoráciu
vysokoškolskej mládeže v Prešove. Vrcholom
bola archijerejská svätá liturgia za prítomnosti vladyku Milana Lacha SJ, prešovského
pomocného biskupa. Ten jednoduchým
spôsobom priblížil osobu Svätého Ducha
a zdôraznil jeho potrebu v našom živote.
(Juraj Štefanik; foto: Anna Hudáková)
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Michal

Pavlišinovič
Rozhovor s Petrom Štupákom, hlavným
vedúcim spoločenstva Marana tha a organizátorom evanjelizačného seminára Oheň
Po siedmich rokoch sa v Prešove opäť
rozhorela duchovná akcia Oheň. Čo vás
viedlo k jeho „vzkrieseniu“?
V minulosti priniesol Oheň Slovensku veľmi veľa. Počas štrnástich rokov sme na životoch ľudí videli mnoho zázrakov a Božích
dotykov. Pre technické príčiny sa však Oheň
na sedem rokov z Prešova vytratil. V ostatnom čase sme však vnímali, že Boh chce
opäť rozbehnúť niečo nové. Vďaka podpore
mesta Prešov a jeho primátorky sme začali
uvažovať o evanjelizačnom seminári a neskôr ho aj konkrétne plánovali. Nevedeli
sme, čo Boh chystá, ale vedeli sme, že Boh
Oheň chce.
Aká príprava predchádzala samotnej
akcii?
Samozrejme, modlitbová. V spoločenstve
Marana tha sa konala modlitbová reťaz
za Oheň a deviatnik, deväť dní sme sa modlili nepretržite 24 hodín. V oblasti médií
televízia LUX, náš hlavný mediálny partner,
púšťala vo vysielaní promovideo s pozvánkou. Boli sme aj hosťami relácie Doma je
Doma. Pred samotným Ohňom sme mali
od štvrtka Konferenciu lídrov Slovenska, kde
sa hovorilo o výzbroji podľa Božieho slova.
Akciu nám pomáhalo zvládnuť vyše dvesto
dobrovoľníkov. Pomáhali aj iné kresťanské
spoločenstvá. Nemalé finančné náklady sa
podarilo vykryť z darov sponzorov a podporovateľov.

Starej Ľubovni sa otvára
▌▌VŠpeciálna
základná škola sv. Anny
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako
zriaďovateľ cirkevných škôl zaslalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. marca 2015 žiadosť o otvorenie Špeciálnej
základnej školy sv. Anny a jej súčastí – školského klubu detí, centra voľného času, výdajnej školskej jedálni s účinnosťou od 1. septembra 2016. Sídlom školy bude zariadenie
sociálnych služieb, Dom sv. Anny v Starej

JJ

krátky rozhovor

Fedor, sú toho názoru, že niektorí naši
veriaci nikdy nepretrhli katolícku kontinuitu
s prvým tisícročím. Ide hlavne o farnosti
na Spiši. Ďalší prešli k Pravoslávnej cirkvi, ale
nevieme presne kedy. Ale je tu jasný návrat
k jednote s pápežom, znovuobnovenie jednoty s Katolíckou cirkvou.“

Aj mukačevský eparchiálny biskup Milan
Šášik CM vyjadril veľkú radosť: „Tento dokument sa nás bytostne týka. To, že existuje
Gréckokatolícka cirkev po všetkom tom, čím
si v bývalom Československu, na Ukrajine,
v Zakarpatsku a v iných krajinách prešla, je
dôkazom toho, že Pán Boh miluje a ochraňuje svoju Cirkev.“
Užhorodská únia bola aktom zjednotenia
grécko-slovanského duchovenstva s Katolíckou cirkvou v teritóriu severovýchodného
Uhorska, teda na území vtedajšej Mukačevskej eparchie. Užhorodskú úniu podpísali
najmä kňazi z Drugetových panstiev v Užskej, Zemplínskej a Šarišskej župe. Dokument bol pravdepodobne vopred pripravený,
na mieste prečítaný a prítomnými kňazmi
podpísaný. Takto prešli pod jurisdikciu jágerského katolíckeho biskupa Juraja Jakušiča.
Nielen pre historikov, ale aj pre Gréckokatolícku cirkev je tento objav veľmi vzácny
a možno ho zaradiť medzi najväčšie objavy
z jej histórie. (ISPA)

Ľubovni. Novozriadená špeciálna základná
škola ponúka vzdelanie pre deti vo variante C
a s autizmom, ktoré si vyžadujú mimoriadnu
zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu. 30. júla
2015 Prešovské arcibiskupstvo dostalo z ministerstva súhlas na zaradenie tejto školy a jej
súčastí do siete škôl a školských zariadení.
(Anton Uhrin)

Máte už spätnú väzbu od účastníkov?
Na akcii sa zúčastnilo takmer päťtisíc
ľudí a hneď od začiatku sa atmosféra niesla
v oslave Boha. To bol aj pre mňa prekvapujúci moment, že bez ,,zahrievania“ boli
všetci ponorení do Božej prítomnosti. Takto
sa niesol celý deň. Máme už svedectvá
o tom, že Boh konkrétne konal v mnohých
životoch cez vnútorné uzdravenia, oslobodenia od závislosti hriechu či zmeny životov.
Sme Bohu vďační, že sme mohli vidieť jeho
kráľovstvo medzi nami a tešíme sa na ďalšie
chvíle, ktoré pre nás pripravil.
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slovo na tému

Cirkevné prikázania
„Človek povolaný k blaženosti, ale zranený hriechom potrebuje spásu od Boha. Božia pomoc mu prichádza v Kristovi prostredníctvom zákona, ktorý ho riadi, a milosti, ktorá ho
posilňuje: ,S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj
chcete, aj konáte, čo sa jemu páči‘ (Flp 2, 12 – 13).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1949)
Marek Petro
foto: Marián Horňák, Dávid Rybovič
JJ

V súčasnom svete často prevláda názor, že
sloboda je, keď si človek robí, čo chce. Toto
však nie je pravá sloboda. Pápež sv. Ján
Pavol II. jasne hovorí: „Sloboda jednotlivca
sa končí hneď, ako svojím konaním začne
obmedzovať iného človeka. Táto sloboda
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založená na individualizme sa tak ,stáva slobodou silnejších, namierenou proti slabším‘“
(Evangelium vitae, 19).
Pravá sloboda je dielom Stvoriteľa. „Keďže
sloboda človeka je vytvorená podľa Božej
vôle, svojou poslušnosťou voči Božiemu zákonu nielenže nie je popieraná, ale iba vďaka
tejto poslušnosti ostáva v pravde a zodpovedá
dôstojnosti človeka.“ (Veritatis splendor, 42)
Z tohto citátu je zrejmé, že sloboda má byť
podriadená poslušnosti Božiemu zákonu.

Ako poznať tento zákon?
Boh stvoril vesmír v čase, ale tento plán mal
od večnosti. Stvoreným veciam dal poriadok,
ktorý ich vedie k cieľu. Preto vesmír nie je
chaos stvorený náhodou, ale organizovaný
celok, v ktorom vládne dynamický poriadok.
Poriadok vo vesmíre, a teda aj poriadok každého tvora má svoj vzor v Bohu. Tento plán
je normou činnosti celého vesmíru, preto
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je označovaný slovom zákon. Boh je súčasne zákonodarcom a zároveň i spoločným
dobrom, ku ktorému zákon smeruje. Boh
je zákon sám – on je najvyšším pravidlom
života pre svoje stvorenia. Tento zákon podľa
cirkevných otcov patrí Slovu, ktoré vychádza
z Otca ako večná múdrosť. Boží zákon je
večný, ale je vyhlásený v čase. Človekovi je
postupne oznamovaný cez prirodzený zákon
a zjavené zákony.

Božia milosť je takou vnútornou silou,
že Stvoriteľ sa ňou dotýka duchovných síl
stvorenia bez toho, aby ho ovplyvnil v slobodnom rozhodovaní. Pre nás ale zostáva
tajomstvom, prečo jeden človek milosť prijme a druhý ju odmietne. Jedinou možnou
odpoveďou je skutočnosť, že človek tak koná
slobodne.

Prirodzený zákon, to  je účasť človeka,
stvoreného na Boží obraz a podobu, na Božej
múdrosti a dobrote. Tento zákon vyjadruje
dôstojnosť ľudskej osoby a tvorí základ jej
práv a základných povinností, teda „konať
dobro a varovať sa zla“. Prirodzený zákon je
nemenný a stály. Normy, ktoré ho vyjadrujú,
zostávajú vždy platné a záväzné pre každého
človeka. Je nevyhnutným základom na vytváranie morálnych noriem i občianskych
zákonov.

Je preto úlohou Cirkvi, ktorá je stĺpom
a oporou pravdy (porov. 1 Tim 3, 15), aby
slobodnému človeku pomáhala v správnom
rozhodovaní. Cirkev to robí predovšetkým
ohlasovaním morálnych zásad a vynášaním
úsudku o akýchkoľvek ľudských skutočnostiach, ktoré sa týkajú základných práv
človeka a jeho spásy.
Rímsky pápež a biskupi ako autentickí učitelia hlásajú Božiemu ľudu vieru, ktorú treba
veriť a aplikovať v morálnom konaní. Tento
Učiteľský úrad Cirkvi sa v morálnej oblasti
zvyčajne vykonáva katechézou a kázaním,
ktoré vyjadruje zásady mravného života
platné pre všetkých ľudí.
Medzi tieto zásady patria i cirkevné prikázania. Majú zabezpečiť veriacim „potrebné
minimum ducha modlitby, morálneho úsilia
a rastu v láske k Bohu a k blížnemu“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2041). Znejú takto:
Svätiť prikázané sviatky.
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa
na celej božskej liturgii.
V dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti.
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť
v období Paschy prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.
Podporovať cirkevné ustanovizne.

Starý zákon je prvou fázou zjaveného
zákona. Jeho morálne predpisy sú zhrnuté
v Dekalógu. Tento zákon obsahuje viaceré
pravdy, ktoré sú prirodzene dostupné ľudskému rozumu. Boh ich zjavil, pretože ľudia
ich „nečítali“ vo svojom srdci. Starý zákon je
prípravou na evanjelium.
Nový, evanjeliový zákon prijímame vierou
v Ježiša Krista. Je vyjadrený predovšetkým
v Ježišovej reči na vrchu (porov. Mt 5 – 7),
aby nás učil, čo máme robiť, a používa sviatosti, aby nám dal milosť podľa toho konať.
Evanjeliový zákon dopĺňa a privádza k dokonalosti Starý zákon, jeho prisľúbenia i jeho
prikázania. Nový, evanjeliový zákon je zákon
lásky, zákon milosti, zákon slobody.
Na to, aby človek dosiahol spásu, nestačí
mylne dodržiavať zákon náboženským pokrytectvom, ako to robili zákonníci a farizeji.
Im Ježiš adresuje sedemkrát: „Beda!“ (porov.
Mt 23, 13 – 36), lebo ich ponímanie zákona
bolo odtrhnuté od spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti, teda od pravých a základných
príkazov. Ježiš požaduje od človeka milujúce
srdce a ideály, o ktorých hovorí v reči na vrchu: odpustenie, nekompromisnú manželskú vernosť, pravdivosť, lásku k nepriateľom... (porov. Mt 5)
Tieto požiadavky však človek nie je schopný uskutočniť bez Božej milosti. Tu si človek
začína uvedomovať vzájomnú podmienenosť medzi milosťou a ľudskou slobodnou
spoluúčasťou na nej. Boh volá a človek je – so
všetkými zložkami zdedených náklonností,
výchovy, vplyvu okolia, vlastného sebaovládania a pod. – slobodný, aby odmietol
Božie volanie, alebo aby sa mu otvoril a tým
dostal od Boha ďalšie svetlo a silu na konanie
dobra.
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Prikázania

Sviatky
Prvé cirkevné prikázanie nám prikazuje
svätiť prikázané sviatky. Nedele a Cirkvou
prikázané sviatky majú byť dňami pokoja.
V tieto dni sa máme zdržať prác a činností,
ktoré bránia vzdávať Bohu poctu, venovať sa
radosti, ktorá je vlastná prežívaniu sviatočného dňa a patričnému odpočinutiu mysle
i tela. Tento čas máme viac pestovať rodinný,
spoločenský a náboženský život. Oprávnené
dôvody na nedodržanie sviatočného pokoja
nás nemajú viesť k zvyku porušovať nedeľný,
resp. sviatočný pokoj, pretože by tým dochádzalo k rodinnej, spoločenskej, náboženskej
a zdravotnej ujme.
Gréckokatolíkov na našom území, okrem
nedieľ, zaväzujú aj tieto sviatky: Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou (08.12.);
Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista (25.12.); Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke (26.12.); Obrezanie nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (01.01.);

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (06.01.); Zvestovanie našej
presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy
Panne (25.03.); Svätý a veľký piatok; Svetlý
pondelok; Nanebovstúpenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; Svätí, slávni
a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
(29.06.); Zosnutie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (15.08.).

Účasť na liturgii
Druhé cirkevné prikázanie nám prikazuje
v nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa
na celej božskej liturgii. Nedeľná eucharistia
kladie základ celému kresťanskému životu
a potvrdzuje ho, a tiež svedčí o vernosti
Kristovi a jeho Cirkvi. Veriaci sa pri nej
posilňujú vedení Svätým Duchom. I preto je
úmyselná neúčasť na bohoslužbe závažným
previnením.
Ospravedlnením z neúčasti môže byť:
fyzická nemožnosť (napr. choroba);
morálna nemožnosť (napr. u bezdomovca
nedostatok vhodného oblečenia);
služba lásky (napr. opatrovanie dieťaťa
alebo chorého);
služba spoločnosti (napr. policajt, strážnik,
hasič v službe);
ďalšia uvážlivá služba (napr. pomoc pri
živelných pohromách, pri nehodách a pod.).
Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Môžeš sa modliť
aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako
v chráme, kde sa nachádza veľký počet otcov,
kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu.
Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“

Pôstna disciplína
Tretie cirkevné prikázanie nám prikazuje
v dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti. Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božského
zákona povinní konať skutky kajúcnosti. Aby
sa však všetci medzi sebou spojili v istom
spoločnom kajúcom konaní, predpisujú sa
dni kajúcnosti, v ktorých sa veriaci majú
zvláštnym spôsobom venovať modlitbe,
konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky,
majú sa zapierať vernejším plnením svojich
povinností a najmä zachovávaním pôstu
alebo zdržanlivosti podľa pôstnej disciplíny
Cirkvi.
Aktuálna pôstna disciplína, ktorá platí pre
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku:
Zdržanlivosť od mäsa zaväzuje v piatky
cez rok, s výnimkou prikázaných sviatkov
(a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc,
národných (občianskych) sviatkov, v stredy
počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža (14.09.) a Sťatia hlavy
svätého Jána Krstiteľa (29.08.).
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ti zmierenia, ktorou pokračuje dielo obrátenia a odpustenia začaté v krste, a na druhej
strane zaručuje minimum prijatia Pánovho
tela a krvi v súvislosti s veľkonočnými
sviatkami, ktoré sú počiatkom a stredom
kresťanskej liturgie. Netreba však zabúdať,
že veriacim Cirkev odporúča častejšie, ba
i denne prijímať Eucharistiu.

Hmotná a duchovná podpora

Zdržanlivosť od mäsa a pôst zaväzuje
v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.
Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec
s pôstom zaväzuje v prvý deň Štyridsiatnice
a v piatok Veľkého týždňa.
Zakázaný čas zaväzuje iba počas celej
Štyridsiatnice.
Vysvetlenie k pôstnej disciplíne:
Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované
pokrmy vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.
Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však
najviac dvakrát za deň malé občerstvenie
(trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť
dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe,
respektíve po 15. hodine.
Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu,
tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.
Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode
dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky,
voľnice, národné či občianske sviatky), sa
vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice,
nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža
a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.
Pod slovným spojením „odporúčané sviatky” treba rozumieť veľké sviatky a polyjelejné
sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými
sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.
Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“ treba rozumieť štátne sviatky
a dni pracovného pokoja (samozrejme,
okrem Štedrého dňa a Veľkého piatka).
Zdržanlivosť zaväzuje od siedmeho roka
veku do telesnej smrti.
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Pôst zaväzuje od štrnásteho do šesťdesiateho roka veku.
Pod slovom Štyridsiatnica treba rozumieť
všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.
Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých
ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň štyri hodiny cesty),
ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich
(ak nemajú možnosť výberu).
Zakázaný čas znamená zákaz hlučných
zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie
takých televíznych programov, počítačových
hier, internetových stránok a podobne, ktoré
narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Sviatosť zmierenia a Eucharistia
Štvrté cirkevné prikázanie nám prikazuje
aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť
v období Paschy prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Eucharistia je srdcom a vrcholom života
Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej Veľkej noci,
čiže diela spásy uskutočneného Kristovým
životom, smrťou a zmŕtvychvstaním, diela,
ktoré sa sprítomňuje liturgickým slávením.
Sám Kristus prostredníctvom služby kňazov
prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus skutočne prítomný pod spôsobmi chleba
a vína je aj obeťou eucharistickej obety. Kto
chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom
prijímaní, musí byť v stave milosti.
Toto prikázanie na jednej strane zabezpečuje prípravu na Eucharistiu prijatím sviatos-

Piate cirkevné prikázanie nám prikazuje
podporovať cirkevné ustanovizne. Veriaci sú
povinní prispievať, každý podľa svojich možností, na hmotné potreby Cirkvi. Aby sme
správne pochopili ducha tohto prikázania,
bolo by vhodné nahliadnuť do Kódexu kánonov východných cirkví, kde sa v kánonoch 7
až 26 píše o právach a povinnostiach veriacich. V týchto kánonoch sa vo väčšej miere
hovorí o právach veriacich ako o povinnostiach. No na to, aby Cirkev mohla napĺňať
práva veriacich, veriaci sú povinní prispievať
na potreby Cirkvi, aby mala to, čo potrebuje
na vlastné ciele, osobitne na bohoslužbu,
apoštolskú a charitatívnu službu a na primerané živobytie svojich služobníkov. Veriaci sú
tiež povinní podporovať sociálnu spravodlivosť a riadiac sa príkazom Pána pomáhať
z vlastných prostriedkov chudobným.
Cirkev je spoločenstvom, kde sme všetci navzájom za seba zodpovední. Okrem
prideľovania finančných zdrojov na rôzne
iniciatívy Cirkvi nesmieme zabúdať na ešte
dôležitejšiu sféru, a to na duchovnú podporu. Cirkev, to nie sú len budovy, ktoré treba
udržiavať, ale predovšetkým ľudia, ktorí toto
cirkevné spoločenstvo tvoria.
K prikázaniam môže človek zaujať dvojaký
postoj. Buď ich zachová, alebo ich poruší. Kto prikázanie vedome a dobrovoľne
prestúpi, pácha hriech. Hriech je mravne z1ý
skutok. Človek, ktorý pácha hriechy, je pred
Bohom nespravodlivý.
Skutky, ktoré sú v súlade s prikázaniami,
voláme mravne dobrými skutkami. Kto
duchovným cvičením dosiahol pohotovosť
konať mravne dobré skutky a chrániť sa
mravne zlých skutkov, toho voláme čnostným človekom. Takýto človek je pred Bohom
spravodlivý. Len čnostný človek sa môže stať
dokonalým. Ani spravodlivosť, ani dokonalosť nemôžeme dosiahnuť bez Božej milosti,
ako už bolo spomenuté.
Cirkevné prikázania nám pomáhajú sledovať cestu k Bohu a vyznačujú jej smer. Nie
sú zbierkou celého radu predpisov, ktorých
cieľom by bola snaha zhromaždiť katolíkov
do radu pri spovednici. Skôr sa snažia zabezpečiť, aby sme v týchto rýchlo prežívaných
časoch nezabudli na nášho Spasiteľa, a tým
aj na svoju spásu.

www.casopisslovo.sk

Dominika Komišáková SNPM
foto: www.haaretz.com
JJ

V krehkých šatôčkach s volánmi až po zem si
na dvore šantila ešte krehkejšia malá päťročná slečna, družička na svadbe. Strážená očami svojho ocka sa úporne púšťala aj do zdolávania šiestich schodov k bočným dverám
katedrály, za ktorými prebiehal sobáš. V tej
dlhej sukničke to bolo dosť nebezpečné,
no keď sa jej ponúkla pomoc: „Daj mi rúčku,
aby si nespadla,“ sebaisto odpovedala: „Ja
nespadnem, ja sa pledsa dulzím sukne!“
Podobným pechorením prechádza aj judský kráľ Ezechiáš (2 Kr 18 – 19). S obdivom
o ňom čítame: „... robil, čo sa páči Pánovi...
dúfal v Pána... visel na Pánovi, neodklonil
sa od neho... Pán bol s ním a darilo sa mu...“
Po takomto svedectve Písma nás však dosť
prekvapí – alebo vidiac svoj vlastný život ani
nie? Jeho konanie pri ohrození Jeruzalema
Asýrčanmi.
Keď sú už mestá v okolí dobyté, Ezechiáš
iniciuje jednanie s pohanským kráľom.
A ukáže sa, že vyjednávať vie: „Previnil som
sa, odtiahni odo mňa; čo mi uložíš, prijmem.“ Hoci sa snaží udržať Božie mesto,
vyvýši nad neho nepriateľa pozemského.
Sennacherib využije príležitosť a judský

kráľ dáva výkupné, hoci pri tom siahne aj
na poklady v Pánovom chráme. Čo je na tom
zlé, veď pokoj v Božom meste je predsa taký
dôležitý!?
Asýrčanovi nechýba zlato ani striebro
od Ezechiáša. Spozná však, že kráľ ľudu,
ktorý je ľuďom Božím, sa o ne opiera. Prečo
sa neobráti na Pána, aby svoje sväté mesto
chránil!? Vidiac to,
pohan sa svojho zámeru nevzdáva a opäť
siaha po Jeruzaleme.
Ezechiáš už zakúša,
že sa nedá spoliehať
na mocnárov ani sa
oprieť o seba a v roztrhnutom rúchu odiaty
do vrecoviny vstupuje
do Pánovho domu.
Prorokovi Izaiášovi
posiela okrem iného
odkaz: „... pomodli sa
za zvyšok, ktorý ostal.“
Čo na to Boh?
Bez výčitky, bez
Pečať kráľa Ezechiáša (7. stor. pred Kr.) nájdená v decembri 2015
upozornenia na Ezechiášovo pochybenie ponúka vo svojom
ako svoj chrám, sú predsa tak blízko. Obrámilosrdenstve záchranu: „Neboj sa rečí,
tim sa v pokore a pravde k nemu a zverím mu
ktoré si počul...“ A hoci pohanský vládca
zvyšok, ktorý vo mne či z môjho života ostal?
znova pokúša: „Nech ťa nepodvedie tvoj
Zachráni ho, verím, veď je to jeho milovaný
Boh, na ktorého sa spoliehaš!“ Judský kráľ
zvyšok!

Ján Babjak SJ
„Koľkokrát mám odpustiť?“ opýtal sa Peter
Pána Ježiša. „Azda sedemkrát?“ Otázka položená Ježišovi zaujíma aj nás, dnešných kresťanov.
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem
ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22)
a rozpovedal podobenstvo o nemilosrdnom
sluhovi (Misericordiae vultus 8).
Petrovu otázku nosíme v srdci aj my. Natíska
sa najmä vtedy, keď sa cítime podrazení, oklamaní, okradnutí či cítime inú nespravodlivosť
zo strany našich blízkych, priateľov či iných ľudí.
Vtedy je dobré pripomenúť si Ježišovu odpoveď
Petrovi. To, že treba odpustiť nie sedem ráz,
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ale sedemdesiatsedem ráz. Čiže stále. Prečo
sedemdesiatsedem ráz? Lebo potrebujeme
od Pána bezhraničné odpustenie. Každý deň.
Pre naše hriechy. A keď ho prosíme, aby nám
odpustil, on nám skutočne stále odpúšťa. Z Božieho odpustenia máme čerpať silu, aby sme
vedeli odpúšťať blížnym vždy. Bez počítania.
Aká je však realita? Vyjadruje to podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Sluhovi Pán
odpustil všetko a bolo toho veľmi veľa. Ale
len čo omilostený sluha vyšiel od svojho pána,
stretol spolusluhu a neodpustil mu maličkosť,
a uvrhol ho do žalára. Jeho počínanie zarmútilo
všetkých, aj samotného pána, ktorý povedal:
„Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať
nad svojím spolusluhom? A rozhnevaný pán ho

slovo metropolitu

Koľkokrát mám odpustiť?
JJ

rok milosrdenstva

Milovaný zvyšok

mu už nepodľahne. Je obrátený k Pánovi
a hovorí mu o nástrahách, ktoré naň naďalej
číhajú. Odpoveďou sú mu úžasné slová:
„A zvyšok Júdovho domu, ktorý pozostal,
zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie.
Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok
z vrchu Sion... Budem kryť toto mesto, aby
som ho zachránil...“
Ja nespadnem, ja sa predsa držím. Čoho?
Svojich skúseností či inteligencie? Svojich
schopností a darov, ktoré sú síce od Boha, no
často ich riadia moje názory, moje predstavy
a moje riešenia? Nedržím sa teda sám seba?
A pohľad i ruka milosrdného Otca, ktorý ma
stráži ako svoj obraz, ako svoje sväté mesto,

vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu“ (Mt
18, 32 – 34).
Každodenné odpustenie sa vyžaduje najmä
v rodinnom živote. Svätý Pavol hovorí: „Slnko
nech nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4,
26) Odpustenie prináša ozajstný pokoj. Opak
vytvára v rodine napätie, nepokoje, zvady
a hádky. A často to vyústi do rozpadu manželstva. Odpúšťať nám bráni pýcha a za ňou stále
stojí zlý duch, pokušiteľ. Preto mať tvrdé srdce
a nevedieť odpustiť znamená, že počúvame
zlého ducha, a nie Pána.
V modlitbe Otčenáš sa modlíme: „Odpusť
nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom.“ Tieto slová predpokladajú, že sme
ochotní odpúšťať, a preto prosíme aj Boha,
aby bol k nám milosrdný. Ak by sme nedokázali
blížnemu odpustiť, modlitba by vyznela nelogicky a pre nás veľmi zle. Prosili by sme Pána o to,
aby nám neodpustil, lebo my nie sme milosrdní
voči blížnym.
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Zameraj sa
na vzťah,
nie na problém
Je to moje dieťa problémové? Alebo vari je chyba vo mne a nezvládam rolu zodpovedného
rodiča? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v rozhovore s Mgr. Petrom Fudalym,
PhD. (40), päťnásobným otcom na plný úväzok, špeciálnym pedagógom pôsobiacim
v neziskovej organizácii Návrat, o. z., a externým pedagógom na Fakulte humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity.
Michal Pavlišinovič
foto: deviantart.net
JJ


Často počuť názory, že v minulosti
bolo ľahšie vychovávať deti. Je
na tom niečo pravdy?
Myslím si, že je to do istej miery pravda,
a to hneď z viacerých dôvodov. V minulosti
sa na výchove podieľal širší okruh ľudí.
Rodiny boli viacgeneračné a starí rodičia
veľkou mierou pomáhali pri výchove.
Dvory domov boli spoločné a nebolo nič
nezvyčajné, keď sa o formovanie detí
starali aj ujovia a tety bývajúci v susednom
dome. Ďalší dôvod spočíva vo vyťaženosti
rodičov dnešných čias. Rodičia pracujú, sú
v zamestnaní a to ich mnohokrát tak vyčerpáva, že už nemajú dostatok času a energie na svoje deti. V porovnaní s minulosťou, keď mama bola doma a varila, otec
pracoval na roli a deti im pri tom pomáhali, dnes vidno výrazný pokles spoločne
stráveného času v rodine. No a čo asi
tak najviac ovplyvňuje výchovu dneška,
je množstvo podnetov, ktoré prináša
moderná technológia. Smartfóny, tablety,
počítače, internet – to všetko dnes dokáže
pri nesprávnom používaní narobiť škody
pri formovaní mladej ľudskej osobnosti.
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Aký postoj treba zaujať práve pri týchto
výdobytkoch techniky?
Je to ťažká výzva pre rodičov. Celé je to
o kompromise. Úplne zakázať počítač či
mobil nie je najlepšie riešenie a môže sa
to vrátiť ako bumerang. Rodič si môže myslieť, že domácim zákazom vyhral. No opak
je pravdou. Dieťa je vynaliezavé a nájde si
inú cestu k zakázanému ovociu. Napríklad
tam, kde nie je rodičom kontrolované.
V škole či u kamaráta. Zdravá cesta je dať
dieťaťu možnosť zahrať sa na počítači
s tým, že ten čas je regulovaný. A zároveň
s ním aj komunikovať, prečo je to preň
dôležité a že toto nie je jediná možnosť,
ako prežiť voľný čas.


Môže počítač či mobil pokriviť
charakter dieťaťa?
Pokiaľ sa hneď na začiatku neurčia hranice
v používaní, tak to môže v dieťati stimulovať istú mieru závislosti a úniku od sveta
reality. A to zanecháva stopu až do dospelosti. Nedávno som bol svedkom toho, ako
dvaja mladí ľudia počas spoločného rande
presedeli celý čas pri sebe s tým, že každý
pozeral do svojho mobilu. Skoro žiadna
vzájomná komunikácia. Prišlo mi to divné,
smiešne a smutné zároveň.


Čo je príčinou toho, že dieťa radšej
vyhľadáva virtuálny svet?

Veľa detí sa začne utiekať mimo realitu
vtedy, keď nemajú zdravé a uspokojivé
sociálne vzťahy. V mnohých prípadoch je
spúšťačom absencia vzájomného rozhovoru s rodičom, keď sa dieťa cíti nevypočuté
či dokonca nepovšimnuté. Takéto deti nezažili, že čas sa dá stráviť aj inými spôsobmi, a preto je pre ne virtuálne prostredie
bezpečnejšie, istejšie. Podobne aj keď je
dieťa niekým odmietané, prípadne je mu
niečo zakazované, zistí, že vo virtuálnom
svete si môže vybrať kamarátov, ktorí sú
s ním na jednej vlne. „Ten mi dá lajk, tento
ma chápe, nie ako tí naši doma.“


Akú veľkú rolu zohráva pri výchove
osobný príklad rodiča?
Miera vplyvu, keď dieťa vidí, ako rodič
funguje, a podľa toho prispôsobuje aj
svoj život, svoje správanie, je veľmi veľká.
Dieťaťu nemusím nič povedať, nijako ho
usmerňovať, stačí, že budem robiť to, čo robím, a dieťa to začne dokonale kopírovať.
Existuje taká fráza: Children see, children
do! – Deti vidia, deti robia! Ak dieťa vidí
otca, ktorý pracuje v oblasti IT, ako si prenáša prácu domov a doma presedí väčšinu
času za počítačom, to isté si zoberie aj ono
do svojho života. Ak však vidí otca, ako sa
po príchode z práce venuje manželke, ako
sa venuje jemu (dieťaťu), získava vzor, ako
má fungovať aj ono vo svojom živote. Učí
sa oddeľovať rodinný a pracovný život.

www.casopisslovo.sk


Čo má robiť rodič vtedy, keď zistí,
že jeho dieťa začalo fajčiť, a pritom
v rodine nikto nefajčí?
S týmto problémom sa boria mnohí rodičia. Ak rodič zistí takúto skutočnosť, určite
to nie je nič príjemné a chce to veľmi
rýchlo vyriešiť. No nie vždy to tak ľahko
ide. Niekto si povie: „Zatrhnem mu to,
prípadne ho prísne potrestám, aby sa to už
viac nezopakovalo.“ Z odborného hľadiska
nie je dobré ísť cestou zákazov či tvrdých
trestov. Takýto postup môže v dospievajúcom vzbudiť postoj: „A just si urobím, čo ja chcem, a ty ma neprevalcuješ
svojou autoritou.“ Tu dochádza k súboju
dvoch strán a v drvivej väčšine vychádza
rodič ako porazený. Vhodnejšie je nájsť
si čas, sadnúť si spolu za jeden stôl
a pýtať sa, čo ho k tomu viedlo, čo mu to
dáva. Zároveň mu pripomenúť dôsledky
takéhoto konania. Možno chvíľkovo je mu
to príjemné, ale z dlhodobého hľadiska to
prinesie množstvo problémov.
Dôležité je zamerať sa na vzťah, nie
na problém! Útek mladého človeka k týmto návykovým látkam (cigaretám, alkoholu)
úzko súvisí s nenaplnením potrieb v emocionálnej, sociálnej či psychickej sfére. Veľakrát je to o vzťahoch, o zdieľaní nejakého
spoločenstva či nejakého emocionálneho
zážitku, ktoré nedostáva vo svojej rodine.
A tu je potreba určitej
sebareflexie zo strany
rodiča.


Čo si ako
veriaci človek
myslíte o tom,
či je namieste
spoliehať sa
v takýchto prípadoch na Božiu
pomoc?
Niekedy je to naozaj
aj o tom, že nemusel
zlyhať rodič. Nastala
však takáto situácia
v rodine. A čo teraz?
Áno, rodičia môžu
vyhľadať aj odbornú
pomoc, ale pre
veriaceho človeka je
tu ešte vždy posledná
inštancia, ktorou je
Boh. Ten je nad tým
všetkým. Na druhej
strane nie je zasa
dobré utiahnuť sa
len k myšlienke:
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„Budem sa modliť a Boh to vyrieši.“ To nie.
Podobne ako s každou inou ťažkosťou či
chorobou. Hľadám spôsoby, ako uzdraviť
to telesné, ale skrze vieru sa obraciam
na Boha a bojujem aj v duchovnej rovine.


Naša krajina je v tzv. Schengene,
kde sa môžu osoby a tovar voľne
pohybovať. Existujú zástancovia
tejto teórie aj v oblasti výchovy –
všetko dovoliť. Je to dobré?
Predstavte si, že vás vysadia niekde
na púšti a dostanete úlohu dostať sa
k vode. Nemáte nič. Žiadne informácie,
žiadnu mapu či GPS. Čo teraz? Alebo
kapitulujete a ostanete na mieste, alebo
sa vyberiete nejakým smerom. Lenže čo
ak sa vyberiete smerom, ktorým sa budete
vzďaľovať od zdroja vody? Aké dobré je
mať vtedy určitú indíciu, ktorá vám pomôže ísť správnym smerom. Bez hraníc človek
cíti, že nevie, ktorým smerom sa vybrať.
Je neistý, spolieha sa na náhodu, že niečo
nájde, prípadne je pasívny.
Ak mám vymedzený priestor, je to ako
pri hokeji. Mantinely určujú hranicu,
pokiaľ sa hrá, mužstvá poznajú pravidlá
a z takejto hry majú zážitok. Ešte aj diváci
za plexisklom sa cítia dobre, bezpečne
a užívajú si pohľad na férový zápas.

Tým, že stanovím dieťaťu určité hranice,
dávam mu možnosť slobodne žiť. Lebo
ono vie, čo môže očakávať. Vie, že tu
v tomto priestore sa môže cítiť bezpečne
a slobodne. Druhá vec je, ako tie hranice
stanoviť. Majú byť pevné a pružné zároveň.
Napríklad, v istom období vysvetľujeme
dieťaťu, že do elektrickej zásuvky nesmie
dávať prsty. Pomáhame mu v tom ochranným krytom, ale po niekoľkých rokoch,
keď už dieťa vie, ako má zásuvku používať, je tento kryt bezpredmetný, dokonca
spôsobuje len obmedzenie. Všetko teda
záleží od veku a chápania dieťaťa. Pozor
však! Priestor sa zväčšuje, mantinely sa
posúvajú, ale nedávajú sa preč. Je dobré, ak sa časom posúvanie týchto hraníc
deje spoločne. Rozprávam sa s dieťaťom,
ako ono vidí danú situáciu, ako by sme to
mohli spoločne vyriešiť, a posúvame tak
latku dôvery trocha ďalej a tým aj ťarchu
zodpovednosti bližšie k dieťaťu. Zvlášť je
to potrebné u tínedžerov, ktorí už racionálne uvažujú ako dospelý človek, ale sociálne a emocionálne ešte nie sú pripravení.
Tým, že rodič spolu s dospievajúcim rieši
problémy a posúva hranice, cíti sa viac
prijímaný, chápaný, dôležitý a užitočný.


Ako reagovať vtedy, keď rodič posunie hranice, lebo dieťaťu dôveruje, a príde sklamanie?
Celý proces výchovy dieťaťa nesie so sebou potrebu naučiť sa dôverovať. Na jednej strane nebyť naivný, na druhej strane
nebyť úzkoprsý. Otázka dôvery je v prvom
rade vnútorný problém rodiča. Rodič musí
pochopiť, že dieťa nikdy nebude naplno
slobodné, pokiaľ nezažije, že mu dôverujeme. Keď však už dôjde k porušeniu
nejakej vopred stanovenej dohody, sú dve
možnosti, ako sa rozhodnúť. Prvá možnosť
je všetko stopnúť, posunúť hranicu naspäť,
prípadne vyvodiť z toho tvrdé sankcie. Dieťa však môže po viacerých takýchto skúsenostiach dospieť k názoru: „Ten môj rodič
je o ničom. Musím byť bezchybný, aby som
mu vôbec vyhovoval.“ To môže spôsobiť
veľké škody vo vývine dieťaťa a zároveň ho
to môže viesť k tomu, že bude hľadať úniky
a iné cestičky, ako rodiča oklamať. Nie je
dobré ani zaujať postoj, keď rodič nechá
dieťa popáliť sa, vyžrať si to so všetkým
a ešte mu potom poriadne vynadá, že má,
čo si zaslúžil.
Môžeme sa inšpirovať príkladom milosrdného otca z podobenstva o márnotratnom
synovi, ktorý rešpektuje rozhodnutie syna
a necháva ho niesť dôsledky, ale následne
ho očakáva, prijíma, odpúšťa mu a teší sa
z toho, že sa vrátil živý. Záleží mu na synovi, nie na majetku či dobrom mene.
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svedectvo

Egyptskí mučeníci
Dada Kolesárová
foto: upload.wikimedia.org
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Pred časom ma zaujalo silné svedectvo
manželov z 3. storočia, ktorých sviatok
pripadá na 3. mája – Timoteja a Maury. Boli
to Egypťania. Timotej sa narodil okolo roku
265 v dedine Parapeon neďaleko mesta Téby
v Hornom Egypte a bol synom kňaza. V dedine si Timoteja vážili, lebo im čítal Sväté
písmo, ktoré bolo vzácnosťou. Tébsky biskup

neskôr Timotejovi udelil nižšie svätenie,
ustanovil ho za čteca a prepisovateľa bohoslužobných kníh.
Maura pochádzala z tej istej dediny a ako
sedemnásťročná sa vydala za Timoteja. Niektorí autori uvádzajú, že spolu žili dvadsať
rokov, inde sa dozvedáme, že podľa legendy
sa stali obeťami prenasledovania už tri týždne po svojej svadbe. Bez ohľadu na detaily
zrejme aj ako manželia žili v obľube u ľudí
a vynikali v evanjelizačnom úsilí. To však
vyvolalo žiarlivosť niektorých ľudí, a preto
Timoteja udali, že je kresťan.

Otec Bradley nariadil Miriam Terézii, aby sa pokúsila napísať vlastný životopis. ... Napísala iba
niekoľko stránok. Z jej riadkov vysvitá, že nemala rozprávačské nadanie ako napr. svätá Terézia
z Lisieux. Úvodné riadky ukazujú, že jej životopis by bol asi akousi sériou duchovných reflexií
a úvah:
„Nech navždy v našich srdciach, milé sestry, žije Ježiš. Nechže nás neustále oživuje on, nežný
ženích našich duší, tým životom, ktorého je žriedlom a prameňom, životom milosti a dôverného zjednotenia sa s ním. Veď sa za to modlil: ‚Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja
v tebe; aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.‘ (Jn 17, 21) ‚Kto ma miluje,
bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho
príbytok.‘ (Jn 14, 23) ‚Budeme navždy žiť v jeho srdci,‘ ako sa hovorí na konci krásnej modlitby, ktorú tak často opakujeme cez deň. Daj, Bože, aby sme to nerobili bezmyšlienkovite. Táto
modlitba je účinná v ňom a skrze neho; od nej závisí naša spolupráca s ním, s jeho posilňujúcim
Duchom. Veľmi túži po tom, aby sa táto modlitba splnila v každej jednotlivej duši, za ktorú
zomrel. ...
Skutočný začiatok môjho života, života podľa Ducha, sa začal o päť dní po mojom narodení
podľa tela. V nedeľu 31. marca, skutočne v deň vzkriesenia, som bola pokrstená a birmovaná
v gréckokatolíckom obrade. Odkedy som sa prvý raz dozvedela o boji, ktorý sa strhol pre meno,
čo som mala nosiť, bola som presvedčená – a neskôr to udalosti potvrdili, že to nebola číra náhoda, že ma svätá Terézia ochraňovala od samého začiatku. Musela zvíťaziť; vždy bola dobrou
bojovníčkou. A aj dobrou matkou.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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Timotej bol teda za prenasledovania cisára
Diokleciána v roku 286 zajatý  a predvedený
na výsluch pred správcu tej oblasti Areia.
Legenda popisuje vypočúvanie, pri ktorom
vraj Timotej vyhlásil, že Duch Ježiša Krista
je v ňom prítomný a nedovoľuje mu obetovať pohanským bohom. Potom správca pod
hrozbou žiadal od Timoteja, aby mu vydal
posvätné knihy. Keďže Timotej vedel, že ich
zničí, vzoprel sa mu so slovami, že knihy
sú ako jeho duchovné deti a že ich nemôže
vydať do nečistých rúk. Začalo sa hrozné
mučenie. Správca nechal rozžeraviť tyče, ktoré Timotejovi vbodli do uší. Z toho dôvodu
Timotej aj oslepol. No ani to ho nezlomilo.
Ďalšie mučenie bolo také hrôzostrašné,
že samotní mučitelia prosili Areia, aby ho
zmiernil. Správca zistil, že ani takto Timoteja nezlomí. Ktosi mu poradil, aby nechal
priviesť jeho manželku Mauru, ktorá by ho
mohla presvedčiť, aby obetoval pohanským
bohom. Pod hrozbami sa o to v slabosti pokúsila. No manžel ju povzbudil a upevnil vo
viere, takže klesla na kolená a pýtala sa, akým
pokáním by mala toto prehováranie odčiniť.
Timotej jej povedal: „Povedz vladárovi, že
už nebudeš manžela prehovárať a, naopak,
aj ty sama si odhodlaná pre vieru podstúpiť
mučenie. Potom budeme spolu pri Ježišovi.“
Maurine pochybnosti sa rozplynuli po Timotejovej modlitbe, a preto urobila, ako jej
povedal. Keď sa vrátila pred vladára, vyznala
vieru v Krista. To Areia rozzúrilo a rozkázal,
aby jej vytrhávali vlasy, odtínali prsty na rukách a potom ju vhodili do vriaceho kotla.
Boh ju ochránil, takže necítila žiadnu bolesť.
Správca ju znova nahováral, aby obetovala
pohanským bohom. Keď to znova odmietla,
mučenie pokračovalo. Ľudia sa však začali
búriť. Maura na to zareagovala slovami:
„Nech sa nik nezastáva. Mám iba jediného
zástancu – Boha, v ktorého dúfam.“
Nakoniec manželov ukrižovali. Zázrakom bolo aj to, že na dreve viseli deväť
dní, pričom ďakovali Bohu a navzájom sa
povzbudzovali. Obaja zomreli na desiaty deň
po ukrižovaní.
Manželské dvojice prechádzajú mnohými
skúškami, no takúto si asi len ťažko vieme
predstaviť. Život Timoteja a Maury nám
nastavuje zrkadlo. A v ňom sa odráža, že
v ich živote bol na prvom mieste Boh – bol
pre nich viac ako vlastný život. A ich vzťah
k Božiemu slovu ukazuje cestu aj dnešnému
človeku, ako môže jednoducho evanjelizovať – prijať do svojho domu ľudí a čítať im
Božie slovo. Ďalšími svetlami ich života je
ich jednota, ktorá nevzniká automaticky, ale
vzájomným povzbudzovaním na spoločnej
ceste, či to, že pokánie možno konať v každom čase a že nás vyvádza z pochybností,
strachu a každej temnoty. Určite si vo svedectve ich života nájdete aj vy niečo, čo vás
posilní.

www.casopisslovo.sk

spoločenské zamyslenie
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Emócie a odborná debata
JJ

Juraj Gradoš
Už sa stáva zvykom, že európske orgány sa
snažia rôznymi spôsobmi upravovať zákony
v jednotlivých krajinách Európskej únie. Čo
sa týka trhu, často to zjednodušuje mnohé
obchodné transakcie a prispieva k rozvoju
ekonomicky menej rozvinutých krajín. Aj
Slovensko z toho ťažilo. Európska únia mala
práve tento ekonomicko-hospodársky rozmer ako kľúčový už pri svojom vzniku.
V ostatných rokoch sa však kladie zvýšený dôraz na spoločenský rozmer únie, a tá
tak vstupuje do spoločenských zvyklostí
v národných štátoch únie. A keďže sídlo
únie je v liberálno-sekulárne orientovaných
krajinách, tak zásady, ktoré v nich platia,
sa únia snaží implementovať i v ostatných
nábožensky konzervatívnejších krajinách,
kde novodobý ateizmus ešte nie je natoľko
rozšírený, aby sa stal spoločenskou normou.
Jednou z týchto problematík je zrovnoprávnenie osôb pri uzatváraní manželstva
bez ohľadu na pohlavie. Teda osoby rovnakého pohlavia by mali pri uzatváraní
manželstva rovnaké práva ako osoby rôzneho
pohlavia. A nielen to. Taký zväzok by mal

rovnaké práva ako manželstvo muža a ženy
počnúc vznikom, adopciou, ochranou i rozvodom. Doteraz sa ukázalo, že ak niektorý
členský štát pristúpil na zrovnoprávnenie
týchto zväzkov s manželstvom v hociktorom
bode, cez európsky súdny dvor a legislatívu
to musel urobiť i v ostatných bodoch.
Preto je najnovšia iniciatíva ohľadom
uľahčenia rozvodov medzinárodných
manželstiev zo strany európskych orgánov
problematická. Na jednej strane Európa
nerieši manželstvo ako také a nesnaží sa ho
zachrániť, ale naopak, snaží sa ho čím skôr
ukončiť. Preto bolo v roku 2007 v EÚ viac
ako milión rozvodov, z ktorých 140-tisíc malo
medzinárodnú dimenziu. Podľa tejto novej
smernice si medzinárodné páry budú môcť
vybrať, podľa ktorého práva prebehne rozvod alebo odluka. Pokiaľ sa nebudú vedieť
dohodnúť oni, podľa všeobecných pravidiel
za nich krajinu vyberie súd.
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská
(MOST-HÍD), ktorej rezortu táto problematika prináleží, sa sama vyjadruje v tejto
otázke často protichodne. Podľa nej možno
zabrániť povinnosti prijať a uznať zväzky
osôb rovnakého pohlavia u nás, aj keby sme
túto novú iniciatívu prijali. Proti jej prijatiu
sa však práve pre zlú skúsenosť v celej únii

s obdobnou snahou upravovať národné
zákony takýmto spôsobom postavili mnohí
občania Slovenskej republiky, ktorí v krátkom čase vyzbierali niekoľko tisíc podpisov
potrebných na to, aby sa týmto ich názorom
ministerstvo muselo zaoberať.
Reakcia ministerky na túto aktivitu
občanov bola zarážajúca. Podľa hlavných
večerných správ RTVS odvysielaných
v nedeľu 12. júna 2016 ministerku mrzí, že
sa do odbornej právnickej debaty vnášajú
emócie. Ak by sa tento jej postoj uplatňoval
na všetko, tak sa Slovensko stane byrokratickým štátom, kde budú o spôsobe života
i o samotnom živote jeho občanov rozhodovať nezvolení zástupcovia len preto, lebo
vyštudovali právo, alebo preto, lebo ich
niekto niekde dosadil.
Všetko by bolo inak, keby Európska únia
prijala jasnú definíciu, čo je manželstvo a že
je to zväzok muža a ženy. Rovnako aj čo je
rodina. A nech definuje aj partnerstvo osôb
rovnakého pohlavia, tomu nik nebude brániť. Ale pri zákonoch treba odlišovať jedno
i druhé. A potom tu nebude hroziť to, že sa
v tejto oblasti k nám budú dostávať neprijateľné zákony cez okno, ak sme ich vykopli
dverami von zo Slovenska.

návrat radí

Spoločne trávený čas
JJ

Adriana Krotká
Spokojní rodičia = spokojné deti. Keby sme
netrávili s deťmi spoločne čas zábavou, oddychom, kde by sa vzali zážitky a pohoda? Unavení, vystresovaní, nazlostení či smutní rodičia, to
sa môže končiť hádkami, plačom… hnevajúcimi
a pofňukávajúcimi deťmi. Deti dobre vycítia
napätú atmosféru v rodine a prispôsobia sa
jej. Obvykle provokovaním, často i zvýšenou
chorobnosťou či problémovým správaním.
Psychická nepohoda má na každého jedinca iný
vplyv, rozhodne ale neprospieva nikomu.
Programovo s ňou bojujeme práve spoločnými aktivitami, vzájomnou toleranciou, pomáhaním si. Nie je jednoduché zvládnuť starostlivosť
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o deti, zaistiť rodinu a zároveň sa venovať
kariére i záľubám. Rodičovstvo je zaťažkávacia
skúška. Pokojným zameraním sa na uspokojenie potrieb a túžob všetkých jej členov sa však
zľahčiť dá. Základným predpokladom je prijať
povinnosť, následok zodpovednosti za rozhodnutie, a starať sa o svoje deti.
Uspokojovanie potrieb dieťaťa sa mení
s jeho vekom. V každom vývinovom období
deti potrebujú rodičov nejako inak. Základné
potreby lásky, bezpečia a istoty skrz rôzne
podoby prijatia a milovania však potrebujú mať
uspokojované stále. Spoločné interakcie a zvlášť
tie pozitívne majú vo vzťahu rodič – dieťa
najvýznamnejšiu rolu, a preto majú tú najväčšiu
moc i najliečivejšie čaro. Zabezpečujú dieťaťu
zdravý vývin a vytvárajú základnú esenciu toho
najpodstatnejšieho – rodinnej pohody. Deti sa
tešia spoločne tráveným chvíľam – v telesnej

blízkosti, voľnom trávení času (rozprávanie,
hranie sa, pozorovanie, pozeranie TV...),
v spoločných činnostiach (pri ktorých dieťa
aj učíme) – i v takých potrebných rodinných
rituáloch a ustálených zvykoch. Cez vzťah, lásku
a uvoľňovanie napätia sa dá prežívať spokojný
rodinný život.
Niekedy si to však ako rodičia musíme pripomínať a nenarúšať tieto vzácne okamihy. Aj
keď sa nám to nie vždy hodí, je dôležité nechať
deti načerpať to, čo potrebujú. A tým je pocit
uspokojenia, istoty a spolupatričnosti, ktoré im
ponúka práve čas strávený spolu s nami.
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slovo v rodine

MMM
Manželstvo misia možná
S radosťou využívam príležitosť touto cestou vám, čitateľom Slova, priblížiť, čo je
obsahom víkendu pre manželov Manželstvo misia možná (MMM). Je to predovšetkým
možnosť zastaviť sa, oddýchnuť si, prežiť spoločný čas v intímnosti s Bohom aj medzi
sebou ako manželia.
20
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Boh koná a chce nás uzdravovať v každej oblasti: duchovnej, duševnej i telesnej. Dôkazom toho sú aj svedectvá účastníkov:
„Ahoj, chcem vám svedčiť o uzdravenom kolene. V pondelok som pracoval celý deň
na poli s traktorom a na svoje prekvapenie som nepociťoval žiadnu bolesť pri stláčaní
spojky. Vďaka ti, Pane! Vďaka vašim prednáškam som zistil, že doteraz som robil všetko
opačne. Najprv som ja zo svojej vôle niečo začal a potom som prosil Boha, aby do toho
vstúpil a vyriešil to tak, ako chcem ja, ale teraz už viem, že najprv sa mám pýtať: ,Pane,
čo chceš ty, aby som robil?‘ Zároveň sa mi vybavili v pamäti situácie z minulosti, keď
som bol v úzkych a nevedel som, ktorým smerom sa vydať. Poprosil som Boha, aby mi
nejako naznačil alebo mi poslal niekoho do cesty, kto by mi poradil, a Pán ma vypočul .“
(Jano)
„Sme manželmi dvadsiaty štvrtý rok a prešli sme mnohými ťažkými krízami. Vďaka
Norkovi a Braňovi sme sa dostali na Sigord a odvtedy sa naše životy a náš spoločný život
úplne zmenil. Sme šťastnejší a problémy riešime úplne inak.“ (Ľubko a Gitka)
„Boh je veľký, od dnes som zamestnaný ako projektový manažér v MTS Krivá. O tejto
práci som sa bál čo i len snívať. Je to neskutočné. Boh mi dal prácu a všetko pridal v maximálnej hojnosti. Všetkým vám ďakujem za modlitby a podporu.“ (Ivo)
„Túto víkendovku – Manželstvo misia možná (2) by som nazvala pokojnejšou, racionálnejšou, takou, ktorá nevyvolala veľký emočný bum a vzplanutie, ktoré vyhasne pri
prvom probléme, ale pomohla a utvrdila ma v tom, že Boh mocne koná, že je tu, že vidí
a počuje moje volanie, že sa stará do najmenších detailov, že nás chráni, že mu tak veľmi
na nás záleží, že ide od Srdca k srdcu.“ (Andrea)

JJ

Peter Maretta

foto: Will Fisher, flickr.com
Napriek súčasným trendom predstavovať
manželstvo ako prežitok, ako niečo,
čo sa dnes už nedá žiť, dokonca ako
niečo neprirodzené, kým hriech je
predstavovaný ako neoddeliteľná súčasť
života a zameranosť na materiálne
hodnoty – zárobok, auto, dom, splácanie
pôžičky... sa stáva prekážkou ozajstného
manželského a rodinného života, túžbou
srdca a víziou tímu slúžiaceho na tomto

2016 / 14

víkende je predstaviť manželstvo ako
stále aktuálnu ponuku Boha pre človeka
prežiť požehnaný, radostný a láskyplný
vzťah. Témy ohlasované počas víkendu
vychádzajú z Božieho slova a náuky Cirkvi
spísanej v Katechizme Katolíckej cirkvi
a v cirkevných dokumentoch. Vystavením
sa týmto pravdivým zdrojom poznania,
o čom manželstvo vlastne je, sa prežíva
očisťujúca skúsenosť a rozptýlenie
utvoreného nánosu klamstva o tom, čo
manželstvo nie je.
Počas celého víkendu slúžia manželské
páry manželským párom. Umožňuje
to ku každej téme doložiť osobnú
skúsenosť svedectvom prežívania
vlastného manželstva a rodiny. Tým sa
do víkendového času dostáva silný náboj
vzájomnej inšpirácie a povzbudenia.
Božie slovo funguje aj dnes a Božie plány
s nami sú aktuálne. To vytvára priestor
nielen na vypočutie, ale aj na rozhodnutia
nielen zmeniť to, čo je nesprávne a zlé,
ale aby aj to, čo je dobré, mohlo byť ešte
lepšie.
Boh má túžbu naplniť náš život hojným,
chutným ovocím Svätého Ducha: „Ale
ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22 – 23a)
Na kurze Manželstvo misia možná
má miesto božská liturgia, osobný

čas s Bohom, spoločný modlitebnochválový čas, príhovorné modlitby,
sviatosť zmierenia... A tieto spomínané
skutočnosti majú ten najvýznamnejší
vplyv na to, že z takto prežitého víkendu
manželia odchádzajú oslobodení
a rozhodnutí žiť svoje manželstvo ako
novú dimenziu Božieho kráľovstva už tu
na zemi, ako o tom hovorí Katechizmus
Katolíckej Cirkvi v článku 1615: „Keďže
[Ježiš] prišiel znovu nastoliť prvotný
poriadok stvorenia narušený hriechom,
on sám dáva silu a milosť žiť manželstvo
v novej dimenzii Božieho kráľovstva.“
Božie slovo, ktoré sú manželia
povzbudzovaní používať ako „modlitebnú
knižku tretieho tisícročia“ (z príhovoru
sv. Jána Pavla II.), je tým obnovujúcim, čo
môžeme nechať na seba vplývať.
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby
ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je
dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2)
Žiť manželstvo v spojení s Bohom
znamená očakávať, že nemožné sa stáva
možným. Láska, vernosť, pokoj, radosť
nielen na Vianoce, ale na každý deň.
Slúžiaci tím sa už teraz teší na stretnutie
s vami.
PS: Aj tu platí: lepšie jedenkrát vidieť
a zažiť, ako stokrát počuť. 
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slovo mladým
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Spoločne za STOLOM
Aktivita:
Milosrdné SCRABBLE
Pri stole sa dá hrať množstvo stolových hier. Táto
hra je pre mnohých známa. Ide o netradičnú
verziu písmenkovej hry SCRABBLE. Skupinu detí/
mladých, ak je ich viac, je dobré rozdeliť do menších družstiev s max. piatimi členmi. Každé
družstvo má za úlohu vo vymedzenom čase (napr.
desať minút) vytvoriť čo najviac slov podľa nižšie
uvedených pravidiel. Každé družstvo dostane
deväť nastrihaných písmen z akronymu MILOSRDNE a čistý papier, kam bude zapisovať vytvorené
slová. Náročnejšia verzia je bez použitia nastrihaných písmen – súťažiaci majú pred sebou len
akronym MILOSRDNE.

,

Pravidlá:
– na vytvorenie slov sa môžu použiť iba písmená
M, I, L, O, S, R, D, N, E;
– slová nesmú obsahovať mäkčene ani dĺžne
(napr. MED je OK, MEĎ nie je OK);
– slová musia obsahovať minimálne tri písmená;
– písmená v slove sa nesmú opakovať;
– slová musia byť existujúce, spisovné a slušné J,
môžu byť aj cudzie, aj skratky;
– slová nemusia byť v základnom tvare (napr. OSI
je OK, je to množné číslo od slova os).

,

„Neprišiel som volať spravod livých, ale hriešnikov.“ Ježiš volá.
To, že Ježiš volá, jasne naznačuje, že aktivita je na strane Ježiša. On je prvý, kto volá, Matúš len odpovedá. On prvý začína
pohyb, my len odpovedáme na jeho pozvanie alebo povolanie.
Kto je to ten spravod livý? Spravod liví sú „tí dobrí“, tí, čo nemajú
chybu. Je to iný výraz pre „svätý“. A v nebi bude väčšia radosť
nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravod livými, ktorí pokánie nepotrebujú (porov.
Lk 15, 7). Ježiš neprišiel volať spravod livých zrejme preto, lebo
oni už sú na dobrej ceste. Už majú na nej „len“ vytrvať, pokračovať v nastúpenom trende. A kto je ten hriešnik? Tí, ktorí vyberali
dane a clo, boli podozriví z predražovania a z toho, že sú v rímskych službách. Hriešnici boli tými, na ktorých sa pre ich spôsob
života, zamestnania alebo jednania pozeralo ako na tých, ktorí
nezachovávajú náboženské pravid lá. Sú to teda „tí zlí“. Svätí sú
oddelení od hriešnikov. Výraz „svätý“ naozaj znamená „oddelený“. A práve to je to krásne, že tí zlí, tí na okraji spoločnosti, sú
v centre pozornosti Ježiša. Ježiš stoluje práve s nimi, nie s tými
navonok čistými, „svätými kosťami“, zbožnými dušami. Ako nám
Boh prejavuje svoje milosrdenstvo, tak aj my ho máme prejavovať iným. Ako zmýšľa Boh, tak majú robiť aj ľudia.
Milí mladí, je jedna známa pieseň od skupiny Timothy Boh
prestrel pre mňa bohatý stôl. Poznáte ju? Mne sa veľmi páči,
lebo vyjadruje to, že ja som hriešnik a Boh si ma váži až tak, že
ma sýti z jeho bohatého stola. Nie sú to omrvinky, ale je to pevný
pokrm. Ježiš je tu celý pre mňa. Prajem Vám, aby ste s ním
často stolovali, nielen v chráme, ale aj (a najmä) v praktickom
živote. Aby ste často zakúšali, aký dobrý je Pán.
Váš „spolustolujúci“
Peter Mihálik
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Pavol Burda
foto: Mario DSN, flickr.com
JJ

Denne ich počujeme tisíce. Bez nich niet reči
ani porozumenia. Stali sa nám symbolom
skutočnosti aj fantázie. Sú pre nás nevyhnutné (napísané alebo vyslovené) a kedysi mali
cenu cti. Dnes len tak lietajú okolo nás, zazerajú z výkladov, kričia z bilboardov, šepkajú
nám tajomstvá: slová.
Témou 50. žalmu je práve slovo. Žalmista
Asaf otvára úvahu o Bohu cez slovo – zvrchovaný Boh prehovoril. Moment, ktorý

vyráža dych: Boh, ktorému nič nechýba,
zvoláva ľud. Akoby mu všetky národy vôbec
nepatrili. A akoby všetok ľud bol ďaleko
od jeho tváre. Používa slovo, aby si ich k sebe
zavolal. Tento jeho hlas trasie celou zemou
a jeho povolaniu na súd nik neodolá. Všetko
poslúcha toho, kto utvoril všetko. Pravotenie
sa s človekom – Izraelom – je znova otázkou
slova. Ľahko by sme si mohli my (ako aj Izraeliti) myslieť, že Boh potrebuje naše obety.
Izraelu vôbec nie je čo zazlievať: množstvo
predpisov o rituáloch obetovania zvierat
zvádza k takémuto zmýšľaniu. Navyše je
šľachetné, pokorné, krásne a vzácne Bohu
niečo darovať. Ale Boh má všetko. Dokonca

JJ

Antónia Rabatínová
Svastika alebo hákový kríž je druh rovnoramenného kríža s ramenami ohnutými do pravého
uhla, buď v smere hodinových ručičiek (pravotočivá svastika 卐), alebo proti smeru hodinových ručičiek (ľavotočivá svastika 卍). Ohnutie
ramien naznačuje otočný pohyb kríža, ktorý bol
pôvodne symbolom rotujúceho slnka.
Názov svastika pochádza z jazyka sanskrit,
údajne zo slova swasti, čo znamená šťastie.
Svastika sa ako náboženský symbol používa
v kultúrach po celom svete. Je symbolom
mnohých organizácií a politických smerov. Je
symbolom používaným vo všetkých filozofic-
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ko-náboženských učeniach indického pôvodu,
teda v budhizme, hinduizme i džinizme. V Indii
je pravotočivá svastika používaná ako symbol
šťastia, plodnosti, slnka a pozitívnej energie
a je spájaná s božstvom prosperity a bohatstva.
Keďže v pravotočivej svastike vidia Indovia symbol šťastia, často tvorí stred mandál (rituálnych
obrazcov). Ľavotočivú svastiku Indovia považujú
ako nepriateľský symbol. Pre Číňanov je svastika symbolom štyroch svetových strán, symbolom stability, a preto nachádza svoje uplatnenie v učení feng-šuej. Ľavotočivá svastika sa
používa v rituáloch mágie na znak popretia sily
pôvodného slnečného božstva.
Svastika používaná v budhistickom prostredí
predstavuje univerzálnu harmóniu a rovnováhu
protikladov.

varovanie

Svastika – hákový kríž

katechéza

Pravá úcta k Bohu

sa pýta: „Vari ja jedávam mäso hovädzie a pijem krv kozľaciu?“ Od tohto vyčítavého verša
sa žalm obracia na to, čo si Boh cení viac ako
obetu. Slovo.
Predstavuje ho v niekoľkých polohách:
sľub ako slovo, ktoré človek Bohu dáva.
Slovo, ktorým k Bohu volá – prosba. Slovo,
ktorým vzdáva Bohu slávu – chvála. Boh však
pripomína aj slovo, ktorým sa mu rúhame
– klamstvo či ohováranie, alebo podobné
neprístojnosti. Naozaj chce Boh viac vernosť
vo všednosti ako mimoriadne činy? Áno.
Aj keď je ľahšie obetovať niečo veľké raz.
Vernosť v slove (ako hovorí apoštol Jakub)
je behom na dlhšie trate, nie jednorazovým
duchovným výkonom. A napriek našej
snahe dať Bohu to najlepšie, čo máme (naše
talenty, čas, pôsty a sebazaprenia), on chce
v prvom rade niečo celkom bežné. Preto
žalmista označuje vernosť slovu ako pravú
úctu k Bohu.
Ľudské slovo je dôveryhodné len vtedy,
ak je potvrdené svedkom. Len náš najdokonalejší Boh – plný pravdy (porov. Jn
1, 14) nepotrebuje nikoho, aby dosvedčil
pravdivosť svojho slova. On je pravda sama,
a preto je jeho slovo pevné a pravdivé. Moc
jeho slova dokonca stvorila svet. A po páde
človeka do hriechu jeho slovo vzalo na seba
telo, aby sme sa my mohli stať účastníkmi
pravdy. Práve preto Boh túži viac po našej
priezračnej čistote a vernosti slovu ako
po obetách. Vo svete, kde slovo stráca váhu,
je to dosť zložité. Slovo – Kristus nám denne
ukazuje, ako si Boha môžeme uctiť. Denne
nás povoláva do situácií, kde túži po vernosti
v maličkostiach. To je pravá úcta k Pánovi.

Vo všeobecnosti je svastika symbolom slnka,
štyroch svetových
strán a štyroch ročných období. Talizmany a amulety
s vyobrazením
svastiky sú nositeľmi svetla, pozitívnej
sily a inteligencie.
V západnej kultúre je pravotočivá svastika
známa ako symbol nacizmu. Hákový kríž ako
symbol nacistického hnutia vybral osobne Adolf
Hitler, ktorý si uvedomoval moc tohto starobylého symbolu. Nacisti všeobecne používali pravotočivú čiernu svastiku, vykreslenú v mriežke
päťkrát päť štvorcov, v bielom kruhu. Jednotlivé
nacistické organizácie mali tento znak mierne
pozmenený. Aj v súčasnosti je vnímaná ako
prejav sympatií k Hitlerovmu režimu, a preto je
jej používanie v mnohých krajinách trestné.
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slovo o ikone

Ikona Matky ustavičnej pomoci

nebola zničená pred moslimskou inváziou.
Starý zápis však jednoducho hovorí, že ju
ukradol.
Krátko po príchode obchodníka do Ríma
Kréťan ochorel. Keď sa jeho stav zhoršoval,
dal si zavolať svojho najlepšieho priateľa,
iného obchodníka, a povedal mu o obraze.
Jeho posledným želaním bolo, aby ikona bola zarámovaná a náležite uctievaná
v niektorom chráme. Keď zomrel, druhý obchodník povedal svojej žene o ikone, ktorá
mu bola zverená. Ale keď žena videla peknú
ikonu, nechcela sa s ňou rozlúčiť a zavesila
si ju vo svojom dome. Panna Mária vo sne

napomenula obchodníka, že ikona patrí
do chrámu. Keď to povedal svojej žene, tá
sa nazlostila a povedala: „Nebuď poverčivý
a never snom alebo víziám! Veď ja som
dobrá kresťanka a mnoho kresťanov má
obrazy Panny Márie v domoch. Nemusí byť
v kostole!“
Panna Mária sa znovu zjavila mužovi
a povedala, že bude potrestaný pre nesplnenie jej želania. Čoskoro ochorel a zomrel.
Potom sa Panna Mária opäť zjavila ich
šesťročnej dcérke a žiadala ju, aby ikona
bola vystavená na verejnú úctu v kostole.
Povedala dievčaťu: „Povedz svojej matke
a dedkovi, že to chce Panna Mária, Matka
ustavičnej pomoci.“ Až vtedy bola matka
ochotná vyplniť želanie Panny Márie, ktorá
však ešte neskončila. Opäť sa zjavila dcérke
a naznačila jej presné miesto, kde chcela,
aby bol obraz uctievaný: medzi bazilikami
Santa Maria Maggiore a sv. Jána Lateránskeho.
Na tejto udalosti, ktorá sa udiala, vidíme
dôraz, aký nebo dalo na to, aby táto ikona
bola uctievaná verejne. Medzi spomenutými bazilikami stál vtedy Chrám sv. Matúša,
ktorý od roku 1477 spravovali augustiniáni.
Tam bola ikona konečne prenesená 27. marca 1499. Odvtedy sa začala verejná úcta
Bohorodičky s titulom Matka ustavičnej
pomoci. Ikonu v Ríme nazývali aj Madonou
sv. Matúša. V tomto kostole sa potom ikona
uctievala bez jedného roka tristo rokov.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

svojho dieťaťa, kánonické bydlisko. Kánonické
bydlisko je určené kánonom 912 (CCEO):
§ 1 – „Trvalé bydlisko získava osoba takým
pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň eparchie, ktorý je buď spojený s úmyslom
zostať tam natrvalo, ak ju niečo neodvolá, alebo
ak sa predĺžil na plných päť rokov.“
§ 2 – „Prechodné bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo
aspoň eparchie, ktorý je buď spojený s úmyslom
zostať tam aspoň tri mesiace, ak ju niekto neodvolá, alebo sa skutočne predĺžil na tri mesiace.“
Teda podľa kánonického bydliska dospelého
katechumena alebo rodiča maloletého krstenca
treba žiadať príslušného farára o vyslúženie
sviatosti krstu. Stretávame sa aj s tým, že

rodičia chcú svoje dieťa pokrstiť mimo územia
svojej farnosti, mimo miesta trvalého alebo
prechodného bydliska. Takýto krst mimo
územia vlastnej farnosti nemá byť vyslúžený
bez predchádzajúceho súhlasu vlastného
farára trvalého alebo prechodného bydliska.
Na našom obradovo zmiešanom území treba
zdôrazniť, že krst musí byť slávený podľa liturgických predpisov Cirkvi sui iuris, do ktorej má
byť podľa normy krstenec zapísaný (CCEO, kán.
683). Teda dieťa, ktoré po krste bude začlenené
do Gréckokatolíckej cirkvi, má byť pokrstené vo
svojej gréckokatolíckej farnosti, a dieťa, ktoré
po krste bude zapísané do Rímskokatolíckej
cirkvi, má byť pokrstené vo svojej rímskokatolíckej farnosti. Po krste farár miesta, kde sa slávi
krst, musí starostlivo a bezodkladne fakt krstu
zapísať do knihy pokrstených.
Aj v súčasnosti, ktorá je poznačená zmenami
bydliska, sa treba riadiť týmito zásadami.

Miroslav Čajka CSsR
foto: sacredheartnsb.com
JJ

26. apríla 1866, čiže pred 150 rokmi, bola
originálna ikona Matky ustavičnej pomoci
slávnostne prenesená do Chrámu svätého
Alfonza v Ríme na opätovnú verejnú úctu.
Aby sme si viac uvedomili význam
verejnej úcty tejto ikony, prezrime si trošku
históriu. A najprv históriu samotnej ikony.
Podľa istej starej tradície bola ikona
Matky ustavičnej pomoci namaľovaná
na ostrove Kréta koncom 13. storočia
gréckym umelcom. Obraz nie je vynálezom
maliara, ktorý ho maľoval. Dávno
predtým bol uctievaný na východe obraz
Bohorodičky pod názvom Hodigitria –
Vodkyňa. Tento obraz vraj namaľoval
evanjelista sv. Lukáš. Uctievali ho
v Carihrade, kde sa jeho prostredníctvom
stali mnohé zázraky. Keď v roku 1453 Turci
dobyli Carihrad, janičiari obraz zničili.
Po obraze Panny Márie Vodkyne ostalo
mnoho kópií, napodobenín. Najlepšou
kópiou je zrejme ikona Matky ustavičnej
pomoci.
Už na ostrove Kréta bola ikona známa pre
mnohé zázraky, ktoré sa pri nej udiali. Zjavne teda už na Kréte bola uctievaná verejne
v nejakom chráme. Ale koncom 15. storočia
ju istý kupec ukradol a priniesol do Ríma.
Iná možnosť je, že ju ukradomky vzal, aby

z cirkevného práva

Miesto krstu
JJ

Jozef Miňo
Kánonické právo hovorí, že krst sa má sláviť
okrem nevyhnutného prípadu vo farskom chráme, pri neporušení legitímnych zvykov (porov.
CCEO, kán. 687 § 1). Okrem nevyhnutného
prípadu je miestom krstu chrám. Je pravidlom,
že dospelý má byť pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa vo farskom chráme svojich
rodičov. Z tohto predpisu vyplýva, že miestom
slávenia je chrám farnosti, kde má dospelý
katechumen alebo rodičia, ktorí žiadajú o krst
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Marta Gromošová
foto: upload.wikimedia.org
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J. I. MASTILIAK

Pri interakcii s inými najviac trpím pri používaní výdobytkov modernej vedy a techniky.
Kto by si bol pred takmer štyridsiatimi rokmi
pomyslel, že počítač, ku ktorému sme vo
výpočtovom stredisku prinášali v plastových
košoch na bielizeň pedantne zoradené dierne štítky, ktoré operátorka následne nasypala
do zásobníka, aby neskôr mašina vypudila
do tých istých košov tonu papiera, ktorý bolo
treba dôkladne preštudovať, podčiarknuť si
riadky s poznámkou error a prácne hľadať
číslo chyby, a štítok potom správne opraviť,
sa stane niektorým zdrojom obživy, kým nás
ostatných bude prenasledovať ako nočná
mora? Vtedy mi lichotilo chodiť v bielom
plášti a občas sa dôležito zatváriť. Moja
neschopnosť komunikovať s modernými
technológiami bola už vtedy viac ako očividná, ale ako žiačka z matematickej triedy som
musela absolvovať hodiny informatiky. Strojový čas na sovietskej mašine bol mimoriadne drahý, a tak sa k programovaniu dostávali
zväčša len zdatnejší spolužiaci, ktorí sa v odbore našli a dodnes ich živí. Ja som dokázala
akurát tak presne odpísať vývojové diagramy
a programy z tabule do zošita, a naučiť sa
teóriu ako básničku. Keby sa tým uzavrela
vývinová kapitola ľudstva, nepoviem ani
slovo, ale takto?

Počítače sa nielenže zmenšili až do takej
miery, že už jediný exemplár prestal zaberať
priestor celého poschodia budovy. Výrobcovia ich od mojej bezstarostnej mladosti dokázali zredukovať do tvaru instantnej kávy:
niekoľko zrniečok drahých kovov umne
nainštalujú do trendovej škatuľky a nešťastie
je na svete!
Kým som sa ako-tak naučila používať tlačidlový mobil, ktosi geniálny vymyslel mobil

príbeh

Neznáma reč

závislý od môjho pohladenia a rôzne iné zbytočnosti, ku ktorým viem iba zriedka priradiť
texty ako dáta, chat, bluetooth, mikrokarta
a podobne. Mobil mi je menený (všimnite si,
ešte aj ten trpný rod trpí so mnou) vo chvíli,
keď sa konečne skamarátime, dokážem odoslať sms, zopakovať volanie o chvíľu alebo
si kontakt uložiť do pamäte telefónu. Vtedy
moje deti usúdia, že „tento“ telefón už nie je
hoden krádeže a že by si daný exemplár ani
nevyložili v kaviarni na stôl. O darčeku je
rozhodnuté veľmi rýchlo, rovnako promptná
je aj jeho kúpa. Zradné moderné technológie
jediným pípnutím potvrdia finančnú transakciu a transport tovaru. Ach, drahý Jules
Verne, toto by sa ti ani neprisnilo! Tvoj zasnený pohľad by nezachytil najnovšie trendy.
Ba ani moje nemalé komplexy menejcennosti, keď sa márne snažím otvoriť alebo utvoriť
tabuľku v Exceli, kým mi ktosi milosrdne
prezradí, že dokument v PDF je vlastne
fotografia a že si ju môžem tak nanajvýš vytlačiť, ale zmeniť sa nedá nič, kým sa snažím
skopírovať obrázok z internetu k maturitnému zadaniu z ruštiny, a omylom ho nechám
vymazať a zmiznúť do nenávratna.
Obdivujem všetkých, čo hovoria tou mne
neznámou rečou ich IT-kmeňa, čo dokážu bez zaváhania použiť textovú skratku,
na prvý raz zapojiť do siete správne kábliky
interaktívnej tabule, nainštalovať Windows
10 a následne ho aj správne používať, čo sa
nezľaknú vírusov a trójskeho koňa si nespájajú s nevidiacim Homérom.
Sedím pri klávesnici a prinášam čitateľom
dôležité posolstvo: ľudia sa podľa svojho
zamerania delia na dve skupiny: na tých, čo
sú doma v Exceli, a nás, čo nám viac vyhovuje
voľný verš v poézii.

Ležal som v blízkosti doktora práv K., asi 63-ročného, naposledy štátneho notára v Bratislave.
V mladosti študoval právo v Budapešti a v Berlíne, za prvej svetovej vojny sa dostal do zajatia a prežil veľa rokov v Rusku. Mal bohaté životné skúsenosti a tiež veľké nadanie a záľubu
v rečiach. Bol taký láskavý, že sa podvolil a učil ma po maďarsky, lebo moje znalosti maďarčiny
z dvoch rokov štúdia v detstve boli mizivé a za svojho pôsobenia v českých zemiach som nemal
príležitosť v maďarčine pokračovať.
Vtedy sme už mali v celách knihy na čítanie a na štúdium. Bola tam aj učebnica ruštiny pre
Čechov stredného rozsahu. Vzali sme to za základ našich hodín maďarčiny. Namiesto do ruštiny sme prekladali do maďarčiny a češtiny. Učebnica obsahovala asi 3 500 slov. Za tri mesiace
pravidelnej práce sme ju prebrali celú. Len päťsto posledných slov som sa už nenaučil, lebo
som o ne prišiel pri väzenskej prehliadke (filcungu). Po prebudení, keď sa začalo v izbe hovoriť,
my sme už hovorili po maďarsky a niektorí spoluväzni na nás už nadávali, že sme maďaróni.
Nové oddelenie bolo oveľa chladnejšie ako minulé a zdravotný stav niektorých z nás sa skôr
zhoršoval, ako zlepšoval. Začiatkom roku 1954 mali lekári podozrenie na krčnú tuberkulózu.
O pár mesiacov sa ukázali jasné znaky, že mám – podobne ako doktor K. – tuberkulózu obličiek. V tom roku sa však už aj do väzníc dostávali antibiotiká. Aj streptomycín, ale spočiatku nie
ešte v čistej forme. O aplikácii týchto vzácnych liekov rozhodovalo vedenie väzníc, lekári len
navrhovali. No smernice velenia povoľovali liečiť len mladších väzňov – ešte nádejné výrobné
sily, starí boli vylúčení. Bolo rozhodnuté, že doktor K. streptomycín nedostane – a o mne sa
rozhodovalo.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 4. júl

Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Prepodobná Marta, matka sv. Simeona
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (rad.); Hebr 8,
3 – 6, zač. 318b, Mt 7, 12 – 21, zač. 21 (Andrejovi)
Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie... (Mt 16, 4)
Mnohí ľudia, podobne ako židovský predstavený, si žiadali zázrak,
aby mohli uveriť. Ježiš vedel, že zázraky by ich nikdy nepresvedčili.
Ježiš uzdravoval, kriesil ľudí zo smrti, nasycoval tisíce a ľudia stále
žiadali, aby sa osvedčil. Pochybuješ o Kristovi preto, že si nevidel
zázrak? Očakávaš, že skôr, než uveríš, Boh sa ti osobne prejaví?
Všetky zázraky máš zaznamenané vo Svätom písme, v dejinách Cirkvi
a svedectvách tisícov. Tí, ktorí neveria, sú napriek týmto dôkazom
pyšní a tvrdošijní. Ak jednoducho vykročíš vpred vo viere a uveríš,
potom si začneš všímať zázraky, ktoré sa dejú v tvojom živote!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. júl

Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2 zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (apoštolom
rovným)
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. (Mt 5, 14b)
Môžeme ukryť mesto, ktoré leží na vrchole hory? Jeho svetlo môžeme
vidieť na kilometre. Ak žijeme pre Krista, budeme svietiť ako svetlá,
ktoré iným ukazujú to, z čoho má Ježiš radosť. Ak budeme prežívať
radosť a nadšenie z toho, že sme uverili, budeme majákom pravdy
v tomto svete. Neskrývajme svoje svetlo pred týmto svetom, ak
treba hovoriť, ísť proti prúdu, hriechom vo svojom živote, proti
pripodobňovaniu sa svetu a ignorovaniu potrieb iných.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv.
Cyrilovi a Metodovi (HS: 395, PZ:376, HP:398)

STREDA 6. júl

Prepodobný Siseós Veľký
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68 (rad.)
... lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské! (Mt 16, 23b)
„Boh určite nechce, aby si tomu čelil.“ Možno si takýto výrok počul,
keď si bol v nepohodlí, keď si prežíval nepríjemné situácie či starosti.
Mnohí nás chceli iba chrániť pred tým všetkým, a preto nám ponúkli
takúto radu. Tu prichádza veľké pokušenie, aby sme opustili Božiu
perspektívu a začali hodnotiť situáciu iba z ľudského hľadiska.
Satan sa neustále usiluje, aby sme nebrali ohľad na Boha. Ježiš však
pokarhal Petra za takýto postoj.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 7. júl

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 24 – 28, zač. 69 (rad.)
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duší by
uškodil?! (Mt 16, 26a)
Človek, ktorý nepozná Krista, si myslí, že tento život, čo má, je
všetkým. No v skutočnosti je tento život uvedením do večnosti. To,
ako prežijeme tento pozemský život, však rozhoduje o našom večnom
živote. To, čo si na zemi zhromažďujeme, dokonca ani spoločenské
či občianske pocty, nám nepomôžu získať večný život. Preto začnime
všetko, čo sa deje, hodnotiť z hľadiska večnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)
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PIATOK 8. júl

Veľkomučeník Prokop
Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148, Mt 17, 10 – 18, zač. 71 (rad.)
... padol pred ním na kolená... (Mt 17, 14c)
Určite si už Boha o niečo prosil. Možno si sa s Bohom aj pohádal,
lebo si nedostal to, o čo si prosil. No problém nie je na strane Boha,
je v nás. My sme tí, ktorí neveríme a mnohokrát prekážame Božej
moci, aby pôsobila v nás a skrze nás. Keď je Boh s nami a my sa naňho
spoliehame, aj v malej viere je veľká sila.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 9. júl

Hieromučeník Pankrác
Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 37, zač. 47 (rad.)
Veď z plnosti srdca hovoria naše ústa. (Mt 12, 34b)
Naše slová sú zrkadlom toho, čo je v našom srdci. Aké slová
vychádzajú z našich úst? Nehovoria o tom, čo robí dobre nášmu
srdcu. Problém srdca nemožno vyriešiť tým, že zmeníme svoj slovník
a budeme v strehu, aby sme mali obdiv sveta. Musíme dovoliť, aby
naše srdce Svätý Duch naplnil novým poznaním a pohnútkami.
Potom, keď bude čistý prameň, bude čistá aj naša reč.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 10. júl

Ôsma nedeľa po Pätdesiatnici
Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský
Štyridsiati piati mučeníci z arménskeho Nikopola
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 22, zač. 58 (rad.); Gal 5,
22 – 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (Antonovi)
Keď videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi... (Mt 14, 14)
V dnešnom svete počujeme veľa správ a vidíme veľa obrazov, nad
ktorými prejavujeme ľútosť. Možno sami niekedy čakáme na prejav
ľútosti zo strany blízkych či priateľov. Keď Ježiš videl zástupy, prišlo
mu ich ľúto. Zľutoval sa aj nad vdovou, ktorá stratila svojho syna,
zľutoval sa nad mnohými a prejavil svoju moc. Ako je to so mnou?
Chcem byť ten, ktorý je ľutovaný alebo prijmem výzvu: „Vy im dajte
jesť!“ a stanem sa nástrojom v Božích rukách. Tak, ako to vyjadrila
Matka Terézia: „Ja nie som nič, iba malá ceruza v Božích rukách. To
on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.“ Ak chceme, aby tento
svet bol krajším a lepším, nemôžeme ostať v stave ľutovania. Keď
prijmeme výzvu a ponúkneme svoje danosti, to, čo máme, Boh bude
konať vo svojej moci skrze nás. Preto musíme vyjsť zo svojej ulity,
pohodlia, pokoja. Nechať sa týmto svetom zráňať, aby sme ho urobili
krajším práve pre tých, ktorí chcú ostať iba ľutovaní. Boh sa zľutoval
nad človekom, dal nám Krista, ktorý vstúpil do našej biedy, hriechom
zničeného života. Vyjdime zo zástupu tých, ktorí sú ľutovaní,
a prejdime k plnosti života, „Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho
mali v plnosti,“ (Jn 10, 10) aby tento svet skrze nás pocítil Božiu lásku
a milosrdenstvo.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a prepodobnému, kondák z hlasu, Sláva, kondák prepodobnému,
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu a prepodobnému (HS: 150,
188; PZ: 104, 145 ; HP: 105, 139)

PONDELOK 11. júl

Mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150, Mt 18, 1 – 10, zač. 74 (rad.); 2 Kor
6, 1 – 10, zač. 181, Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Eufémii)
Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď...
(Mt 18, 8)
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Čo je hriech? Dnešný človek hľadá hranice, pokiaľ môže ísť. Ježiš však
hovorí, aby sme neváhali odložiť všetko, čo nás odvádza od Boha.
Teda nehľadajme hranice, ako ďaleko sa môžeme priblížiť hriechu.
Usilujme sa vstúpiť do večného života aj za cenu, že tu na zemi
budeme pre mnohých „mrzákmi“, zachovávajúc to Božie, akoby sme
raz mali byť v pekle celí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

máme vieru, ale nenecháme
ju pôsobiť vo svojom živote,
podobáme sa figovníku, ktorý
bol síce na pohľad pekný,
ale vyschol a odumrel, lebo
neprinášal ovocie. Úprimná
viera znamená prinášať ovocie
pre Božie kráľovstvo.
Liturgia: Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Menlivé
časti svätému. Voľnica (HS:
183; PZ: 140; HP: 403)

UTOROK 12. júl

Mučeníci Proklos a Hilarios
Čítania: 1 Kor 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 22, 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76
Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne... (Mt 19, 14)
Ježiš chcel, aby malé deti prišli k nemu, pretože on ich miluje a majú
taký postoj, aký potrebujú, aby mohli prísť k Bohu. Opäť ukázal
učeníkom, že ľudia musia mať detský postoj dôvery voči Bohu. Nech
nám naše poznanie, vedomosti a skúsenosti nebudú prekážkou
na ceste k jednoduchej viere, ktorá je potrebná na to, aby sme uverili
v Ježiša.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 13. júl

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi
Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 16, zač. 80 (rad.); Hebr
2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (svätému)
Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? (Mt 20, 15a)
Už ti niekto závidel tvoju dobrotu? Alebo to, že si dobrý, už niekoho
rozhnevalo? Možno máš taký pocit, ak si si prečítal podobenstvo.
Toto podobenstvo nehovorí o odmeňovaní, ale o spasení. Učí
nás o Božej milosti a štedrosti. Nemali by sme sa pohoršovať nad
tými, ktorí sa obracajú k Bohu v posledných okamihoch života.
V skutočnosti si nikto nezaslúži večný život. Nezazlievajme Bohu
jeho láskavosť, že prijíma opovrhovaných, vyvrheľov, hriešnikov, ktorí
sa k nemu obracajú a prosia o odpustenie. Buďme radšej zameraní
na dobrodenia, ktorých sa nám dostalo, a vďační za to, čo máme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 14. júl

Apoštol Akvila
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155, Mt 20, 17 – 28, zač. 81 (rad.); 1 Kor 13,
11 – 14, 5, zač. 154b, Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (apoštolovi)
A kto chce byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. (Mt 20, 27)
Každý z nás mal vo svojom srdci túžbu po vedúcom postavení.
Ježiš ti ponúka novú perspektívu v tejto úlohe. Namiesto toho, aby
nám ľudia slúžili, máme slúžiť my im. Skutočný vodca má srdce
služobníka. Uvedomuje si hodnotu ostatných a všetka práca, ktorú
robí, má hodnotu, lebo ju koná ako ten, kto sa dáva iným z lásky. Ak
treba niečo urobiť, nečaká, že ho požiadajú. Je iniciatívny a koná ako
verný služobník.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 15. júl

Apoštolom rovný knieža Vladimír
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (Vladimírovi)
„Nech sa už tebe nikdy neurodí ovocie.“ A figovník hneď vyschol.
(Mt 21, 19b)
Na prvý pohľad to vyzerá ako reakcia každého jedného z nás
v prchkosti a hneve. No Ježiš nás učí, že to, čo je naoko pekné, nemusí
byť aj dobré. Akí sme my vo svojej viere? Ak pôsobíme dojmom, že
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SOBOTA 16. júl

Hieromučeník Aténogénes
a spol.
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113, Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (rad.)
Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba... (Mt 15, 33)
Už niekoľkokrát sme boli v zložitých situáciách, ktoré sme zvládli.
Ak nastala ďalšia podobná situácia, boli sme opäť v rozpakoch.
Ako ľahko sa vzdávame a upadáme do zúfalstva, keď sa dostaneme
do ťažkých situácií! Veľmi rýchlo zabúdame na to, že ak sa Boh
o nás postaral v minulosti, urobí to aj teraz. Ak sa teraz nachádzaš
v situácii, z tvojho pohľadu neriešiteľnej, spomeň si, ako sa vždy Boh
postaral, a dôveruj mu. On určite nesklame.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 17. júl

Deviata nedeľa po Pätdesiatnici
Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov
Hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 34, zač. 59 (rad.); Hebr 13,
7 – 16, zač. 334, Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom);1 Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk
12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi)
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný,
prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31)
Peter ako jediný človek na člne odpovedal vo viere. Jeho okamžitá
prosba ho viedla k tomu, že zakúsil prejav Božej moci. No
zapochyboval, nepozeral sa na Krista, len na okolnosti, ktoré by
ho mohli obrať o život. Niekedy aj naša viera ochabne. Aj keď
máme dobré úmysly. To však neznamená, že sme zlyhali. Keď Peter
zakolísal vo viere, vystrel ruku ku Kristovi. Bál sa, ale predsa sa pozrel
na Krista. On jediný mu mohol pomôcť. Ak sa zameriame na vlny
ťažkých okolností vôkol seba a nebudeme hľadať pomoc u Krista,
môžeme sa začať ponárať a zúfať si. Svätý Otec František v zamyslení
hovorí: „Koľkí ľudia končia svoj život samovraždou, lebo už nemajú
nádej. Nemajú ruku, ktorá by im pomohla, len ruku, ktorá ich núti
platiť úroky. Pán prisľúbil požehnanie tomu, kto zo svojej ruky bude
dávať veľkoryso. Dá ti dvojnásobne, možno nie v peniazoch, ale
v inom.“ Buďme ako Peter a vykročme vo viere a presvedčení, že tak,
ako je Ježiš jedinou záchranou pre nás, je jedinou záchranou pre celé
ľudstvo. Toto je náš Boh, Boh kráčajúci po vode do búrlivých situácií,
v ktorých sa nachádzame. S jedinou výzvou: „Tak poď!“ Urobme
ten krok ku Kristovi. Vystrime ruku a nechajme sa ním vytiahnuť
z vĺn ťažkých okolností. Hľaďme na Kristovu moc a nie na svoju
nedostatočnosť, aby sme sa aj my stali nádejou. Rukou, ktorá pomáha
ostatným.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, otcom a hieromučeníkovi. Kondák otcom, Sláva, hieromučeníkovi, I teraz, podľa predpisu. Ostatné otcom a hieromučeníkovi (HS:
152, 396, 398; PZ: 106, 377, 379; HP: 107, 404, 407)
Martin Gergelčík
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Vedomosti
múdreho sa
šíria ako povodeň
a jeho rada je stále ako
živý prameň. (Sir 21, 16)

Ahoj, deti! Máte vo svojom okolí nejakého mudrca?
Všetci potrebujeme múdrych ľudí, ktorí nám
vedia poradiť. Zvlášť vtedy, keď sa nevieme rozhodnúť alebo keď máme nejaké
pochybnosti. Aj vo viere. Proste
Boha o dar rady, aby ste sa
V Starom
aj vy mohli stať múdryzákone sa
Dobrá rada je vzácny dar, hlavne vtedy, keď nám pomôže správne sa
mi poradcami
spomína situácia,
rozhodnúť. Zaraďuje sa aj medzi skutky duchovného milosrdenstva. Cenili
iných.
keď sa na Mojžiša

Slovenské príslovia

zosypala všetka ťažoba
vodcu. Sám už nevládal
riešiť všetky spory. Vtedy mu
prišiel na pomoc jeho
svokor Jetro. Bol veľmi
všímavý, a tak upozornil
Mojžiša, že je preťažený,
a povedal mu: „Čo to ty všetko robíš pre
ľud?! Prečo zasadáš (na súd) sám a všetok
ľud ťa od rána do večera obklopuje?“
A potom dodal: „To nie je dobre, ako to
robíš! Takto celkom vysilíš seba aj tento ľud,
ktorý je pri tebe. Veď táto vec je ťažká pre
teba, sám (jediný) ju nebudeš môcť konať.
Počúvni teraz môj hlas, dám ti radu a Pán
bude s tebou:...“ Ak chceš vedieť, aká to bola
rada, nájdi si v Knihe Exodus 18. kapitolu
a 19. až 23. verš. Ak budeš čítať ďalej,
dozvieš sa aj to, či ho Mojžiš počúvol.

Radca

1

si ju aj naši predkovia. Priraď k sebe správne polovice ľudových výrokov.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aj bez brady ľudia mladí...
Dobrá rada...
Dobrá rada stojí...
Dobré slovo lepšie...
Komu niet rady,...
Mnohých sa raď,...
Múdra rada pre múdrych...
Dobrá rada nikdy...
Dobrá rada sa má...
Dobrá rada stojí groš,...
Dobrá rada v núdzi...
Kto sa radí,...
Lepšia rada ako...
Lepšie je dvakrát radiť,...
Prijmi dobrú radu,...
Starci chodia zle, ale...

... neprichodí neskoro.
... a planá dva.
... dajú niekedy dobrej rady.
... nad zlato.
... ako naraz chybu spraviť.
... groš.
... tak ujdeš úpadu!
... od peňazí.
... nezavadí.
... tomu niet pomoci.
... jedného sa drž.
... a pre bláznov palica.
... vďačne prijať.
... drahá.
... radia dobre.
... zrada.

4

3

5

Dobrá rada prináša radosť najmenej dvom ľuďom. Tomu, kto radu prijme, lebo mu prinesie nejaký zisk. No prináša radosť aj
tomu, kto ju dáva, lebo sa teší z úspechu druhého, a jeho samého utvrdí v tom, že Boh ho obdaroval múdrosťou a že sprevádza
svoj ľud. Urob si makovičku, ktorá ti bude pripomínať, že je dobré hľadať radu u druhých, ale rovnako je dobré vedieť dobre
poradiť. Potrebuješ papier, nožnice, farebné fixky a asi 20 cm hnedej šnúrky. (1) Makovičku si vystrihni
dvojmo tak, aby sa dala zboku otvoriť, a potom ju vystrihni ešte raz. (2) Na samostatnú do stredu nalep
šnúrku tak, aby horný rozstrapkaný koniec prečnieval. (3) Na ňu prilep ďalšiu makovičku. Do nej napíš:
„Prijmi dobrú radu!“ No a na tretiu časť napíš: „Buď dobrým radcom!“ (4) Makovičku si môžeš fixkami
vyfarbiť a vložiť ako záložku do knihy. (5)

Hlavička –
makovička
Komiks

Brat poslušník, nevedel
by si mi poradiť
v jednej veci...?

Príbehy poslušníka
Na druhý deň. Tak čo,
funguje
to?

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).

Otče, ako je to možné?
Veď to bolo jediné
riešenie...

... k tomu mal pripojiť
modlitbu a pôst, aby tvoja rada účinkovala.

No...
vieš,
...

... ja
by som to
urobil
takto...
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Nie.
Tvoja rada
bola nanič.

Možnože
bolo naozaj
jediné, ale určite
si ...

www.casopisslovo.sk

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Juraj Zimovčák, výpomocný duchovný farnosti Prešov
– 24. júl – 50 rokov kňazstva
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Kalendár V brázde Metodovej 2017
Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do gréckokatolíckeho kalendára V brázde Metodovej 2017 poslali elektronicky na adresu zodpovedného redaktora
o.michal.hospodar@mail.t-com.sk. Za pochopenie
ďakujeme.
výbor spolku
Oznam
Členovia výboru spolku si 11. – 12. júna vykonali
duchovnú obnovu v kláštore bosých karmelitánov
v Lorinčíku. Súčasne si pripomenuli spolkové jubileá
a spoločne hľadali víziu spolkovej činnosti na ďalšie
obdobie.
Jubilanti – júl
50 rokov: Ing. Pavol Gača, Vlača; Jana Jenčová, Vranov
nad Topľou-Juh; otec Mgr. Miron Keruľ-Kmec, Barberton, USA; Mgr. Anna Korytková, Cabov
60 rokov: Ing. Marián Čabala, Ľubotice; Emil Jaroš,
Humenné; Anna Klobušická, Vlača; Viera Solomonová,
Košice; Ing. Helena Zuskáčová, Hraň
70 rokov: František Bugoš, Lesíček; Anna Frajkorová,
Juskova Voľa; Mária Labašová, Malcov; Margita Nagyová, Kalša; Zuzana Sakalová, Bardejov
75 rokov: Ján Figeľ, Hraň; Helena Krjaková, Košice;
Margita Michalková, Nacina Ves
80 rokov: Marta Halgašová, Malé Ozorovce; Helena
Lupčová, Hlinné – Zlatník; Mária Pavliščáková, Sečovská Polianka; Mária Puciová, Trebišov; Veronika Šoganičová, Davidov
85 rokov: Anna Kolodyová, Vojčice; Zuzana Poláková,
Bánovce nad Ondavou; Helena Repašová, Novosad;
Ján Štefko, Varhaňovce; Mária Vojtková, Brezina
90 rokov: Anna Dolhyová, Geraltov – Žatkovce; Mária
Orosiová, Cabov
OZNAMY

22. – 24. júla sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23 v Prešove uskutočnia duchovné cvičenia pre laikov vedené formou
trvalého večeradla. Cieľom modlitbových duchovných
cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného
v Najsvätejšej Eucharistii a na príhovor Bohorodičky
si vo večeradle vyprosiť Svätého Ducha. Cena: 33 eur
(strava, ubytovanie a organizačný poplatok) Bližšie
informácie a prihlášky: 0904 738 049; veceradla@
grkatpo.sk.
Púť zdravotníkov
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. Dátum púte: 16. júl. Miesto: Skalka pri Trenčíne. Ďalšie informácie: www.putnickemiestoskalka.sk/podujatia-2016/
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Štvrtý ročník katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie sa uskutoční 9. – 13. júla na lúke pod kláštorom
na Skalke pri Trenčíne. Konferencia sa nesie v duchu
modlitby z Otčenáša: Ako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,
10). Na konferencii sa budú spoznávať bohatstvá a krásy Katolíckej cirkvi v jej aspektoch – liturgickom, sviatostnom, mariánskom, charizmatickom, pútnickom.
Bližšie informácie a registráciu nájdete na stránke
www.novesvitanie.sk.
Duchovná obnova s Jamesom Manjackalom z Indie
Nadačný fond Credo organizuje 8. – 10. júla duchovnú
obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom Jamesom Manjackalom z Indie. Trojdňové stretnutie prebehne v Steel Aréne v Košiciach. Súčasťou bude bohatý duchovný program, adorácia, chvály, príhovory otca
Jamesa a modlitby za uzdravenie. Bude zabezpečené
aj stráženie detí.
Pešia púť k relikviám
bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR
27. augusta sa uskutoční 4. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Púť
sa začne o 06.15 h svätou liturgiou v gréckokatolíckom
chráme v Nižnom Hrabovci. Známou trasou bude pokračovať do Baziliky Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Predpokladaný
príchod: 17.00 h. Viac informácií: http://bazilikaredemptoristi.sk/event/pesia-put-k-relikviam-bl-metoda/
Kontaktná adresa: dominikmetodtrcka@gmail.com
alebo janalukov@gmail.com.
Súťaž o získanie mediálnych grantov na rok 2016
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS
vypísala súťaž o finančný príspevok na mediálny
projekt s evanjelizačným zameraním. Ide o podporu masmediálnych projektov (projekty orientované
na periodickú i neperiodickú tlač, rozhlas, televíziu,
film, internet) a projektov súvisiacich s masmédiami
(napríklad mediálna výchova, súťaže masmediálnych
produktov, školenia, konferencie a pod.). Projekty posielajte najneskôr do 31. augusta 2016 v elektronickej
forme (povinne) na e-mailovú adresu: riaditel@tkkbs.
sk a písomne na adresu: Martin Kramara, TK KBS, Kapitulská 22, P. O. Box 113, 814 99 Bratislava.
Tváre s úsmevom milosrdenstva
Literárna sekcia rady pre vedu, vzdelanie a kultúru
Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k svätému
Roku milosrdenstva literárnu súťaž pre stredoškolákov
s názvom Tváre s úsmevom milosrdenstva. Eseje, úvahy, reportáže či rozhovory v rozsahu maximálne 2016
slov môžu študenti poslať do 31. decembra na e-mailovú adresu predsedu organizačného výboru súťaže
Pavla Vitka (pavolvitko@mod.gov.sk). Diela musia obsahovať meno, priezvisko a vek autora, adresu bydliska, názov školy a osobný telefonický kontakt.
Siedmy ročník zbierky školských pomôcok
Slovenská katolícka charita organizuje siedmy ročník
úspešnej zbierky školských pomôcok, ktorá sa uskutoční v období od 1. júna do 19. augusta. Do zbierky
sa môžete zapojiť darovaním nových i použitých, ale
stále funkčných školských pomôcok (napr. pier, zošitov,

pravítok, fixiek). Vyzbierané predmety budú rozdelené
do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Viac informácií: www.charita.sk/pomocky
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
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
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj 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
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.

právna poradňa

Mariánske duchovné cvičenia

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Bývam v dvojdome. Chcem sa opýtať,
ako postupovať v rámci susedských vzťahov, ak chcem v spoločných priestoroch
niečo opraviť.
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych
kancelárií, v ktorej vám advokát zabezpečí
právnu dokumentáciu medzi vami a vaším
susedom. Podstatou je kvalitne vypracovaná zmluva, na základe ktorej si so susedom dohodnete podmienky a postup pri
opravách spoločných priestorov tak, aby
v budúcnosti nevznikli medzi vami a vaším
susedom, resp. vašimi právnymi nástupcami problémy.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA
& Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
J03.07. (nedeľa) 08.30 Levoča 2016 16.35 Svätá Barbora –
film o odvahe a schopnosti položiť z lásky k Bohu vlastný
život, o pseudoláske k moci, majetku a o tom, aký je
deštruktívny spôsob života bez lásky a bez Krista P 2
J04.07. (pondelok) 09.10 Ichtis: antivírus pre deti – v programe sa dozvieme, ako sa vysporiadať s vírusmi, ako je
hnev, závisť a nenávisť P 11.10 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 12.55 Duchovná poradňa – náboženský program 20.25 V Samárii pri studni: Horoskopy, sny a veštby P
J05.07. (utorok) 09.10 Ichtis: antivírus pre deti 17.30
Doma je doma – predstavenie Prešovskej archieparchie
pred návštevou ad limina apostolorum P 21.00 V kontexte: Úcta k relikviám 21.30 Gréckokatolícky magazín P
J06.07. (streda) 16.30 Odsúdení na spolunažívanie v dobrom – dokument o spolunažívaní majority a rómskej menšiny na Slovensku.P 20.20 Fundamenty: Verím vo svätú
Cirkev P 21.55 Doma je doma – predstavenie Prešovskej
archieparchie pred návštevou ad limina apostolorum R
J07.07. (štvrtok) 12.55 GkM R 14.00 Guru alebo Ježiš –
dokument o bývalom učeníkovi jedného z najväčších guru
v Indii, ktorý rozpráva svoj príbeh hľadania a obrátenia
22.55 Duchovná poradňa
J08.07. (piatok) 04.00 GkM R 20.55 Odsúdení na spolunažívanie v dobrom R 22.55 GkM R

slovo v kultúre

J09.07. (sobota) 18.15 GkM R 20.15 Filip Neri – film
o svätcovi, ktorý prinášal radosť P 2 (1)
J10.07. (nedeľa) 16.35 Filip Neri R (1) 20.25 Duchovná
poradňa P

J11.07. (pondelok) 07.35 Týždeň s ...: Farnosť Čičava P
09.10 Ichtis: antivírus pre deti P 11.10 GkM R 12.55
Duchovná poradňa – náboženský program 20.10 Týždeň
s ...: Farnosť Čičava R 20.25 V Samárii pri studni: Matka
ustavičnej pomoci P
J12.07. (utorok) 20.20 V kontexte: Apokalyptické varovania 21.50 Gréckokatolícky magazín P
J13.07. (streda) 13.20 V Samárii pri studni: Matka
ustavičnej pomoci R 16.30 Zvláštna akcia – dokument
o komunizme a jeho režime, ktorý sa rozhodol zasahovať
proti Cirkvi
J14.07. (štvrtok) 12.55 GkM R 22.55 Duchovná poradňa
J15.07. (piatok) 04.00 GkM R 22.55 GkM R
J16.07. (sobota) 18.00 GkM R 20.15 Filip Neri – film
o svätcovi, ktorý prinášal radosť P 2 (2)
J17.07. (nedeľa) 16.35 Filip Neri R (2) 20.25 Duchovná
poradňa P
::

::

TV NOE
16.15 Na hranici pekla: Pronásledování
křesťanů v Iráku – dokument 18.25 Animované biblické
příběhy: Ježíš žije!
J04.07. (pondelok) 11.30 Svatí Cyril a Metoděj – animovaný príbeh o slovanských vierozvestcoch 14.00 Příběhy
odvahy a víry: Popraviště Butovo – dokument o prenasledovaní kresťanov v komunistickom Rusku (1)
J03.07. (nedeľa)

J05.07. (utorok) 19.10 Velehradská zastavení: Poutníci
ze Slovenska – seriál sa venuje histórii a tradícii cyrilo-

Stručný katolícky teologický slovník
Jedinečné encyklopedické dielo, ktoré je prvým svojho
druhu v slovenskej literatúre, predstavili 14. júna
v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Vedúcim projektu
bol slovenský biblista Ján Ďurica SJ a medzinárodný
pracovný tím zahŕňal odborníkov z univerzít a vysokoškolských pracovísk zo Slovenska, Poľska a Ríma. Slovník
vydalo jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave,
ktoré spolupracuje s Teologickou fakultou Trnavskej
univerzity. Obsahuje základné heslá z filozofie, z biblickej, fundamentálnej, systematickej, morálnej a spirituálnej teológie
s dôrazom na tradíciu, patristiku, liturgiku a kánonické právo, spracúva aj
pojmy z oblasti východnej tradície, najmä slovanských cirkví byzantského
obradu. (TK KBS)

Svätá Barbora
Dojímavý historický príbeh s príjemnými hereckými
výkonmi si môžete pozrieť na TV LUX 3. júla o 16.35
h. Napriek tomu, že poznáme veľmi málo faktov zo
života svätej Barbory, tvorcom sa podarilo vytvoriť
vcelku reálne pôsobiaci projekt vypovedajúci o prenasledovaní kresťanov na začiatku 4. storočia. Film
natočený v roku 2012 o krásnej dvadsaťročnej dcére
Rimana, guvernéra Dioscura, ktorá spoznala vieru
svojej matky, režíroval taliansky režisér Carmine Elia
a v hlavných úlohách sa predstaví Vanessa Hesslerová, Thomas Trabacchi
a Sergio Albelli. (Dada Kolesárová)
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metodského putovného mesta Velehrad (6) 22.20
Řeckokatolický magazín P
J08.07. (piatok) 12.15 BET LECHEM: Cyril Vasiľ, vatikánský
tajemník Kongregace pro východní církve (34)
J09.07. (sobota) 10.10 BET LECHEM: Cyril Vasiľ, vatikánský
tajemník Kongregace pro východní církve R 10.25 Milosrdenství a svatost: Zakopane – po stopách sv. Jana Pavla II.
a sv. Faustiny 18.15 Příběhy odvahy a víry: Monstrprocesy
(Fraška spravedlnosti) – dokument o prenasledovaní
kresťanov v komunistickom Rusku (2)
J10.07. (nedeľa) 09.00 Tóny v tichu – dokument slovenského Ústavu pamäti národa 17.10 BET LECHEM: Cyril Vasiľ,
vatikánský tajemník Kongregace pro východní církve R
J11.07. (pondelok) 11.00 BET LECHEM: Cyril Vasiľ, vatikánský tajemník Kongregace pro východní církve R 12.40 Příběhy odvahy a víry: Monstrprocesy (Fraška spravedlnosti)
(2) R 18.05 Dvanáct rwandských mučednic
J12.07. (utorok) 19.15 BET LECHEM: Cyril Vasiľ, vatikánský
tajemník Kongregace pro východní církve R 20.00 Stíny
barbarské noci – dokument o likvidácii mužských reholí
J15.07. (piatok) 08.35 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet –
Pozvání na svatbu 13.15 Léta letí k andělům – Marko Ivan
Rupnik 14.15 Anton Neuwirth – lékař, filozof, humanista
– dokument o statočnosti mladého slovenského lekára,
ktorý sa nenechal zlomiť totalitou 14.40 Kurzy Alfa
J16.07. (sobota) 18.00 Příběhy odvahy a víry: Oleg Senin
(Kázání ve tmě) – dokument o histórii prenasledovaní
kresťanov v komunistickom Rusku. Životný príbeh
človeka, ktorý skončil v koncentračnom tábore a začal
objavovať život novými očami viery.

Eva Nová (2015)
Film je hraný debut dokumentaristu Marka Škopa
(Osadné, Iné svety) v hlavnej úlohe s Emíliou Vášáryovou. Dráma o abstinujúcej alkoholičke, kedysi
slávnej herečke Eve Novej, prinúti človeka zastaviť sa
nad problémom alkoholizmu. Prvá dáma slovenského
herectva Emília Vášáryová predstavuje brilantnú hereckú mikrokresbu. Marko Škop prezradil, že námet
súvisí aj so slávnou francúzskou herečkou Annie Girardotovou. Film pozitívne hodnotia nielen slovenskí
kritici, ale aj diváci. (Ondrej Miškovič)
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Jasmine Guerrero & Isla Vista Worship:
Rough Cut
Worship líderka v zbore Isla Vista Church zo Santa
Barbary v Kalifornii Jasmine Noel Guerrerová spustila
začiatkom tohto roka kampaň na vyzbieranie financií
na svoje debutové EP (CD, ktoré obsahuje viac hudby
ako singel, ale je príliš krátke na to, aby sa nazývalo albumom). Kampaň sa skončila úspechom a jej
hudobné prvotiny podstúpili kúru profesionálneho
masteringu. Krátky dvadsaťminútový Rough Cut (Hrubý strih) sa dostal
začiatkom mája medzi ľudí. EP-ečko je mladistvo osviežujúce a zvukom
pripomína príjemné plážové počasie tichooceánskeho pobrežia. Do prímorskej idylky znejú hip-hopové dunivé basové linky a soulový spev, ktoré
sú vkusne dopĺňané kvalitnou elektronikou. (christ-net.sk)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00
Slávnostná svätá omša z Levoče; slávi: J. E. Mons. Mario
Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku 13.00 Rozhlasová hra ‒ Magnifikat (fragment zo života Panny Márie
a narodenie Jána Krstiteľa) 14.00 Vitaj doma, rodina!:
Ako sa múdro hrať s deťmi R
J04.07. (pondelok) 16.30 Vitaj doma, rodina!: V Banskej
Bystrici vzniklo štvrté centrum včasnej intervencie, ktoré
pomáha rodinám s deťmi P
J05.07. (utorok) 10.00 Svätá omša z národnej cyrilo-metodskej púte v Nitre 13.00 Rozhlasová hra: Solúnski bratia
14.15 Po stopách svätých solúnskych bratov – mozaika
svedectiev ľudí, ktorí navštívili miesta spojené so sv.
Cyrilom a Metodom 16.30 Duchovný obzor: Misia sv.
Cyrila a Metoda; hosť: cirkevný historik Gabriel Brendza
20.00 Duchovný obzor R
J07.07. (štvrtok) 16.30 História a myP 20.00 História
a my R
J09.07. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život v stredoveku: Konvent blahoslavenej Panny Márie v Kláštore
pod Znievom 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi: otec Peter Nižník 20.15
Od ucha k duchu: Mária Magdaléna vo Svätom písme –
prof. František Trstenský
J03.07. (nedeľa)

1
q

Poľovník

Nadšenie

Prúd

RTVS
JEDNOTKA
10.00 Svätá omša z národnej púte na sviatok sv. Cyrila a Metoda 17.20 Svätý Peter – film 21.55
Cyril a Metod, apoštoli Slovanov – film prináša príbeh
kresťanskej, kultúrnej i politickej misie solúnskych bratov
Cyrila a Metoda 2
J05.07. (utorok)

DVOJKA
J03.07. (nedeľa)

toda R

08.30 Misia bratov Konštantína a Me-

J04.07. (pondelok)

a Metoda R

08.30 Misia bratov Konštantína

12.50 Hrady a povesti: Povesť o Cyrilovi
a Metodovi 19.25 Sviatočné slovo vladyku Jána Babjaka,
gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu, k sviatku
svätých Cyrila a Metoda

J05.07. (utorok)

Keď

Potreba
maliara

Autor:
2
Vladimír Povel pre psa
Komanický
q

J09.07. (sobota) 10.00 Slávnosť Jubilea chorých z Námestia sv. Petra vo Vatikáne

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave; slávi: Marián Červený
J10.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Alžbety
v Košiciach; slávi: Mons. Peter Holec
J17.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici; slávi: otec Ľubomír Grega
(Slovensko) /09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia; slávi:
otec Maroš Prejsa, farár farnosti Snina (Regina)
rádio slovensko
J03.07. (nedeľa)

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

rádio regina
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

07.00 Krajina duše
J05.07. (utorok) 09.05 Sviatok Cyrila a Metoda: svätá
omša z Kostola sv. Kríža v Bratislave; slávi Mons. Marián
Gavenda
JNedeľa

relax

Dala si
na miesto

06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra ‒ M. Kukučín: Mladé letá
J14.07. (štvrtok) 16.30 História a my P 20.00 História
a my R 21.00 Gospelparáda
J16.07. (sobota) 09.30 Svetlo nádeje R 18.00 Svätá omša
z Gaboltova; slávi: Mons. Bernard Bober
J17.07. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra ‒ Boží služobníci (sv. Andrej, sv. Svorad
a sv. Benedikt)
J10.07. (nedeľa)

Zmena programu vyhradená.

18.30 Animované biblické příběhy: Ježíšova modlitba 21.35 Stíny barbarské noci – dokument
o likvidácii mužských reholí

J17.07. (nedeľa)

Symetrála

Z toho
dôvodu
Cestovný
doklad

Okraj
na šatách

P U A H Y R K N A K T A M A G V R
E L N K P Á N T D A E C U N Š Á A

Umelý jazyk
365 dní

Český herec

Biblická hora

Bodná zbraň

E R T T V M Ť U P R N A Z A R E T

Druh
borievok
Citoslovce
súhlasu

599 v Ríme

A R A H A S V Ä T O S Ť T

Nákladná
doprava
Ekonomická
komisia

Zatajovala
Kuje

Značka
ruských
lietadiel

A N O L C I

S A L V Y K K K CH A L O T

Roh
Súdne
konanie
Light year

Predložka

Rieka,
po španielsky

Citoslovce
upozornenia

Načim

Kolíšeš

Letecké opravovne, skr.

Keď

Rumunská
mena
Otec

2016 / 14
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Etela,
po domácky

Pracovať
s ihlou

Legenda: ALOBAL, ATLAS, ATÓMY, AUTOR, BANKY, CLONA,
EPOCHA, FAKTY,CHARAKTER, KABÁT, KAPITOLA, KATÓDY, KOLIBA,
KRYHA, KVÓTA, LABUŤ, LIBELA, MADONA, MATKA, METLA,
NAZARET, ODKAZ, OKTÁN, OMASTY, PAMÄŤ, PLYNY, POLENO,
PORYV, SAHARA, SALVY, SAMOTÁR, SAUNA, SKOBA, SLIVKA, SLOVO,
STAREC, SVÄTOSŤ, TANEC, TERÉN, TERPÉN, TITÁN, TRAŤ, TRÉNING,
TRETRA, ŤAŽNICA, ZINOK, ZĽAVA, ZRADCA, ZVUKÁR, ZVYKY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 12: Krížovka: Svätý Duch vedie kroky
veriacich. Osemsmerovka: Cieľom púte je stretnutie s milosrdným
Bohom.

u

Duša
u Egypťanov

I P A K

F A K T Y S A A CH A R A K T E R Ť

Žrde na voze

Žid

Ľ A B A L E A B A O T

A R T E R T N O V O L S T O N L O

Skyprím zem

Citoslovce

T Á N

Ä N T O B A S A B I P S N U A S K

Babylonské
mesto

Námesačník

I

Z A K D O Z L A M S L S U L N V Á
Solmizačná
slabika

National Army
Museum

Jupiterov
mesiac

I K T D C

Y V D N R M N E E Á P N D O O E S
Z I Ó E Y A C A K T É Ž M H R N M

Zadok lode

Koniec
modlitby

K N Y T O É Ó I N B R I

Matka

Výherca: Božena Hriceňáková z Lipian
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Termín: 9. júl
Miesto: Bazilika Zosnutia Presvätej
Bohorodičky a mariánska hora v Ľutine
Program

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.

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
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
09. – 11.09. Kurz Samuel. Zaoberajúci sa výchovou
detí, určený hlavne manželským párom. Príspevok
je 90 eur za manželský pár.
23. – 25.09. Kurz o prorockých daroch. Kurz je určený pre ľudí aktívnych v spoločenstve a je potrebné
odporúčanie ich lídra spoločenstva. Príspevok je 50
eur za osobu.
30.07. – 02.10. Manželstvo misia možná. Kurz určený manželským párom. Príspevok je 90 eur za pár.
07. – 09.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.
Príspevok je 50 eur za osobu.
13. – 16.10. Kurz prípravy na manželstvo. Príspevok
je 120 eur za pár.
21. – 23.10. Kurz Rút. Kurz určený manželským párom. Príspevok je 90 eur za pár.
04. – 06.11. Kurz Biblia a peniaze. Príspevok je 50
eur za osobu.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2016
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
09.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny
01. – 03.09. Konferencia pre služobníkov v rómskych komunitách, Spišská Belá

ČIČAVA

Trpíš popotratovým syndrómom?

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
01.07. – 31.08. Večerné sväté liturgie na hore (okrem malej púte, 18.00 h)
03.07. Malá púť (10.30 h)
24.07. Posviacka vozidiel (10.30 h, 14.00 h)
05.08. Výročie zjavenia na hore Zvir (10.30 h)
06. – 07.08. Hlavná púť

bárka

Čakáš nečakané dieťa?

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
08.07. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
06.08. Fatimská sobota (08.30 h)

sigord

10.00 Sprievod s divadelnými scénkami (bazilika)
10.30 Chvály a adorácia (bazilika)
12.00 Spovedanie
12.00 Hudobný program rómskych kresťanských
kapiel (pred bazilikou)
14.00 Cesta svetla (od baziliky na mariánsku horu)
15.30 Modlitby pokánia a požehnania (mariánska
hora)
16.30 Hudobné pásmo detí FIL3 + F6 (mariánska hora)
17.00 Svätá liturgia, celebruje prešovský
arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ
(mariánska hora)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
27.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
27. – 28.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda

pútnické miesta

Púť rómskych rodín

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
08.05 – 30.10. Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej
hore (každá nedeľa, 18.00 h)
09.07. Púť rómskych rodín (10.00 h)
24.07. Malá púť k svätej Anne (10.00 h)

