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Koptská eucharistická liturgia
Veľkého týždňa sa eucharistia slávi len vo
Veľký štvrtok a Veľkú sobotu.
Bohoslužobným jazykom je bohairský
(severný) dialekt koptštiny, arabčina a gréčtina. Bohoslužobné knihy majú dva stĺpce,
pričom ľavý obsahuje texty v bohairskom
dialekte s gréckymi vsuvkami a pravý stĺpec
ich arabský preklad.

Ján Krupa
foto chrámu v Káhire: flickr.com
JJ

Vrchol koptskej liturgie predstavuje slávenie
Eucharistie. Trvá dve až tri hodiny. Pozostáva
z troch častí: z prípravy oltára a obetných
darov, liturgie katechumenov, liturgie veriacich. Jadro eucharistického slávenia predstavuje anafora.

V moslimskom svete

Tri anafory
Najčastejšie sa používa anafora pripisovaná
sv. Bazilovi Veľkému († 379). Táto eucharistická modlitba, nasmerovaná na Boha Otca,
nie je totožná s anaforou, ktorú používajú
cirkvi byzantsko-slovanskej tradície.
Počas siedmich veľkých Pánových sviatkov
(Zvestovanie, Narodenie, Bohozjavenie,
Kvetná nedeľa, Vzkriesenie, Nanebovstúpenie, Zostúpenie Svätého Ducha) sa uprednostňuje anafora pripisovaná sv. Gregorovi
Teológovi († 399), lebo je nasmerovaná
na Ježiša Krista. Obe anafory sú antiochijským (západosýrskym) importom do koptskej liturgie a patria k anamnetickému typu
anafory, pri ktorom Kristove slová o ustanovení Eucharistie stoja pred spomienkou
na Kristove spásne činy (anamnézou) a zvolávaním Svätého Ducha (epiklézou).
Počas koptského mesiaca Kiahk (27.11. až
26.12.) a Veľkého štyridsaťdňového pôstu
sa používa anafora alexandrijského patriarchu sv. Cyrila († 444). Koptskí kresťania ju
považujú za preklad a adaptáciu gréckej
anafory sv. Marka, ktorého si uctievajú ako
prvého alexandrijského patriarchu a apoštola
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Egypta. Táto eucharistická modlitba je nasmerovaná na Boha Otca a patrí k epikletickému typu anafory, pri ktorom Kristove slová
o ustanovení Eucharistie stoja za prvým zvolávaním Svätého Ducha. Za typický egyptský
prvok sú považované prosby o prijatie Božej
oslavy, pričom v Markovej a Gregorovej anafore sa nachádzajú pred Kristovými slovami
o ustanovení Eucharistie.
Koptskí kresťania slávia eucharistiu počas
nedieľ, týždenných pôstnych dní (streda
a piatok), štrnástich Pánových sviatkov
– siedmich veľkých a siedmich malých
(Obrezanie, Stretnutie, Príchod do Egypta,
Zázrak v Káne, Premenenie, Veľký štvrtok,
Tomášova nedeľa) a štyroch mariánskych
sviatkov (Narodenie, Vstup do chrámu,
Zosnutie, Spomienka na prvý chrám ku cti
Bohorodičky vo Filipách v Macedónii), ako
aj počas všetkých dní Veľkého pôstu. Počas

Keďže v moslimskom Egypte je dňom pracovného pokoja piatok a nie nedeľa, vyzdvihuje sa slávenie eucharistie v piatok, pretože
nie vždy je ľahké navštíviť chrám v nedeľu,
hoci kresťanom je teoreticky dovolené, aby
v nedeľu prišli do práce alebo na vyučovanie
až o 10.00 hod.
Koptskí kresťania slávia eucharistiu zvyčajne v čase medzi východom slnka a poludním. Prijatiu Kristovho tela a krvi predchádza deväťhodinový pôst. Aby veriaci mohol
pristúpiť k Eucharistii, musí byť prítomný
na bohoslužbe už pred čítaním evanjelia.
Pred prijatím Kristovho tela a krvi má pristúpiť k sviatosti zmierenia, pričom oboje sa
nemá uskutočniť v ten istý deň.

Koptský chrám
Koptský chrám je orientovaný na východ
a má tri časti: 1. loď pre ľud, ktorej ľavá
strana je rezervovaná pre mužov a pravá pre
ženy; 2. chór pred ikonostasom, vyzdvihnutý
niekoľko schodíkov oproti lodi, pričom sa
tu nachádza biskupská katedra a odtiaľ sa
prednášajú spevy a biblické čítania; 3. svätyňa za ikonostasom, kam naboso vstupuje
výhradne klérus a muži slúžiaci pri oltári.

www.casopisslovo.sk
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Máte už všetko
zbalené?
Už len niekoľko dní nás delí od momentu,
keď sa nielen mládež, ale aj tí vekom starší
stretnú na Svetových dňoch mládeže (SDM)
2016 v Krakove. Prípravy na túto výnimočnú
udalosť, ktorá sa koná len raz za tri roky,
vrcholia. Do príprav sa zapojili stovky, dokonca tisíce ľudí nielen z Poľska, ale z celého
sveta. Takmer každý deň zaplavujú sociálne
siete články či videá, ktoré pozývajú mladých
na toto veľkolepé stretnutie s námestníkom
Krista. Svätý Otec František už viackrát vyzýval celú Cirkev, aby bolo osobné stretnutie
s Kristom základom a srdcom všetkých
spoločných aktivít. A to nepochybne platí aj
pre SDM v Krakove.
Na výnimočné udalosti v našom živote,
ako je napríklad svadba, štátnice, narodenie
dieťaťa alebo aj spomínané SDM, sa dokážeme pripravovať veľmi dlho. Šetríme peniaze
a zvyčajne máme pripravený celý zoznam
vecí, ktoré nesmieme zabudnúť zobrať
alebo urobiť. Ale ako je to s našou prípravou
na stretnutie s Kristom? Istotne sa s Kristom
môžeme stretávať každý deň v modlitbe,
sviatostiach, spoločenstvách či v chudobnom
žobrákovi, ktorému dáme najesť. Ale ako je
to s našou prípravou na skutočné stretnutie s Ježišom – tvárou v tvár po smrti? Sme
pripravení? Máme všetko zbalené?
Božie slovo nás upozorňuje: „Bdejte, lebo
neviete ani dňa, ani hodiny.“ (Mt 25, 13) Problémom nás, hlavne mladých ľudí však je, že
žijeme tak, akoby sme nikdy nemali zomrieť.
Príliš často sa spoliehame na to, že ešte budeme mať dostatok času. Hlavne pri opravovaní známok. Ale to nemusí byť vždy pravda,
pretože Ježiš nás upozorňuje: „Aj vy buďte
pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu,
o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12, 40) A na inom
mieste zase: „Preto bdejte celý čas a modlite
sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu,
čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
(Lk 21, 36)

Čo teda robiť, aby sme boli pripravení?
Na to, aby sme si odpovedali na túto otázku,
musíme si zobrať do rúk Sväté písmo. Zistíme, že je to naozaj skutočný návod na život.
Svätý apoštol Pavol nás napríklad vyzýva:
„Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4, 26) Preto
nebuďme ako nemilosrdný sluha z Matúšovho evanjelia, ktorému bolo odpustených
desaťtisíc talentov, čo je mimochodom
v prepočte asi 262 000 kilogramov striebra,
a on sám nedokázal odpustiť sto denárov.
Keď nám teda Boh na kríži odpustil všetky
naše hriechy, my nemáme žiadne právo
prechovávať hnev voči svojim blížnym ani
nepriateľom, lebo kresťanstvo je jediné náboženstvo, ktoré prikazuje milovať aj svojich
nepriateľov. Navyše, keď odpustíte jednému,
vyslobodíte hneď dvoch.
Otec Kuffa zvykne hovoriť, že po smrti nás
čaká len jednoduchá maturita z lásky. Nič
iné sa neráta. Skúšobné otázky pri stretnutí
s Ježišom nebudú zamerané na to, koľko
peňazí sme nazbierali, lebo kto si hromadí
poklady na zemi, nie je bohatý. Nepomôže
nám ani plná peňaženka, ani nádherný,
veľký dom, auto či titul. Nebuďme prekvapení, keď sa Ježiš skôr opýta, koľko sme
z našej peňaženky darovali, koľko ľudí sme
v našom dome prichýlili alebo koľkých sme
v aute previezli, kam potrebovali. Jednoducho povedané, koľkým ľuďom sme ponúkli
lásku. Veď život je len kúsok času, ktorý bol
daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s večnou
Láskou. Preto pri balení na SDM alebo pri
príprave na čokoľvek si nezabúdajte pribaliť
hlavne lásku. To je to, čo potrebujeme všetci,
aby sme sa mohli tešiť na každé stretnutie. Aj
na stretnutie s Kristom.

Lukáš Demjančík
člen komisie pre mládež Prešovskej archieparchie
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z kresťanského sveta


Svätý Otec František sa 16. júna stretol
v Klementínskej sále s účastníkmi valného
zhromaždenia Diela na pomoc východným
cirkvám (ROACO) pod vedením prefekta
Kongregácie pre východné cirkvi kardinála
Leonarda Sandriho. Svätý Otec František
sa prítomným poďakoval za ich pomoc východným bratom a povzbudil ich pokračovať v pomáhaní cirkvám v ich obnove. (RV)

Siedmy ročník Medzinárodného festivalu katolíckych
filmov Mirabile Dictu, ktorý
sa konal od 20. do 23. júna
v Ríme, má svojich víťazov.
Festival, ktorý vznikol pod
záštitou Pápežskej rady pre
kultúru, ocenil sfilmované
diela v šiestich kategóriách.
Najlepším filmom sa stalo dielo španielskeho režiséra Pabla
Morena s názvom Poveda. Ide o skutočný
príbeh húževnatého a inovatívneho kňaza
Pedra Povedu, ktorý na začiatku 20. storočia otvára v Španielsku nové cesty v oblasti
vzdelávania a v obhajobe práv žien. Pápež
Ján Pavol II. ho v roku 2003 vyhlásil za svätého. (mirabiledictu-icff.com)

22. júna bola na generálnej audiencii
vo Vatikáne prítomná aj delegácia Národnej rady SR pod vedením jej predsedu
Andreja Danka, podpredsedu Bélu Bugára
a poslanca Richarda Vašečku. Od pápeža Františka okrem podania rúk prijali
požehnanie. Tlmočili mu pozdravy v mene
občanov a zopakovali mu pozvanie na návštevu Slovenska. Ako dar venovali Svätému
Otcovi umelecky zdobený kríž s ľudovými
motívmi.

Na pulty kníhkupectiev pribudla
28. júna nová kniha emeritného pápeža
Benedikta XVI., ktorá nesie názov Učiť
a naučiť sa Božej láske. Predslov k tejto
najnovšej zbierke homílií napísal Svätý
Otec František, ktorý toto dielo vyzdvihol ako „vynikajúci príklad toho, ako sa
tvorí teológia na kolenách“. Publikácia je
venovaná téme kňazstva a ponúka sériu
úvah o hodnote modlitby ako srdci života
každého kňaza.

V gréckokatolíckom seminári v Užhorode si 28. júna pripomenuli 105. výročie
narodenia a 80. výročie kňazskej vysviacky blahoslaveného biskupa mučeníka
Teodora Romžu. Slávnostnej archijerejskej
svätej liturgii predsedal a homíliu ohlásil
vladyka Eugen Popovič, premyšľsko-varšavský arcibiskup metropolita. Na slávnosti
sa zúčastnili aj viacerí biskupi z okolitých
krajín, medzi ktorými bol aj vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha.
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Pravoslávnej cirkvi
▌▌Koncil
sa uskutočnil po vyše tisíc rokoch
Na ostrove Kréta sa od 19. do 26. júna uskutočnil Svätý veľký koncil Pravoslávnej cirkvi,
označovaný aj ako panortodoxný. Motto
koncilu bolo: Všetkých povolal k jednote.
Zhromaždenie tohto druhu sa uskutočnilo
po prvý raz po vyše tisíc rokoch. Na koncile
sa zúčastnilo približne 290 delegátov z desiatich pravoslávnych cirkví a modlitbovo ho
podporil aj Svätý Otec František.
Na koncil, ktorý organizačne pripravoval
Ekumenický patriarchát v Konštantínopole
na čele s patriarchom Bartolomejom I., prijali pozvanie patriarchovia Teodor z Alexandrie, Teofilos z Jeruzalema, Irenej zo Srbska,
Daniel z Rumunska. Ďalej boli prítomní
arcibiskup Chrysostom z Cypru, arcibiskup
Atén a celého Grécka Hieronymus, metropolita Varšavy a celého Poľska Sava, arcibiskup
Anastasios z Albánska a Rastislav, metropolita českých krajín a Slovenska.

Pracovné stretnutia prebiehali za zatvorenými dverami. Konciloví otcovia vypracovali
šesť dokumentov, ktoré riešia najmä misiu
Pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete, pravoslávnu diaspóru, autonómiu cirkví a spôsob
jej vyhlásenia, význam pôstu a jeho aplikácie
dnes, Pravoslávnu cirkev a ekumenizmus,
a napokon sviatosť manželstva a jej prekážky.
Okrem týchto dokumentov sa otcovia dohodli, že koncil sa bude pravidelne opakovať
každých sedem až desať rokov.
Panortodoxný koncil zatienila neprítomnosť zástupcov Moskovského patriarchátu
a pravoslávnych cirkví z Gruzínska, Bulharska a z Antiochie. Svätú stolicu na pan
ortodoxnom koncile na Kréte zastupovali
predseda Pápežskej rady na podporu jednoty
kresťanov kardinál Kurt Koch a sekretár rady
Mons. Brian Farrell. (foto: flickr.com)

štátny sekretár
▌▌Vatikánsky
kardinál Parolin navštívil Ukrajinu
„Nenechajte sa premôcť žiaľom: Boh na vás
nezabudol.“ Tak znelo hlavné posolstvo,
s ktorým prišiel kardinál Pietro Parolin povzbudiť ľud Ukrajiny. Štátny sekretár Svätej
stolice navštívil od 15. do 20. júna Ukrajinu,
aby trpiacemu obyvateľstvu, ktoré stále
sužuje vojnový konflikt, vyjadril solidaritu
Svätého Otca Františka.
„Som veľmi rád, že som mohol po prvýkrát vidieť na vlastné oči túto realitu. Prvé
dni boli poznamenané skúsenosťou z vojny
na východe. Chceli sme začať s návštevou
Záporožia, ktoré je blízke Donbasu. Môj
dojem je, že táto vojna, tento konflikt hlboko
poznačili túto krajinu. Dokonca aj tam, kde
nie je vojna, napríklad v Kyjeve, kde som sa

stretol s miestnymi autoritami, dôsledky
(vojny) možno silne vnímať. Povedzme, že
môj prvý dojem bol dojem trpiacej krajiny,
ktorá hľadá všetky možné spôsoby, ako
dospieť k mierovému riešeniu konfliktu,“
povedal kardinál Parolin.
Okrem vysokopostavených verejných činiteľov vrátane ukrajinského prezidenta Petra
Porošenka a náboženských predstaviteľov
sa kardinál Parolin stretol aj s utečencami
a ľuďmi v núdzi. Pozornosť Európy na trpiacu krajinu upriamil samotný Svätý Otec
František, keď na konci apríla tohto roka
vyhlásil verejnú zbierku na pomoc Ukrajine.
(RV, ugcc.ua)

www.casopisslovo.sk
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pre rodinu, pre priateľov aj pre nepriateľov;
kríž ochoty byť solidárnymi s chudobnými,
zasadenia sa za spravodlivosť a pokoj. Keď sa
ujímame tohto postoja, týchto krížov, vždy
niečo strácame. Nikdy nesmieme zabudnúť,
že ,kto stratí svoj život (pre Krista), zachráni
si ho‘ (v. 24). Je to strata pre zisk. A pamätajme na všetkých našich bratov, ktorí i dnes
uskutočňujú tieto Ježišove slová, keď obetujú
svoj čas, svoju prácu, svoju námahu, ba dokonca i svoj život, aby nezapreli svoju vieru
v Krista. Ježiš nám prostredníctvom Svätého Ducha dáva silu kráčať vpred na ceste
viery a svedectva: konať to, v čo veríme; nie
hovoriť jedno a konať druhé. A na tejto ceste
je nám vždy nablízku a predchádza nás
Panna Mária: dovoľme jej vziať nás za ruku,
keď prechádzame temnými a náročnejšími
chvíľami. (príhovor z 19. júna 2016)

Vo viere k Otcovi
Marek Baran
foto: flickr.com
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Kto je Ježiš pre každého z nás?
Pápež František pred modlitbou Anjel Pána
pozval veriacich k tomu, aby sa zamysleli
nad tým, kto je pre nich Ježiš. „Drahí bratia
a sestry! Evanjeliový úryvok tejto nedele
(Lk 9, 18 –24) nás opäť volá k tomu, aby sme
sa takpovediac z tváre do tváre konfrontovali s Ježišom. V jednom z mála pokojných
momentov, keď sa nachádza sám so svojimi
učeníkmi, sa ich pýta: ,Za koho ma pokladajú
zástupy?‘ (v. 18) A oni odpovedajú: ,Za Jána
Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal
z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.‘ (v. 19)
Takže ľudia mali rešpekt voči Ježišovi a považovali ho za veľkého proroka, no neboli
si ešte vedomí jeho pravej totožnosti, toho,
že je Mesiáš, Boží Syn poslaný Otcom pre
spásu všetkých. Ježiš sa vtedy obracia priamo
na apoštolov – pretože toto ho najviac zaujíma – a pýta sa: ,A vy ma za koho pokladáte?‘
Peter hneď odpovedá v mene všetkých:
,Za Božieho Mesiáša (t. j. Krista)‘ (v. 20), čo
znamená: ty si Mesiáš, posvätený Bohom,
ním poslaný zachrániť jeho ľud podľa zmluvy a prísľubu. Takto si Ježiš uvedomuje, že
Dvanásti, a osobitne Peter, dostali od Otca
dar viery; a preto im začína hovoriť otvorene
– tak hovorí evanjelium: otvorene – o tom,
čo ho čaká v Jeruzaleme: ,Syn človeka musí
mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci
ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa
vstane z mŕtvych‘ (v. 22). Tie isté otázky sa
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dnes nanovo predkladajú každému z nás:
,Kto je Ježiš pre ľudí našich čias?‘ Ale druhá
je dôležitejšia: ,Kto je Ježiš pre každého
z nás?‘ Pre mňa, pre teba, pre teba... Kto je
Ježiš pre každého nás? Sme pozvaní stotožniť sa s Petrovou odpoveďou, aby sa stala
našou vlastnou odpoveďou a vyznali sme
s radosťou, že Ježiš je Boží Syn, Otcovo večné
Slovo, ktoré sa stalo človekom na vykúpenie
Ak je Boh prítomný v našom živote,
radosť prinášať jeho evanjelium bude
našou silou a naším šťastím.
(twitter Svätého Otca Františka
z 28. júna 2016)

ľudstva, vylievajúc naň hojnosť Božieho
milosrdenstva. Svet viac než kedykoľvek potrebuje Krista, jeho spásu, jeho milosrdnú lásku. Mnohí ľudia registrujú prázdnotu okolo
seba a v sebe – azda niekedy aj my –, iní žijú
v nepokoji a neistote z dôvodu chúlostivých
podmienok a konfliktov. Všetci potrebujeme
priliehavé odpovede na naše otázky, na naše
konkrétne otázky. V Kristovi, jedine v ňom,
sa dá nájsť pravý pokoj a naplnenie každej
ľudskej túžby. Ježiš pozná srdce človeka ako
nikto iný. Preto ho môže uzdraviť, darujúc
mu život a útechu. Keď Ježiš ukončil svoj
dialóg s apoštolmi, obracia sa ku všetkým so
slovami: ,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma‘ (v. 23). Nejde o nejaký ozdobný kríž,
o kríž ideologický, ale je to kríž života, je to
kríž vlastných povinností, kríž obetovania sa
pre druhých s láskou: pre rodičov, pre deti,

Volanie k Otcovi
V jednej zo svojich ranných homílií Svätý
Otec František poukázal na Boha ako Otca,
ktorý nám dáva identitu detí. Povedal: „Je
to Otec, ktorý nám dáva skutočnú identitu
detí. Keď poviem ‚Otče‘, prichádzam ku
koreňom svojej identity: moja kresťanská
identita je byť synom, a to je milosť Svätého
Ducha. Nikto nemôže povedať ‚Otec‘ bez
milosti Ducha. Otče – to je slovo, ktoré Ježiš
používal v najsilnejších momentoch: keď bol
plný radosti, emócie: ‚Zvelebujem ťa, Otče,
že si tieto veci zjavil maličkým‘; alebo plačúc
pred hrobom svojho priateľa Lazára: ‚Otče,
ďakujem ti, že si ma vyslyšal‘; alebo potom
neskôr, na konci, v posledných momentoch
svojho života. Ježiš hovorí s Otcom, to je
cesta modlitby, a preto si dovoľujem povedať,
že je to priestor modlitby. Bez toho, aby sme
cítili, že sme synmi, bez toho, že by sme sa
cítili (jeho) deťmi, bez vyslovenia Otče je
naša modlitba pohanská, je to modlitba slov.
Samozrejme, môžeme sa v modlitbách obracať na Pannu Máriu, na anjelov a svätých, ale
základným kameňom modlitby je Otec. Ak
nie sme schopní začať modlitbu týmto slovom, našej modlitbe sa nebude dariť. ‚Otče‘–
znamená to cítiť na sebe pohľad Otca, cítiť,
že toto slovo nie je plytvaním ako pri slovách
modlitby pohanov: je to volanie k tomu,
ktorý mi dal identitu syna. Toto je priestor
kresťanskej modlitby – Otče. A potom sa
modlíme ku všetkým svätým, anjelom, robíme aj procesie, púte... To všetko je pekné, ale
treba vždy začať slovom Otče a vo vedomí,
že sme synmi a že máme Otca, ktorý nás
miluje a ktorý pozná všetky naše potreby. Je
pre mňa Boh Otcom? Vnímam ho ako Otca?
A ak ho tak nevnímam, prosím Svätého Ducha, aby ma to naučil? ‚Otče‘ a ‚náš‘: toto nám
dáva identitu synov a dáva nám to rodinu,
aby sme životom kráčali spoločne.“ (úryvok
homílie zo 16. júna 2016)
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udalosť

Povolaná k svätosti
Rok milosrdenstva sa v redemptoristickej rodine hlboko zapíše do sŕdc a dejín ako rok
veľkej milosti, pretože 18. júna bola vo Foggii (Taliansko) blahorečená zakladateľka Rehole
Najsvätejšieho Vykupiteľa Mária Celesta Crostarosová.
Helena Dudová OSsR
foto: archív sestier redemptoristiek
JJ

Spoločenstvo sestier redemptoristiek z Vranova-Lomnice sa zúčastnilo na tejto slávnosti spolu s kežmarskými sestrami s púťou
po stopách zakladateľky. Prvá zástavka bola
v regióne Apúlia, kde sme navštívili najstaršie pútnické miesto v Európe – Vrch sv.
archanjela Michala a San Giovanni Rotondo.
Naša zakladateľka si totiž veľmi uctievala sv.
archanjela Michala a v prvotných regulách
ho uvádza medzi hlavnými patrónmi rehole.
Počas púte sme sa dozvedeli aj o prepojení sv.
Pátra Pia a Márie Celesty. Uvádza to kronika
sestier vo Foggii, kde je zaznamenaný príbeh
učiteľky, ktorá sa prišla so svojou triedou pomodliť do kláštora k ostatkom matky Celesty
a predstavila jej svoje trápenie. Nemala správy o svojom bratovi, ktorý sa nevrátil z prvej
svetovej vojny. Vtedy sa oči matky Celesty
otvorili. Táto reakcia vyvolala rozruch nielen
medzi deťmi. Učiteľke však odpoveď nestačila, a tak sa na ďalší deň vybrala k Pátrovi
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Piovi. Ten ju vypočul a povedal: „Nestačí ti
znak, ktorý ti včera dala Crostarosová?“
Po týchto duchovne bohatých miestach
cesta pútnikov smerovala k dlho očakávanej
udalosti blahorečenia, ktorej predchádzal
proces oficiálne otvorený 11. augusta 1901 vo
Foggii. Išlo o skúmania diel, života zakladateľky a schválenie zázraku, ktorý sa udial
na jej príhovor.

O aký zázrak ide?
Matka Celesta uzdravila svoju duchovnú dcéru, ktorá je predstavenou kláštora vo Foggii.
A toto je jej príbeh. Choroba sestry Márie Celesty Lagonigrovej sa začala ešte v jej detstve
a pretrvávala aj po jej vstúpení do Kláštora
najsvätejšieho Spasiteľa vo Foggii. Sestra
Mária Celeste Lagonigrová už sedem rokov
trpela. MUDr. Elio Albanese stanovil diagnózu: chronický hnisavý zápal stredného ucha
s perforáciou bubienka a úbytkom sluchu.
Choroba sa rozvíjala v priebehu desiatich
rokov a liečenie neprinášalo výsledky. Sestrin
život síce neohrozovala, ale výrazne znižovala jeho kvalitu. Tento stav trval od siedmeho
do osemnásteho roku života sestry Lago-

nigrovej. Niekoľko dní po obliečke sestry
sa slávilo 200. výročie smrti zakladateľky
(14. septembra 1955). Pri tej príležitosti boli
zakladateľkine ostatky umiestnené v kláštornom kapitulári. 13. septembra sa mníšky
zhromaždili pri zakladateľkinom tele. Bola
tam aj chorá sestra, ktorá už dávno prosila
zakladateľku o príhovor. V ten deň sa však
spolu so sestrami ešte vrúcnejšie modlila
za milosť uzdravenia.
Uzdravená sestra udalosť opísala: „Choroba uší ma sprevádzala od detstva. Môj
zdravotný stav pobádal k vytrvalej modlitbe
na príhovor ctihodnej matky Crostarosovej nielen mňa, ale aj moju mamu a moje
spolusestry. 13. septembra 1955 o 19. hodine
sa konalo kánonické určenie totožnosti
telesných ostatkov matky Celesty v kláštornom kapitulári, do ktorého pozvali aj mňa...
Potom som zrazu pocítila, ako ma sestra
zdravotníčka M. Giovanna Arboreová chytila
za plece a položila moju chorú hlavu na hruď
Márie Celesty prv, než zatvorili a zapečatili
urnu. Vo chvíli, keď sa moja hlava a choré
ucho dotkli tela ctihodnej matky, som pocítila veľkú úľavu a ihneď som počula hlasy
sestier prítomných v kapitulári. (Telo matky
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Celesty sa zachovalo v celosti a odpočíva
v kláštore redemptoristiek vo Foggii.). Hneď
som si bola istá, že sa stal zázrak a že som
dostala veľkú milosť. Na druhý deň ráno,
14. septembra, teda presne v deň, keď sme
slávili 200. výročie smrti matky Crostarosovej, som si po prebudení všimla, že mám uši
úplne suché a zdravé. Výborne som počula
aj zvonenie zvona... Odvtedy sa mi už nikdy
nezopakoval zápal ucha ani akékoľvek iné
problémy so sluchom, dokonca ani počas
rôznych infekcií a prechladnutia.“
Príbuzní a sestry potvrdili výpoveď uzdravenej. V roku 2015 lekári – znalci pracujúci
pre Kongregáciu pre kauzy svätých jednohlasne vyhlásili, že išlo o okamžité, úplné,
trvalé a vedecky nevysvetliteľné uzdravenie. 9. júna 2015 vyjadril kongres teológov
jednohlasný názor, že uzdravenie sa udialo
na príhovor ctihodnej Márie Celesty Crostarosovej, a 14. decembra 2015 Svätý Otec
František schválil vydanie dekrétu o zázraku,
čím otvoril cestu k blahorečeniu.

Blahorečenie
Slávnosť sa uskutočnila na krásnom nádvorí
pred Chrámom korunovanej Panny Márie,
ktorý spravujú otcovia orionisti.
Slávnosti predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých,
za účasti mnohých biskupov, medzi ktorými
bol prítomný aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, kňazov, redemptoristov, bohoslovcov, rehoľníkov
a rehoľníc a stovky veriacich z okolia, ktorí si
ju už takmer 260 rokov uctievajú ako svätú
predstavenú. Slovenských redemptoristov
zastupovali otcovia Ján Oharčák a František Romaňák. Na slávnosti bol prítomný
generálny predstavený redemptoristov otec
Michael Brehl a vyše 120 duchovných dcér
matky Celesty z rôznych kútov sveta (Afriky,
Filipín, Thajska...), ako aj sr. Alfonza Karapatová, predstaviteľka činných redemptoristiek z Ukrajiny.
V homílii kardinál Angelo Amato predstavil blahoslavenú slovami Svätého Otca
Františka ako pokornú nasledovateľku
Krista a svedka jeho spásnej lásky. A pokračoval: „Sv. Peter Fabre SJ povedal, že svätí sú
veľdielami Boha, ktoré Boh stvárnil vlastnými rukami. Sú to reflektory, ktoré svietia
a sú nádejou počas tmavej noci ľudskej
existencie. Svätí nie sú ľudia z piesku, bez
vnútornej integrity a nerozpadávajú sa ako
zámky z piesku, ktoré postavili deti na brehu
mora. Svätí sú ľudia silní, odvážni, ktorí sú
hrdí na svoje človečenstvo a každodenne si
obnovujú chuť a vôľu žiť dobre. Svätí majú
vytrvalosť posilnenú milosťou. … Život bl.
Celesty Crostarosovej predstavuje nezlomnú
vytrvalosť tejto ženy v realizovaní svojho
povolania, v poslušnosti Božej vôli, ktorá
sa zjavila cez mnohé ťažkosti a prekážky. …
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Fascinujúci, výstižný portrét našej blahoslavenej nám dal pred dvadsiatimi rokmi
veľký svätý našich čias, sv. Ján Pavol II.
Nezabudnuteľný pápež pri príležitosti 300.
výročia narodenia matky Celesty napísal
mníškam Najsvätejšieho Vykupiteľa list,
v ktorom zhrnul jej spiritualitu do piatich
charakteristických čŕt, ktoré našu blahoslavenú viedli k svätosti a ktoré odovzdala ako
dedičstvo svojim duchovným dcéram: úcta
k vtelenému Slovu, Eucharistia ako prameň
každého premenenia, kontemplácia – nechať
sa ožiariť a premeniť milosťou, bratská láska
a vernosť, ktorá si vyžaduje stálosť a vytrvalosť v dobrom.“ V závere kardinál zdôraznil,
že povolanie k svätosti je povolaním všetkých
pokrstených. Deväť regúl matky Celesty
nazval radami kresťanského života, ktoré sú
výzvou k svätosti aj pre laikov. „Číslo deväť
súvisí s dĺžkou času ľudskej bytosti v lone
matky. Deväť regúl slúži teda na obnovu nášho života, aby sme zmŕtvychvstali k dobru.
Sú to: jednota a vzájomná láska, chudoba,

čistota srdca, poslušnosť, pokora, sústredenie, umŕtvenie, modlitba a láska ku krížu. To
je evanjeliové učenie pre ľudstvo...“
Radosť a vďačnosť Bohu za dar novej blahoslavenej pokračovala večer slávnostnými
vešperami v kláštornej kaplnke sestier, kde sa
nachádzajú telesné ostatky blaženej Celesty,
a 19. júna ďakovnou svätou omšu v mládežníckom pastoračnom centre vo Foggii, ktorej
predsedal emeritný arcibiskup Palerma
Salvatore de Giorgi.
Naša púť potom pokračovala do Materdomini, Amalfi, Scaly, Pagani, Sant Agata dei
Goti a Ríma. Bola pre nás veľkým obohatením a silným impulzom, aby sme urobili
všetko preto, aby naša zakladateľka, ktorej
liturgická pamiatka ustanovená na 11. september, si našla miesto aj vo vašich srdciach
a stala sa aj pre vás veľkou pomocníčkou,
učiteľkou duchovného života a priateľkou
na ceste k zjednoteniu s Bohom v každodenných udalostiach.
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V nedeľu 29. mája zavítal do farnosti
Šarišské Čierne prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý
posvätil zrekonštruovanú farskú budovu
a interiér chrámu. Pôvodná farská budova
bola v dezolátnom stave a neobývaná
gréckokatolíckym kňazom od roku 1950.
Za pomoci veriacich a otca arcibiskupa
sa ju podarilo rozšíriť a zrekonštruovať.
Na slávnosti sa zúčastnilo sedem kňazov
z okolia a stovka veriacich. Počas homílie
otec arcibiskup pripomenul veriacim históriu farnosti a niekoľkokrát spomenul, že je
to veľký zázrak opraviť takú zdevastovanú
budovu. Zároveň posvätil nový ikonostas,
zrekonštruovaný oltár a nové lavice.
Na záver slávnosti otec arcibiskup udelil
ďakovné listy tým, ktorí sa na rekonštrukcii
farskej budovy podieľali najviac. (Alfonz
Bocko)

Tradičná konferencia subkomisie pre
bioetiku teologickej komisie KBS a rady
KBS pre pastoráciu v zdravotníctve sa
pod vedením ich spoločného predsedu Mons. Milana Lacha SJ uskutočnila
17. júna v priestoroch hotela Congress
Hotel Centrum v Košiciach. Na príprave
konferencie pod titulom Súčasná medicína
a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka
a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si sa podieľali Lekárska fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rehoľa sv. Alžbety a Onkologický
ústav sv. Alžbety v Bratislave, Hospitálska
rehoľa a Fakultná NsP Milosrdní bratia
v Bratislave, Ústav zdravotníckej etiky
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Ústav
medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave, ako aj Slovenská spoločnosť klinickej
farmakológie, o. z., SLS. Výsledkom ich vzájomnej spolupráce bol hodnotný odborný
program, v ktorom zazneli prednášky
z vybraných oblastí medicíny, etiky a teológie, ako aj praktické príspevky venované starostlivosti o spirituálne potreby
dnešného človeka – pacienta i zdravotníka.
Temer 150 registrovaných účastníkov zo
Slovenska spolu s odborníkmi, ale aj so
zástupcami nemocničnej duchovnej služby
vytvorilo príjemnú a otvorenú pracovnú atmosféru. Diskusie odrážali krízovú
situáciu slovenského zdravotníctva, ale
i nádeje mnohých. Prítomných pozdravili
aj Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a Mons. Milan Chautur,
košický eparcha.

Duchovná obnova pre chlapcov
o kňazskom a rehoľnom povolaní s hlavnou myšlienkou Čím si, je Boží dar tebe,
čo so sebou urobíš, je tvoj dar Bohu sa
v Tatrách konala 17. – 19. júna na horských
chatách pri Zelenom a Skalnatom plese.
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Milan Chautur spolu s kňazmi ďakoval
▌▌Vladyka
za dar kňazstva
V nedeľu 19. júna sa v Chráme sv. Cyrila
a Metoda v Sečovciach uskutočnilo stretnutie kňazov, ktorí si pripomínali dvadsiate
výročie kňazstva. Títo kňazi prijali sviatosť
kňazstva v roku 1996 vkladaním rúk biskupa
Jána Hirku, teda ako poslední pred vznikom
Košického exarchátu. Na stretnutí sa zišlo
osemnásť kňazov s rodinami. Dnes pôsobia
nielen v Prešovskej archieparchii či Košickej
eparchii, ale aj v Bratislavskej eparchii či

v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR. Pozvanie prijal aj vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý bol
v čase vysviacky prešovským pomocným
biskupom. Zároveň si pri tejto príležitosti
pripomenul aj svoje vlastné výročie kňazstva,
ktoré prijal pred 35 rokmi. Spoločnou liturgiou poďakovali za dar kňazstva, ktorého
neoceniteľnú hodnotu zdôraznil vladyka
Milan vo svojej kázni. (Miroslav Pohár)

Andrej Kiska navštívil
▌▌Prezident
CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove
17. jún sa stal významným dňom pre Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta
v Trebišove, keď nielen mesto Trebišov, ale
aj školu navštívila hlava štátu, prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska. V odbornej diskusii s vedením školy sa okrem
iného zaujímal o uplatnenie absolventov
strednej odbornej školy v praxi, o prípadné
pokračovanie ich štúdií na vysokých školách,
no zaoberal sa aj otázkou autority učiteľa,
odovzdávania hodnôt v cirkevnej škole či
otázkou rodinného zázemia žiakov, ktoré
v podstatnej miere vplýva na harmonický
rozvoj osobnosti a úspech každého študenta
v jeho štúdiu. Pri prehliadke školy pozdravil
učiteľov i študentov školy, ktorí boli potešení
jeho spontánnosťou a s radosťou odpovedali
na prezidentove otázky. Návšteva sa nezaobišla bez prehliadky strediska praktického
vyučovania, kde práve prebiehali praktické
záverečné skúšky. Následne prezidentove
kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde
ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov, vyzdvihol

vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial
všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal
do kroniky školy a zaželal zamestnancom
i žiakom pekné a príjemné leto. (Peter Lazár)
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Milan Chautur posvätil komunitné
▌▌Vladyka
centrum v Iňačovciach
V tretiu júnovú sobotu 18. júna vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny
biskup, slávil v Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Iňačovciach svätú liturgiu
spojenú s posviackou miestneho novovybudovaného komunitného centra, ktoré má
slúžiť ako miesto spoločenských podujatí
a vyučovacieho pracoviska. Vladyka Milan vo

svojej homílii vyzval k modlitbe, ktorá nie je
len vyslovením prázdnych slov, ale volaním
srdca k Bohu. Zdôraznil, že modlitba a pokorné obrátenie sa na Boha prináša požehnanie. Takto aj veriaci z Iňačoviec svojimi
modlitbami a úsilím dosiahli vybudovanie
komunitného centra. (Jozef Havrilčák)

Ján Babjak vysvätil v Ľutine
▌▌Metropolita
sedem novokňazov
V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine 19. júna vysvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ siedmich novokňazov Prešovskej archieparchie. Sviatosť
kňazstva prijali Marek Baran, Pavol Dancák,
Martin Dudok, Dušan Chapčák, Jozef Mačejovský, Ján Marčák a Ján Slobodník.
V homílii vladyka Ján vychádzal z nedeľného evanjelia o vyhnaní zlých duchov
z dvoch posadnutých a povedal, že jeho
hlavnou myšlienkou je Božia moc nad zlým
duchom. „Ježiš je skutočne naším Pánom
a Kráľom. Patriť mu a slúžiť je to, čo robí
človeka najšťastnejším tu na zemi i vo
večnosti.“ Svätencom povedal: „Verím, že sa
spoliehate na Pána Ježiša, veď vám dal už
toľko požehnania. On vám dnes dáva moc
premieňať chlieb na jeho telo a víno na jeho
krv, odpúšťať hriechy a moc nad zlými duchmi. To sú až nepredstaviteľné dary, ktoré vám
dnes dáva. Nebojte sa čeliť zlu, veď Pán Ježiš
je víťaz, premohol zlo. Len využívajte milosti, ktoré vám dnes dáva. ... Vy s Kristom ste
silnejší ako Lucifer s celým peklom. Zostaňte
v pevnom spojení s Ježišom cez modlitbu,“
povedal metropolita.
Kňazská vysviacka má v archijerejskej
svätej liturgii miesto po Veľkom vchode, teda
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po prenesení chleba a vína na oltár, po skončení liturgie katechumenov, na začiatku
liturgie verných. Najprv otec Miroslav Dancák, rektor kňazského seminára, predstavil
diakonov, kandidátov presbyterátu, svätiteľovi. Nasledoval bozk pokoja svätencov so
svätiteľom, zasnúbenie s oltárom, vyznanie
katolíckej viery a zloženie prísahy na evanjelium. Nasledoval samotný úkon kňazského
svätenia pred oltárom vkladaním rúk vladyku a zvolávaním Božej milosti. Po svätení si
ľahli na zem v znamení kríža a po následnej
modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu
Axios (Je hodný) vonkajšie znaky kňazstva
– všetky časti kňazského liturgického rúcha
a liturgikon.
Novokňazi sa zapojili do slávenia svojej prvej svätej liturgie v kňazskej službe,
v spoločenstve so svojím arcibiskupom
a spolubratmi kňazmi. Na konci za všetkých
poďakoval novokňaz Ján Marčák a otec
arcibiskup metropolita ešte zdôraznil pozvanie k svätosti nielen pre novokňazov, ich
manželky a raz ich rodiny, ale pre všetkých.
Pri slávnostnom obede prečítal zadelenie
novokňazov na kaplánske miesta a odovzdal
im ustanovujúce dekréty. (Ľubomír Petrík;
foto: Dávid Rybovič)

Pozvanie k duchovnému sprevádzaniu
prijala trojica mladých chlapcov, z ktorých
jeden je čerstvo prijatý k redemptoristom a od septembra začína svoj postulát.
Cieľom akcie, ktorú viedol otec Miroslav
Bujdoš CSsR, bolo hľadať odpovede
na osobné otázky týkajúce sa povolania
uprostred nádhernej tatranskej prírody.
(Miroslav Bujdoš)

V sobotu 18. júna sa v rámci akcie
Wojtylova stopa na parkovisku pod
Morským okom zišla skupina mladých
ľudí vedená otcom Tomášom Haburajom,
správcom farnosti Zemplínske Hradište, so
zámerom dobyť Sninský kameň. Namáhavý, ale krásny slnečný deň zakončili
opekačkou pri Morskom oku a kŕmením
rybičiek. (Richard Fučko)

V areáli CZŠ sv. Juraja vo Svidníku sa
24. júna stretli žiaci, rodičia, zamestnanci
i hostia na rozlúčke so školským rokom.
Pani riaditeľka Katarína Hrižová všetkých
privítala a po úvodnej spoločnej modlitbe
odštartovali súťaže. Každý súťažiaci
dostal medailu sv. Juraja, s ktorou musel
absolvovať šesť stanovíšť. Svoju fyzickú
a športovú zdatnosť, šikovnosť i obratnosť
si deti vyskúšali v skoku vo vreci,
na prekážkovej dráhe, rytierskom súboji
a iných netradičných aktivitách. Nechýbala
grilovačka v novom školskom kozube
a tento rok rozlúčku obohatilo vystúpenie
gospelovej skupiny Onezim. (Katarína
Hrižová)

V súvislosti s predsedníctvom
Slovenska v Rade Európskej únie
vznikla celoslovenská modlitbová
iniciatíva s názvom Zo srdca Európy.
Vyzýva kresťanov Slovenska modliť sa
za jednotlivé krajiny Európskej únie.
Modlitbovú iniciatívu organizuje Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže
a Fórum kresťanských inštitúcií. Oficiálne
ju podporila Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) a kresťanské platformy
ako Kresťania v meste či Mládež pre Krista.
Viac o modlitbovej iniciatíve nájdete
na www.zosrdcaeuropy.sk.

Apoštolská penitenciária udelila
z poverenia Svätého Otca Františka úplné
odpustky veriacim, ktorí sa „opravdivým
pokáním v duchu zámerov Svätého roka
milosrdenstva zúčastňujú na ľudových misiách a kázňach, ktoré ohlasujú redemptoristi“. Vyplýva to z dekrétu, ktorý na svojej
webovej stránke zverejnila Kongregácia
Najsvätejšieho Vykupiteľa. Odpustky možno získať za obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca).

9

jednou vetou


Na promóciách absolventov
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré
sa uskutočnili 21. júna v Čiernom
orle v Prešove, sa zúčastnili aj Mons.
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, a prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach.

Pri príležitosti odhalenia pamätnej
tabule gréckokatolíckemu kňazovi Jánovi
Čisárikovi zavítal 25. júna do farnosti
Ľubica Mons. Milan Lach, prešovský
pomocný biskup.

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, sa 27. júna
na rímskokatolíckom farskom úrade
v Bratislave-Čunove zúčastnil
na ročníkovom stretnutí kňazov
spolužiakov vysvätených v roku 1978.

Vo farnosti Stanča sa 27. júna
na ročníkovom stretnutí gréckokatolíckych
kňazov spolužiakov zúčastnil aj vladyka
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup.

V Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli sa 24. –
26. júna konal kurz Víťazstvo v Kristovi,
na ktorom sa zúčastnilo osemdesiat
mladých ľudí, pod vedením Petra
Liptáka, jeho tímu a hosťa víkendu
otca Jána Buca s témami: Víťazstvo „je
dokonané“; Kto som v očiach Otca; Ako
v živote zabiť goliášov; Život v Duchu
Svätom; Identita, zmýšľanie, vyznávanie,
konanie. (Patrik Maľarčík)

28. júna sme si pripomenuli 25. výročie
konzistória kardinálov, počas ktorého
bol nitriansky diecézny biskup Mons. Ján
Chryzostom Korec kreovaný za kardinála.
Kardinál Korec zomrel 24. októbra 2015.

Iniciatíva Zastavme hazard v stredu
29. júna odovzdala spoločne so starostami
hlavnému mestu Bratislava petíciu
za obmedzenie hazardu s 136 139
podpismi obyvateľov Bratislavy.

Fórum života vyjadrilo nesúhlas
s návrhom na ustanovenie osobitného
experta na ochranu osôb LGBTI pri
OSN, ktorého úlohou má byť dozor
nad implementáciou medzinárodných
ľudsko-právnych zákonov a štandardov
– bude mať právo oficiálne sa miešať
sa do kultúrno-etických záležitostí
štátov a pod zámienkou ochrany
„prenasledovaných“ LGBTI bude
podporovať agendu na šírenie ich
záujmov.
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Ján Eugen Kočiš
▌▌Biskup
ďakoval Bohu za 90 rokov života
Emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš 24. júna
počas archieparchiálnej odpustovej slávnosti
Narodenia sv. Jána Krstiteľa ďakoval archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove Bohu za 90 rokov života.
Hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, s ktorým popri
jubilantovi koncelebroval košický arcibiskup
metropolita Bernard Bober, bratislavský
eparchiálny biskup Peter Rusnák, exarcha
Pražského apoštolského exarchátu Ladislav
Hučko, prešovský pomocný biskup Milan
Lach SJ a takmer päťdesiat kňazov.
Vladyka Ladislav Hučko v homílii hovoril
o veľkosti sv. Jána Krstiteľa, ktorá spočívala
v jeho poníženosti. „Ján zostáva v pozadí, aby
pripravil cestu nielen Kristovi, ale aj nám.“
K tejto veľkosti sv. Jána Krstiteľa byť druhým a takto pomáhať dielu spásy prirovnal
vladyka Ladislav otca biskupa Jána Eugena.
„On tiež bol väčšinou, možno vždy, druhý.
Tu v Prešove, keď pomáhal otcovi ordinárovi a potom biskupovi Jánovi Hirkovi,
potom v Prahe biskupovi Ivanovi Ljavincovi
a neskôr aj mne. Vždy bol ten, ktorý bol
v pozadí, predchodcom, ktorý pomáhal.
Verný a skromný syn Cirkvi, horlivý robotník
v Pánovej vinici. Dôraz kládol na osobný
vzťah s ľuďmi. Vždy vedel povedať, keď videl,
že niečo nesedí. Nerobil lichôtky, ale vždy
poradil. S príkladnou pokorou znáša choroby
a je vzorom v modlitbe. Je jedným z posledných pamätníkov a nositeľov priamej tradície
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. V Prahe
po jeho odchode zostalo akési prázdno, ale je
prítomný, ako to aj sám hovorí, v modlitbách
za Pražský apoštolský exarchát a ako tušíme,
aj obetovaním svojho utrpenia. Vďaka. Vždy
na vás spomíname a budeme s vďačnosťou
spomínať.“
Vladyka Ján Babjak prečítal pozdravný list apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordanu a aj sám zablahoželal
a poďakoval jubilantovi. Povedal o ňom, že

je „živou encyklopédiou“, pretože toho veľmi
veľa prežil, a že sa pripravuje kniha jeho spomienok. Mons. Ján Eugen Kočiš sa narodil
25. júna 1926 v Pozdišovciach. Ako bohoslovec v kňazskom seminári v Prešove zažil
jeho zrušenie i zákaz Gréckokatolíckej cirkvi.
Dostal povolávací rozkaz do PTP v Čechách,
kde slúžil do konca roka 1953. Večer 1. januára 1951, v posledný deň dovolenky z PTP,
bol na základe skoršieho súhlasu biskupa
P. P. Gojdiča OSBM biskupom Róbertom Pobožným v Rožňave tajne vysvätený za kňaza.
Od leta 1955 do februára 1958 sa mu podarilo
ukrývať u dobrých ľudí, ale napr. aj v kukuričnom poli či v stodole, a kňazsky poslúžiť
mnohým veriacim. Nakoniec bol odsúdený
na štyri roky väzenia, stratu občianskych
práv a zákaz pobytu v Košickom a Prešovskom kraji na päť rokov. Ako 41-ročný
3. decembra 1967 neverejne prijal biskupské
svätenie. V roku 1968 bol osobným tajomníkom biskupa Vasiľa Hopka, ktorý bol
internovaný v Oseku. Krátko bol správcom
farnosti v Klenove pri Prešove. Od jesene
1969 sa stal ceremoniárom na biskupstve
v Prešove, ale vypomáhal v celej eparchii.
V roku 1993 sa stal riaditeľom biskupského
vikariátu v Prahe, v roku 1996 bol vymenovaný za generálneho vikára novozriadeného
Pražského apoštolského exarchátu. V roku
2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa exarchátu a 15. mája prijal
v Katedrále sv. Klementa v Prahe biskupskú
vysviacku s podmienkou (sub condizione),
keďže prvá vysviacka bola neverejná. V roku
2010 sa vrátil do Prešova na zaslúžený
odpočinok. (Ľubomír Petrík; foto: Mária
Žarnayová)
V mene redakcie i čitateľov časopisu Slovo
otcovi biskupovi Jánovi Eugenovi Kočišovi
zo srdca blahoželáme k jeho narodeninám
a prajeme mu pevné zdravie pri ohlasovaní
Božieho slova.
redaktori časopisu
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krátky rozhovor

JJ

Ondrej

Miškovič
Rozhovor s otcom Františkom Sochovičom,
správcom farnosti Vyšný Orlík, o Púti rodín
Prešovskej archieparchie v mariánskom
pútnickom centre v Ľutine
Kde vznikla myšlienka Púte rodín?

rodín a stretnutie arcibiskupa Jána Babjaka
▌▌Púť
s prvoprijímajúcimi deťmi
V bazilike na mariánskom pútnickom mieste
Prešovskej archieparchie v Ľutine sa v sobotu
25. júna konala Púť rodín a stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka
SJ s prvoprijímajúcimi deťmi.
Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej
liturgie bol vladyka Ján Babjak a homíliu
ohlásil otec František Sochovič, ktorý bol
v rámci komisie pre rodiny zodpovedný
za toto podujatie. Vysvetlil deťom podobenstvo o rozsievačovi. Povedal, že úroda závisí
nielen od zrna, od semienka, ale aj od pôdy.
Pozval deti, aby boli dobrou pôdou a ponúkol im možnosti, ako sa ňou môžu stať.
Na konci liturgie zaznela modlitba Svätého
Otca Františka k Svätej rodine.
Po liturgii otec arcibiskup prijal nezvyčajnú kyticu v podobe detí, ktoré tento rok
po prvýkrát pristúpili k prijatiu eucharistic-

kého Krista. Tie ho obklopili a na pamiatku
si urobili spoločnú fotografiu.
Po obede z vlastných zásob sa deťom v desiatich skupinkách venovalo dvadsať animátorov na rôznych stanovištiach. Niektoré boli
zamerané na pohyb, ale bola napríklad aj
aktivita zameraná na spoznávanie drevených
chrámov, ktorých miniatúry sa nachádzajú
v miniskanzene v Ľutine. Počas toho bolo
v bazilike minor stretnutie rodičov, ktorí sa
spolu modlili, vypočuli si svedectvá dvoch
manželských párov – Kurtiovcov a Fedoročkovcov o prežívaní viery v rodine a prednášku poslanca NR SR Richarda Vašečku
o manželstve a rodine. Program ukončila
spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a archijerejské požehnanie na cestu.
(Ľubomír Petrík, František Sochovič; foto:
Marek Gombík)

eparcha Milan Chautur
▌▌Košický
udelil kňazské svätenia trom diakonom
V Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla
v Košiciach vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, slávil v nedeľu 26. júna
odpustovú svätú liturgiu spojenú s udelením
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kňazského svätenia trom diakonom: Adamovi Mackovjakovi z Kojšova, Františkovi
Engelovi z Laškoviec a Tomášovi Fischerovi
z Košíc.
Vladyka Milan vo svojej homílii zdôraznil, že „kňazstvo je život jednoty s Kristom“.
Týmito slovami vyzval svätencov k životu
v jednote s Kristom podľa vzoru svätých
apoštolov Petra a Pavla. Pripomenul, že
cestou tejto jednoty je Cirkev, a upozornil, že
jednota s Bohom znamená aj život v jednote
s biskupom a ostatnými kňazmi.
Na konci svätej liturgie sa v mene novokňazov vladykovi Milanovi za jeho otcovskú
lásku a starostlivosť poďakoval otec Tomáš
Fischer. (Miroslav Házy; foto: Dávid Rybovič)

Prvá púť rodín sa konala 5. júla 2014
v rámci Roka rodiny, ktorý pre Prešovskú
archieparchiu vyhlásil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ. Odvtedy sa ľutinská bazilika stala miestom každoročného
stretávania rodín na ďalších ročníkoch tohto
podujatia. Posledné dva roky sa s Púťou
rodín spojilo aj stretnutie prvoprijímajúcich
detí s otcom arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ, ktoré má v Prešovskom arcibiskupstve už dlhoročnú tradíciu.
Ako prebiehala príprava na toto
podujatie?
Púť organizuje komisia pre rodinu Prešovského arcibiskupstva. Tá najprv na pracovných stretnutiach vytýčila obsahové
ciele podujatia a bolo už prácou poverených členov komisie, aby hľadali možnosti
a spôsoby, ako ich naplniť. Cieľom je
stretnutie a povzbudenie vo viere, tak pre
rodiny, ako aj pre prvoprijímajúce deti. Tohto roka sme spolu s dobrovoľníkmi pripravili
program pozostávajúci zo slávenia spoločnej liturgie, času na obed a relax v pútnickom centre, športovo-zábavného programu
pre deti, pásma svedectiev pre dospelých
a prednášky pána Richarda Vašečku.
Čo vám osobne prinieslo toto podujatie?
Z titulu organizátora by som najradšej
úsmevne odpovedal, že mnoho práce
a zodpovednosti. No jedným dychom
musím dodať, že mi to prinieslo aj veľmi
príjemné pocity, keď sa naplnila bazilika
a vynaložené úsilie a organizačné stresy vystriedal pocit uspokojenia a istota, že to má
zmysel. Vďaka organizovaniu púte som zažil
príjemné chvíle s ľuďmi, ktorí sa do príprav
zapojili ako dobrovoľníci, nadšenci. A to
ma povzbudilo. Rád by som im vyjadril
vďačnosť, lebo bez nich by toto podujatie
nebolo. Veľa mi dali aj svedectvá a prednáška pána Richarda Vašečku.
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slovo na tému

Medzi väzením
a slobodou
23. júla uplynie už štyridsať rokov od mučeníckej smrti nášho blahoslaveného biskupa
mučeníka Vasiľa Hopka, spôsobenej krutým zaobchádzaním vo väzení a podávaním
jedovatého arzénu. V službe milovanej Cirkvi vytrval až do konca svojho života a bolo mu
dané vidieť i zakúsiť znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Starobylý
cisterciánsky kláštor v Oseku na severe Čiech pod Krušnými horami sa stal na dlhé štyri
roky miestom jeho núteného pobytu.
Peter Borza
foto: archív F. Dancáka
JJ

K nútenému pobytu blahoslaveného Vasiľa
Hopka v Oseku došlo po jeho prepustení
z väzenia, ktoré bolo veľmi dramatické
a zvláštnu zásluhu na ňom má samotný Vatikán, ktorý v 60. rokoch minulého storočia
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začal dialóg s komunistickými režimom
v Československu.
V roku 1963 boli vďaka amnestii prezidenta prepustení z väzenia traja zo štyroch
väznených biskupov. Boli to biskupi Ján
Vojtaššák, Stanislav Zela a Ladislav Hlad. Vo
väzení napriek intervenciám Svätej stolice
zostal biskup Vasiľ Hopko. Kardinál Agostino Casaroli, skúsený diplomat Svätej stolice,
túto udalosť vo svojich pamätiach opísal

takto: „Z tejto amnestie bol vylúčený Mons.
V. Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup
biskupa Gojdiča, ktorý vo väzení zomrel
s povesťou mučeníka pre vieru. Mons. Hopko mal svoj trest ukončiť v roku 1965. Podľa
vládnych predstaviteľov bol z tejto amnestie
vylúčený kvôli vážnym dôvodom jeho odsúdenia (spojenie s vojenskými skupinami,
ktoré tiež bojovali proti ,spriateleným‘ národom)“. Ako jediný z katolíckych biskupov
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bol teda vo väzení ponechaný aj naďalej. To
vážaní do rôznych väzníc a na nútené práce
Spolu s baziliánom Mariánom Jánom Poho veľmi zarmútilo a vnútorne ním otriaslo.
v Československu. Od roku 1954 bol v kláštašom podnikali tajné cesty, počas ktorých
Zdalo sa, že Svätá stolica naňho zabudla.
tore charitný domov pre tristo rehoľných
najčastejšie navštívili sestry služobnice. TajTá však nezabudla a poslala mu úradné
sestier, ktoré pochádzali zo šiestich rôznych
ne cestoval aj do Hrabského a niekoľkokrát
oznámenie o chystanom Druhom vatikánrehoľných rádov. V roku 1989 bol kláštor
tam navštívil svojich príbuzných.
skom koncile spojené s pozvaním na prvé
znova vrátený cisterciánom, ale oficiálne ho
Počas pobytu v Oseku oslávil 11. mája
zasadnutie. Opakovane intervenovala
nadobudli až v roku 1991. Rehoľné sestry
1967 svoje významné jubileum – dvadsiate
v prospech jeho prepustenia z väzenia
bývali v kláštore do roku 1993.
výročie biskupskej vysviacky. Na slávnosti sa
a na jej nátlak i kvôli zlému zdrazúčastnili gréckokatolícke i rímskovotnému stavu bol 12. mája 1964
katolícke sestry z blízkeho i vzdiapodmienečne prepustený na skúleného okolia, rehoľníci i kňazi.
šobnú lehotu v trvaní troch rokov.
V mene veriacich z jeho rodiska ho
Po prepustení býval krátky čas
prišli pozdraviť bratranci Michal
v rodine gréckokatolíckeho kňaza
Petrenko a Vasiľ Hopko. Odovzdali
Juraja Bujňáka v Košiciach.
mu pozdravný list od veriacich a dar
Dlhé roky väzenia a spôsob, ako
– drevený kríž. Na zadnej strane
s ním zaobchádzali, zanechali stopy
kríža boli napísané slová zo Svätého
na jeho zdraví. Ochorel na astmu
písma: „Ak sme zomreli s Kristom,
a cukrovku, trpel aj nervovými depveríme, že s ním budeme aj žiť“ (Rim
resiami. Z telesného i psychického
6, 8). Na slávnosti boli prítomní aj
vyčerpania mával vidiny, na stenách
biskup Karel Otčenášek, ktorého
svojej cely videl nebohú mamu,
spolu s ním väznili, a biskup Ladislav
ktorá zomrela a ktorej nemohol prísť
Albert Hlad.
na pohreb. Rovnako sa mu zdalo, že
Biskup Hopko sa od začiatk nemu prichádza zosnulý biskup
ku svojho pobytu v Oseku snažil
Gojdič, aby ho objal. Chorobu spôo obnovu Gréckokatolíckej cirkvi.
sobilo štrnásť dlhých rokov väzenia,
Spolu s redemptoristom Štefanom
počas ktorých bol týraný, ponižovaný
Lazorom, ako aj inými duchovnýa zneucťovaný. Po prepustení z väzemi v rokoch 1964 – 1965 aktívne
nia v noci nemohol spať a zamyslene
podnecoval písanie žiadostí a rezosa prechádzal po izbe. Otec Bujňák
lúcií straníckym a štátnym orgánom
o ňom povedal: „Otec biskup bol
za obnovu Gréckokatolíckej cirkvi.
veľmi dobrý, skromný a pokorný.
Mal sa vytvárať tlak na štátne úrady,
Nikdy o nikom zle nehovoril. Málo
aby sa touto otázkou začali vážnejšie
sa s nami rozprával, ale jeho ústa
zaoberať. Rukolapným dôkazom sa
od rána do večera rozprávali s Bostali petície a žiadosti veriacich adMenovec Vasiľ Hopko a Michal Petrenko na oslavách
hom. Ustavične sa modlil.“ Raz
resované rôznym štátnym orgánom
20. výročia biskupskej vysviacky otca biskupa Vasiľa Hopka
na otázku svojho priateľa otca Bujňáa inštitúciám. Zároveň boli nena– Osek, 11. máj 1967
ka, prečo stále pohybuje ústami, odhraditeľnou podporou a potvrdením
povedal: „Vieš, Ďurko, zvykol som si
spoločného cieľa obnovy. Vytvárali
na strelné modlitby. Raz som z dlhej
stupňujúci sa tlak na štátne a strachvíle napočítal, že cez deň som dvetisíckrát
V oseckom charitnom domove žili aj
nícke orgány, ktorý bol nesmierne dôležitý
povedal: – Drahý Spasiteľ, milujem ťa, daj,
sestry sv. Kríža zo Slovenska a on sa stal ich
najmä v apríli 1968, keď sa viedli zásadné
aby som ťa miloval vždy viac a viac.“
duchovným správcom. Od svojho prepusrokovania v tejto záležitosti. Rokovania so
Jeho príchod na východné Slovensko
tenia sa usiloval o obnovu Gréckokatolíckej
zástupcami štátnej moci viedol za Grécupevnil nádeje kňazov, ktorí ešte verili v obcirkvi a pokračoval v tomto úsilí aj počas
kokatolícku cirkev Akčný výbor zriadený
novenie Gréckokatolíckej cirkvi. Navštívil
núteného pobytu. Prichádzali sem za ním
na pamätnom stretnutí gréckokatolíckych
aj Prešov a obhliadol si Katedrálu sv. Jána
ako za svojím jediným biskupom po smrti
kňazov v Košiciach 10. apríla 1968. V tento
Krstiteľa s biskupskou rezidenciou. Medzi
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM niektorí
deň sa po dlhých osemnástich rokoch stretli
kňazmi sa šírili názory, že bude znova pokňazi či už osobne, alebo v zastúpení. Ako
v zasadacej sieni rímskokatolíckeho bisstavený do čela cirkvi. Tomu však chcela zaduchovný otec sestier v Oseku bol vždy
kupstva v Košiciach gréckokatolícki kňazi,
brániť Štátna bezpečnosť (ŠtB), a preto mu
ochotný vyslúžiť im sviatosť zmierenia
medzi ktorých z Oseku za ovácií prítombolo určené miesto pobytu mimo východv ich rodnom jazyku, keďže tam boli sestry
ných kňazov zavítal aj biskup Vasiľ Hopko.
ného Slovenska, na severe Čiech, v bývalom
rôznych národností. Rád im poskytoval duAktívne pôsobil pri rokovaniach so štátnym
cisterciánskom kláštore v Oseku.
chovnú útechu a rady. Biskup bol všeobecne
predstaviteľmi a svojou osobnou zaangažoKláštor bol vybudovaný ešte v 13. storočí
obľúbený pre svoju lásku. Volali ho „náš
vanosťou a rozhodnutiami výrazne prispel
a s prestávkami nepretržite slúžil cisterciázlatý muž“. Mal radosť, keď mohol pomáhať
k legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi v roku
nom až do konca druhej svetovej vojny, keď
druhým. V septembri 1966 prišla na tajnú
1968. V týchto zložitých mesiacoch roku
ich v roku 1945 vystriedali saleziáni. Ani tí sa vizitáciu k sestrám služobniciam Nepoškvr1968 mu bol blízkym spolupracovníkom
však v kláštore dlho nezdržali. V roku 1950,
nenej Panny Márie ich generálna predstaa oporou dnešný emeritný pražský pomocný
po barbarskej noci a likvidácii mužských
vená Jeronyma Chimijová z Ríma. Pri tejto
biskup Ján Eugen Kočiš. V tom istom roku
reholí v Československu, slúžil kláštor ako
príležitosti sa stretla aj s otcom biskupom
po svojej rehabilitácii opustil Osek a znova
internačný tábor pre 230 rehoľníkov, kňazov
Vasiľom.
sa vrátil do Prešova, odkiaľ bol v roku 1950
a novicov, ktorí boli zároveň priebežne odnásilím odvedený.
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Archieparchiálna
odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Šašová
13. – 14. august

13. august (sobota)

16.45 Privítanie pútnikov
17.00 Svätenie vody v Kaplnke Zosnutia
Presvätej Bohorodičky – procesia
ku kaplnke
17.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke pred
milostivou ikonou
18.00 Veľká večiereň (cirkevnoslovanská) s lítiou
19.00 Duchovné slovo: „Jeho milosrdenstvo
z pokolenia na pokolenie...“ (Lk 1, 50)
(otec František Dancák)
19.30 Svätá liturgia (slovenská) s novokňazským
požehnaním otca Martina Dudoka
(hlavný slúžiteľ: otec Michal Onderko ml.)
21.00 Podaj pomocnú ruku – gréckokatolícka
charita v Prešove pomáha už 25 rokov
21.30 Katechéza (otec Michal Zorvan)
22.30 Adorácia a požehnanie s Najsvätejšou
Eucharistiou

07.00
07.30
08.30
09.15
10.00

14. august (nedeľa)

Ranné modlitby bohoslovcov
Svätá liturgia (slovenská)
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Posvätný ruženec
Slávnostná archijerejská svätá liturgia
s myrovaním (cirkevnoslovanská, hlavný
slúžiteľ: prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ)

V sobotu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná
od 18.00 h do 20.00 h.
V nedeľu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná
od 09.00 h a aj počas archijerejskej svätej liturgie.

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

ku cti sv. proroka Eliáša
a Presvätej Bohorodičky z hory Karmel
v Chráme svätého proroka Eliáša v Sečovskej Polianke
Piatok 22. júl
Duchovná obnova
18.00 Svätá liturgia, otec Jozef
Novický, farár farnosti Ľutina
19.00 Prijatie škapuliara Presvätej
Bohorodičky z hory Karmel

Sobota 23. júl
Duchovná obnova
18.00 Svätá liturgia, otec Matúš
Marcin, farár z Petríkoviec
a exorcista pre Košickú
eparchiu
19.00 Modlitba za uzdravenie duše
i tela a oslobodenie od zla

Nedeľa 24. júl
08.00 Svätá liturgia, otec Marcel Iľko,
správca farnosti Vyšný Kazimír, myrovanie
10.30 Archijerejská svätá liturgia, Mons. Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup, myrovanie
Prijatie škapuliara Presvätej Bohorodičky z hory Karmel

rok milosrdenstva

Milosrdný otec
Helena Dudová OSsR
foto: 2.bp.blogspot.com
JJ

V ďalšom objavovaní a odhaľovaní tajomstva
Božieho milosrdenstva nás povedie evanjelista Lukáš, patrón lekárov a umelcov. V 15.
kapitole evanjelia sa prejavil celý Lukášov
literárny kumšt. Ako vynikajúci ikonopisec,
ktorý po dlhých hodinách modlitby a očakávania na inšpiráciu Ducha začína písať
ikony, Lukáš opisuje tri obrazy. Celú kapitolu môžeme nazvať triptychom Božieho
milosrdenstva. Najprv sa pred nami otvárajú dve bočné časti – krátke podobenstvá
s podobnou štruktúrou: prvé o stratenej ovci
(4 – 7), druhé o stratenej drachme (8 – 10).
Nakoniec v závere istým spôsobom odhaľuje
prednú časť triptychu o milosrdnom otcovi
(15, 11 – 32).
V každom z troch podobenstiev sa vynára
obraz Boha, ktorý šokuje svojím konaním.
Je to Boh, ktorý nielen dovoľuje hriešnikom,
aby sa k nemu priblížili, ale sám ich vyzerá,
hľadá, nachádza, vstupuje s nimi do dôverného vzťahu a spolu s nimi oslavuje.

Pozrime sa bližšie na verše 11–
32. Podobenstvo hovorí o otcovi,
jeho dvoch synoch a vzťahoch
medzi nimi. Zdá sa, že otec je
v ústraní, v protiklade so svojimi dvomi
synmi. A predsa je všetko sústredené na jeho
vyčkávajúce, dôstojné správanie. Vyžaruje
z neho teplo a dobro, ktoré priťahuje. Zdá sa,
že v tomto opise všetko smeruje do otcovho
náručia, do ktorého je privinutý mladší syn.
Svätý Otec František nádherne komentuje
túto scénu: „Objatie a bozk otca mu dávajú
pochopiť, že bol vždy pokladaný za syna,
bez ohľadu na čokoľvek. Veď je synom! Toto
Ježišovo učenie je dôležité: naša hodnosť
Božích detí je ovocím lásky Otcovho srdca.
Nezávisí od našich zásluh alebo našich činov,
a tak nám ju nik nemôže odňať, ani diabol!
Nikto nám nemôže vziať túto dôstojnosť. ...
V akejkoľvek situácii života sa nachádzam,
nikdy nesmiem zabudnúť, že nikdy neprestanem byť Božím dieťaťom, dieťaťom
Otca, ktorý ma miluje a čaká na môj návrat.
Aj v najprotivnejšej situácii života ma Boh
očakáva, Boh ma chce objať, Boh ma čaká.
Mladší syn si myslel, že si zasluhuje trest
z dôvodu svojich hriechov, starší syn očakával odplatu za svoje služby. Títo dvaja bratia

sa medzi sebou nerozprávajú, žijú si rozličné
príbehy, ale obaja uvažujú podľa logiky, ktorá
je Ježišovi cudzia: ak robíš dobre, dostaneš
odmenu, ak robíš zle, budeš potrestaný.
A toto nie je Ježišova logika, nie! Túto logiku
vyvracajú otcove slová: ,Patrilo sa hodovať
a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy,
a ožil, bol stratený, a našiel sa‘ (v. 32). Otec
znovunadobudol strateného syna, a teraz
ho môže prinavrátiť aj jeho bratovi! Bez
mladšieho aj ten starší prestáva byť ,bratom‘.
Najväčšia radosť pre otca je vidieť, ako sa
jeho synovia spoznávajú ako bratia. Synovia
sa môžu rozhodnúť, či sa pripoja k otcovej
radosti, alebo ju odmietnu. Musia sa spytovať
na svoje túžby a na predstavu, akú majú
o živote. Podobenstvo sa končí nechávajúc
záver otvorený: nevieme, ako sa rozhodol
starší syn. A toto je podnetom pre nás. Toto
evanjelium nás učí, že všetci potrebujeme vstúpiť do Otcovho domu a mať účasť
na jeho radosti, na jeho oslave milosrdenstva
a bratstva. Otvorme svoje srdce, aby sme boli
„milosrdní ako Otec“!

slovo metropolitu

Odpustenie – nástroj pokoja srdca
JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus
napísal: „Sme povolaní žiť milosrdenstvo,
pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané
voči nám. Odpustenie urážok sa stáva tým najjasnejším prejavom milosrdnej lásky a pre nás
kresťanov je imperatívom, na ktorý nesmieme
zabúdať. Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať! A predsa je odpustenie nástrojom, ktorý
sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme
dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev,
násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou
šťastného života.“ (Misericordiae vultus, 9).
Znova sa zamyslime nad jasnými slovami
Svätého Otca Františka, ktoré sú jednoduché,
ale veľmi pravdivé. Najprv si musíme hlboko
uvedomiť veľkú pravdu, že sme povolaní žiť mi-
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losrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo
preukázané voči nám. A to nie iba niektorým
ľuďom, ale všetkým, každému jednému z nás.
Na všetkých nás sa vzťahuje Ježišova vykupiteľská obeta, na základe ktorej môžeme všetci
obstať pred Bohom, hoci sme predtým boli
veľkí vinníci. Nám všetkým Boh prejavil veľké
milosrdenstvo a tým nás učí, že aj my si máme
navzájom odpúšťať.
Sv. apoštol Pavol napísal: „Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4, 26) To znamená, že máme byť rýchli odpúšťať, t. j. prejavovať
blížnemu milosrdenstvo. A Ježiš Kristus nás
motivuje blahoslavenstvom: „Blahoslavení
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“
(Mt 5, 7). Ak my budeme odpúšťať druhým
a prejavovať im milosrdenstvo, sami dosiahneme milosrdenstvo pred Bohom, čo je vrchol
našej zrelosti. Lebo iba na základe Božieho
milosrdenstva môžu ľudia obstáť pred Bohom.
Skúsme hľadať milosrdenstvo vo Svätom písme

a zistíme, že je tam kľúčovým slovom. Preto
sa tak často spomína, aby sme si ho osvojili,
aby sme ho prijali do svojho srdca a do svojho
života.
Môžeme spokojne potvrdiť skutočnosť, že
človek, ktorý sa naučí prejavovať milosrdenstvo
svojim blížnym, dosiahne pokoj svojho srdca,
žije vyrovnaný, žije v pokoji. Zamyslime sa nad
tým, ako každý z nás potrebuje pokoj svojho
srdca. Veď vo svete je mnoho zbytočného
trápenia, ktoré pochádza z toho, že nevieme
blížnym zabudnúť ich previnenia, že im nevieme odpustiť. Vtedy ani tak neškodíme týmto
ľuďom, ale predovšetkým ubližujeme sami
sebe, lebo trpíme vo svojom vnútri, chýba nám
pokoj srdca.
Naučme sa veľkú pravdu, že odpustenie je
nástrojom, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj svojho srdca.
Žičím vám všetkým pokoj srdca a žehnám vám.
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Cez utrpenie
k novému
životu
S otcom Radovanom Kuzmiakom, hrabským farárom a protopresbyterom, sme sa
porozprávali o rodnej obci blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka.
Dada Kolesárová
foto: archív F. Dancáka
JJ


Ak by chcel niekto zavítať do rodnej obce biskupa mučeníka Vasiľa
Hopka, kde ju nájde?
Hrabské sa nachádza dvadsať kilometrov
severne od okresného mesta Bardejov. Dá
sa povedať, že leží v horskom prostredí
na severozápade Nízkych Beskýd, v blízkosti štátnej hranice s Poľskom.


Ako vyzerá dnes?
Je to obec, ktorá sa dynamicky formuje
spolu s výzvami Cirkvi i krajiny. Ako farnosť a rodisko blahoslaveného biskupa sa
stala jedným z novovzniknutých pútnických miest gréckokatolíkov. Ako obec mení
svoju podobu rekonštrukciami domových
i verejných stavieb vrátane cirkevných
objektov. Prírodné prostredie je krásne,
ale i drsné pre život. Obec má v súčasnosti
viac ako šesťsto obyvateľov. Približne
polovicu tvorí rómska komunita. O obci
Hrabské vyšla samostatná publikácia, ktorá
chronologicky opisuje udalosti obce podľa
údajov z farskej i obecnej kroniky a ponúka aj údaje o rodine Hopkovcov.


V akej rodine vyrastal biskup
Vasiľ?
Biskup Vasiľ pochádzal z chudobnej
roľníckej rodiny. Jeho otec sa volal Vasiľ
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a matka Anna, rodená Petrenková. Bol
najmladším z piatich detí. Otec Vasiľa
Hopka, ktorý vykonával službu zvonára a kostolníka, tragicky zahynul počas
jednej z búrok, ktoré sa prehnali Hrabským. Počas zvonenia udrel blesk priamo
na vežu pod zvony a usmrtil ho. Táto
udalosť rodinu hlboko zasiahla. Malý Vasiľ
nemal ešte ani pol druha roka. Matke
ostali dve polosiroty, Mária a Vasiľ, keďže
traja zo súrodencov zomreli hneď po narodení. Boli to teda silné tragické udalosti
hneď na začiatku života rodiny. Matka sa
po troch rokoch rozhodla riešiť finančnú
situáciu odchodom za prácou do Ameriky. Zárobkom podporovala svoje deti,
ktoré zverila do opatery rodičom. Vasiľ
mal vtedy štyri roky. Neskôr, v roku 1913,
sa mladého Vasiľa ujal strýko Demeter
Petrenko, brat matky, ktorý bol v tom čase
kňazom vo farnosti Oľšavica na Spiši.
Manželstvo Petrenkovcov bolo bezdetné
a synovcovi sa venovali ako synovi. Príklad
otca Demetra sa stal istotne rozhodujúcim
aj pre ďalšie formovanie Vasiľa, ktorý sa
vydal na kňazské štúdiá. Podrobnejšie sa
životopisu Vasiľa Hopka venujú viaceré
publikácie a články, ktoré zostavili napríklad aj niektorí súčasní gréckokatolícki
kňazi – otec František Dancák či otec Peter
Borza a ďalší.


Nájdeme vo farnosti aj nejaké stopy po významnom rodákovi?
Rodina biskupa Vasiľa dodnes žije v obci
Hrabské. Ide o rodiny s priezviskom
Petrenko a Hopko, aj keď posledný býva-

júci s týmto menom v obci už zomrel – biskupov bratranec Michal Hopko. Nachádza
sa tu aj pôvodný rodný dom Hopkovcov
– drevenica, ktorá je v súčasnosti v osobnom vlastníctve jednej z rodín, pochádzajúcej z Hrabského. Rodinné korene biskupa sú spojené aj s Vyšným Tvarožcom.
Práve odtiaľ pochádza jeho pradedo Peter
Hopko, dedo Ján Hopko (1838), ktorý sa
zosobášil s Máriou Mihalikovou (1850)
z Hrabského.
Zaujímavý materiál sa nachádza aj vo farskom archíve. Okrem kroniky a kníh, ktoré
podaroval biskup Vasiľ cirkvi v Hrabskom,
je tu zbierka listov, ktoré majú výnimočnú
hodnotu. Ide o listy, ktoré vznikli z písomnej komunikácie medzi otcom Františkom
Dancákom, ktorý bol správcom farnosti
Hrabské v čase biskupovej internácie.
Viackrát som si ich prečítal. Môžete z nich
vyčítať aj biskupovu duchovnosť, ktorú
charakterizuje jednoduchosť srdca a zmysel pre praktické prežívanie vlastnej viery.


Pamätajú si rodáci na blahoslaveného biskupa?
V súčasnosti ešte žijú niektorí z rodiny i z veriacich, ktorí si biskupa Vasiľa
pamätajú, samozrejme, už len z čias, keď
prichádzal ako biskup po návrate z väzenia a obdobia internácie. Pamätajú si
na slúženie svätých liturgií, ktoré sa konali
v tajnosti, v súkromí domu rodiny Petrenkovcov, keď biskup väčšinou tajne navštívil
rodisko. Alebo boli prítomní na bohoslužbe, alebo bdeli na ceste a kontrolovali prístup k domu, kde sa biskup zdržiaval, aby
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mohli včas varovať. Biskup bol ešte stále
sledovaný štátnou správou, Gréckokatolícka cirkev fungovala len so štátnym povolením a veľmi obmedzene. Niektorí zo
súčasnej žijúcej rodiny si pamätajú, ako
ho navštívili v Oseku (kláštor v Čechách,
ktorý fungoval v tom čase ako charitný
dom), kde bol biskup v akomsi domácom
väzení aj po prepustení z väzby a stále pod
dozorom ŠtB. Jeden z posledných žijúcich
Hopkovcov, ktorý prednedávnom zomrel
(spomínaný bratranec Michal Hopko), ho
navštívil s povolením prezidenta aj vo
väzení. Keďže som mal možnosť navštevovať ho a zaopatrovať sviatosťami počas
posledných rokov jeho života, vypočul som
si aj nejakú tú jeho súkromnú spomienku
na biskupa. Išlo o veci, ktoré prežil biskup
vo väzení. Keď na to pán Michal spomínal,
takmer vždy plakal. Biskup sa mu čiastočne zdôveroval, čo prežíval ako väzeň,
a niekedy mu len plakal na hrudi.


Čo vás osobne najviac oslovuje
na osobnosti bl. Vasiľa Hopka?
Povzbudzuje ma jeho vytrvalosť v utrpení,
do ktorého bol ponorený od detstva: zápasil s chorobami tela i duše, znášal krivdy
a zostal pritom všetkom verný Bohu, hoci
mal mnoho dôvodov, aby pochyboval
o Božej láske.


Kedy môžeme zavítať na archiepar
chiálnu slávnosť do tejto obce?
Archieparchiálna slávnosť sa koná vždy
v máji (druhú májovú nedeľu) ako spomienka na deň jeho biskupskej vysviacky.

Bolo to 11. mája 1947 v prešovskej katedrále, keď sa stal pomocným biskupom
eparchie. V budúcom roku to teda bude
sedemdesiate výročie.


V Hrabskom sa začala organizovať
aj púť mužov. Prečo práve táto púť
a čo tieto stretnutia prinášajú?
V Roku kňazov (2009) sa výnimočne
konala spomienková slávnosť na počesť
blahoslaveného Vasiľa v prešovskej katedrále, kde sú uložené jeho telesné ostatky.
Využili sme vtedy vo farnosti vyhlásený
Rok kňazov ako príležitosť osloviť mužov
a venovali im púť so všetkým, čo k tomu
patrí: duchovné rozhovory, spoveď, katechézu, ktorú viedol otec Marián Kuffa.
Po spoločnom obede malo stretnutie
aj športový a kultúrny rozmer: hrali sa
na ihrisku kolektívne športy a podvečer sa
premietal film. Bola to vydarená udalosť aj
pre okolité farnosti. Prvýkrát som napríklad videl chlapov počas kázne plakať...
Odvtedy sa konajú púte pre mužov/otcov
na našom najväčšom pútnickom mieste
v Ľutine.


Čím žije farnosť dnes a čo plánujete do budúcnosti?
Prostredníctvom duchovného otca
Miroslava Gavalu, správcu farnosti Nižný
Tvarožec, ktorý je autorom Molebenu k bl.
biskupovi Vasiľovi a piesní k našim blahoslaveným, sa pomaly rozbieha šírenie
kultu k biskupovi mučeníkovi Vasiľovi
s pomocou niekoľkých jeho veriacich.
Z malých vecí, v ktorých sme verní, často

Rodný dom bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka (pôvodný stav)
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vznikajú veci, nad ktorými potom žasneme. Stalo sa mi, že prišiel niekto neznámy
z inej farnosti na liturgiu a potom prijal napríklad pomazanie chorých a požehnanie relikviami bl. Vasiľa. Modliť sa
k blahoslavenému dostal ako odporúčanie
od svojho kňaza. Stalo sa, že prijal milosť
a mohol len ďakovať Bohu.
Čo sa týka cirkevných objektov, v rámci
našich možností postupne rekonštruujeme (momentálne pracujeme na novom
kamennom múre okolo chrámu). Je to
v našich farnostiach tak trocha nekonečný
príbeh, keďže všetko má svoj vek a stav...
Aj napriek tomu to ide celkom dobre, aj
keď finančná situácia je neľahká. Podarilo sa postaviť primeranú farskú budovu
s pastoračnou miestnosťou. V minulom
období kňazi obnovovali chrám a staval sa
vonkajší liturgický priestor.
Do budúcnosti plánujeme dokončiť okolie
chrámu a výzvou je aj možnosť, ktorú naša
Cirkev ešte v takejto podobe nemá – pustovňa. Miesto, kde by človek mohol prísť
na nejaký krátky čas a stráviť ho v modlitbe a pôste. Jednou z možností je aj rodný
dom Hopkovcov, keďže má jednu takúto
miestnosť. Je však potrebná jeho celková
rekonštrukcia i súhlas vlastníka. Vieme, že
biskup Vasiľ bol často na samotke, čo bola
jedna z foriem trestu a mučenia. Osobne
si myslím, že práve tam pre našu Cirkev
vybojoval veľmi veľa. Aj cez hlboké stíšenie sa, aké pustovňa ponúka, možno prijať
milosti. Možno sa to raz podarí – ponúknuť
miestnosť s pamätnými vecami biskupa
Vasiľa Hopka, ktorá bude zároveň miestom modlitby. Zatiaľ si veriaci i pútnici
môžu pozrieť pamätné veci z jeho osobného vlastníctva, ktoré sú vo vitrínach pod
zvonicou v chráme.
Vo farnosti máme aj nedostavaný tehlový
chrám, ktorý vznikal v čase náboženského
rozdelenia. Biskup Vasiľ mal veľkú túžbu,
ktorú raz vyjadril vo svojom liste rodákom,
aby sa tam spolu s pravoslávnymi odslúžila panychída za všetky protivenstvá, ktoré
boli príčinou hnevu a odpadnutí od viery.
Aj toto je na zozname plánov, ktoré si
stanovil blahoslavený biskup, a určite by
sa raz mohlo naplniť.
Vonkajšie zmeny sa často uskutočňujú
rýchlejšie. Veľa práce však zostáva na vnútornej premene ľudí. K prestavbe svojho
vnútra, zmýšľania a postojov potrebujeme
oveľa viac času i trpezlivosti. Myslím si,
že nie náhodou mal biskup Vasiľ za svoje
heslo slovo z Evanjelia podľa sv. Jána:
„Aby všetci jedno boli – Da vsi jedíno
búdut“. Vedel, že ide o najdôležitejšiu vec
na zemi – jednotu s Bohom a jednotu navzájom. V tomto sme všetci veľmi krehkí
a potrebujeme jeho príhovor.
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Krehkosť viery
TK KBS
foto: flickr.com
JJ

Počas sobotnej vigílie Zoslania Svätého Ducha v roku 2013, ktorá sa konala na Námestí
sv. Petra, odpovedal Svätý Otec František
na štyri otázky, ktoré mu adresovali prítomní
pútnici. Do jednej z nich vložil aj osobné
svedectvo.
Otázka: Ako sa vám vo vašom živote podarilo dosiahnuť istotu viery? A aký spôsob
nám poradíte, aby sme mohli zvíťaziť nad
krehkosťou našej viery?

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Svätý Otec František: Dobrý večer všetkým! Som veľmi rád, že sa s vami stretávam,
že sa vlastne všetci spolu stretávame na tomto námestí, aby sme sa modlili, aby sme sa
zjednotili v očakávaní daru Ducha Svätého.
Už som si prečítal vaše otázky – preto aj moje
odpovede nebudú nepripravené! Popravde,
mám ich tu pred sebou napísané. Tá prvá
otázka je dejinnou, pretože sa týka histórie
môjho života.
Mal som tú milosť, že som vyrastal v rodine, v ktorej sa viera prežívala jednoduchým
a konkrétnym spôsobom. Bola to predovšetkým moja stará mama, matka môjho
otca, ktorá poznačila moju cestu viery. Bola
to žena, ktorá nám vysvetľovala, hovorila

o Ježišovi, učila nás katechizmus... Vždy si
spomínam, ako nás na Veľký piatok večer
brávala do sviečkového sprievodu, na ktorého konci priniesli ležiaceho Krista, a vtedy
starká nás deti dala kľaknúť a hovorievala:
„Pozri, je mŕtvy, ale zajtra vstane z mŕtvych.“ Prvé kresťanské posolstvo som dostal
od tejto ženy, od svojej starej mamy, a je to
také nádherné! Prvé ohlasovanie doma spolu
s rodinou. Tu mi prichádza na myseľ láska
toľkých mám a starých mám pri odovzdávaní viery. Sú to ony, kto odovzdáva vieru.
Rovnako to bolo aj v začiatkoch Cirkvi, lebo
aj sv. Pavol hovoril Timotejovi: ,Spomínam si
na vieru tvojej mamy a starej mamy.‘ Všetky
mamy a babky, ktoré ste teraz tu, myslite
na to. Odovzdávajte vieru. Boh vždy postaví
po našom boku ľudí, ktorí nám pomáhajú
na našej ceste viery. Vieru nenájdeme niekde
v abstraktne, nie. Vždy je tu niekto, kto
ohlasuje, hovorí o tom, kto je Ježiš, niekto,
kto odovzdáva vieru a prvý ohlasuje. Takáto
bola moja prvá skúsenosť. Je tu však pre
mňa jeden veľmi dôležitý deň: 12. september
1953. Mal som takmer sedemnásť rokov. Bol
to Deň študentstva. U nás to bol prvý jarný
deň, u vás jesenný. Prv než som šiel na slávnosť, zastavil som sa vo farnosti, ktorú som
navštevoval. Stretol som tam kňaza, ktorého
som predtým nepoznal, a pocítil som potrebu vyspovedať sa. Bola to pre mňa skúsenosť
stretnutia. Zistil som, že ma niekto čaká. Neviem, čo sa stalo, nepamätám si ani neviem,

Krátko po smrti sestry Miriam Terézie Demjanovičovej o nej otec Bradley povedal: „Pán dovolil,
aby jej strašne neporozumeli. Stalo sa to pre jej vlastné posvätenie. Toto neporozumenie sa
ukázalo ako najťažší kríž v jej živote.“
Náš životopis by bol neúplný, keby sme sa aspoň stručne nezmienili o tomto „kríži“ v živote
sestry Terézie Demjanovičovej. ...
Koncom minulého a začiatkom tohto storočia, keď do Ameriky prichádzali tisíce európskych
emigrantov, bolo v tejto veľkej krajine najmä v spoločenskom živote veľa nezrovnalostí, vyúsťujúcich do zjavného odporu voči nim, ba až do nepriateľstva a prenasledovania.
Domáce obyvateľstvo prisťahovalcov, ktorí prichádzali do Ameriky, podceňovalo. Väčšinou
prišli s prázdnymi rukami, s neznalosťou angličtiny a s rozličnými zvykmi, ktoré sa Američanom
zdali čudné. Tento všeobecný odpor voči prisťahovalcom najsilnejšie pociťovali deti v škole.
Keďže nerozumeli po anglicky a bolo ich len zopár, prvé mesiace v škole boli pre ne skutočnou
kalváriou. Na túto situáciu väčšina detí reagovala tak, že sa rýchlo prispôsobila prostrediu školy.
Naučili sa dokonale po anglicky a zanevreli na svoju materinskú reč, ktorou hovorili iba doma
s rodičmi a súrodencami. Na ulici a v škole sa hanbili povedať neanglické slovo.
Terézia Demjanovičová bola tiež dieťaťom európskych prisťahovalcov. Aj ona musela prechádzať podobnou kalváriou. Na jednej strane to mala ľahšie než mnohé iné deti, lebo jej starší
súrodenci už vedeli dobre po anglicky a ona sa to od nich rýchlo naučila. No na druhej strane
jej pribudla nová ťažkosť, pretože pochádzala z rodiny gréckokatolíkov.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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prečo ten kňaz, ktorého som nepoznal, bol
tam, a ja som pocítil túžbu vyspovedať sa,
ale pravdou je, že ma niekto čakal. Čakal ma
už dlho. Po spovedi som pocítil, že sa niečo
zmenilo. Už som nebol taký istý ako predtým. Počul som akoby hlas, volanie. Bol som
presvedčený o tom, že sa mám stať kňazom.
Táto skúsenosť viery je dôležitá. Hovoríme,
že musíme hľadať Boha, ísť k nemu žiadať
o odpustenie... Ale keď ideme, on nás už
čaká. On je prvý! V španielčine máme jedno
slovo, ktoré to dobre vystihuje: „Pán je vždy
pred nami (primerea)“, je prvý a čaká nás!
Nájsť niekoho, kto nás vždy očakáva, je veľká
milosť. Ty, hriešnik, choď, ale on čaká, aby
ti odpustil. Túto skúsenosť opisovali proroci
Izraela, keď hovorili, že Pán je ako mandľový
kvet, prvý jarný kvet. Skôr ako rozkvitnú
iné kvety, on je tu. On, ktorý očakáva. Pán
nás čaká. ... V srdci to vyvoláva také prekvapenie, že tomu človek ani neverí, a týmto
spôsobom jeho viera rastie! Prostredníctvom stretnutia s inou osobou, stretnutia
s Pánom. Niekto môže povedať: „Nie, ja
uprednostňujem študovať vieru z kníh!“ Je
dôležité ju študovať, ale pozrite, iba toto
nestačí. Dôležité je stretnutie s Ježišom, to
ti dá vieru, pretože práve on ti ju dáva! ...
Nebojte sa! Sme krehkí, to vieme. On je však
silnejší! Ak ideš spolu s ním, nebude žiaden
problém! Malé bábätko je veľmi krehké, dnes
sme ich tu videli veľa. Bolo však s otcom,
mamou, je v bezpečí! S Pánom sme v bezpečí. ... Musíme ísť vždy s Pánom, hovoriť
s ním prostredníctvom eucharistie, Biblie
a modlitby... A spolu s mamou, pretože ona
je tá, ktorá privádza k Pánovi. Je to tá mama,
ktorá vie všetko. Modliť sa k Márii a prosiť ju,
aby mi ako mama pomohla stať sa silnejším.
To, čo ma každý deň posilňuje, je modlitba
ruženca. Cítim takú veľkú silu preto, lebo
každý deň idem k Márii.
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Čo je pravda?
Juraj Gradoš
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Mítingy, červené karty, transparenty, kopy
falošných peňazí, krik, hnev... To nie je opis
Majstrovstiev Európy vo futbale, ale diania
u nás, v Bratislave. Kým na európskom šampionáte súťažia tímy, ktorý z nich je najlepší
– a má aj poriadnu dávku šťastia, u nás doma
je to skôr súťaž kto z koho, opozícia verzus
koalícia.
Je pravdou, že ak sa u človeka pracujúceho
vo vysokej pozícii, plateného z prostriedkov
štátu preukáže čo i len pochybnosť o jeho
charaktere, mal by odstúpiť. Na druhej strane nik nepovedal, čo znamená preukázať.
Má o tom rozhodnúť súd alebo stačí verejná mienka? Aké prostriedky môže občan
použiť, aby zistil pravdu? A aké, aby presadil
z nej vyplývajúce dôsledky?
Ťažké otázky a dnes aj ťažké odpovede. Vo
vyspelej demokracii, teda v demokracii s morálnymi hodnotami, by stačilo, aby na vrcholového politika padol tieň pochybnosti, a on,
aby ochránil svoju stranu, odstúpi. Prečo?
Lebo by to celej strane ľudia spočítali v nasledujúcich voľbách veľmi kruto. U nás sa však
volí akosi zo zvyku. Volíme strany a hnutia,

aj keď na nich nadávame. Nepochopiteľné.
Ale zato dobre využiteľné.
A čo prostriedky na získanie pravdy?
Môžeme sa zlou cestou dostať k dobrým výsledkom? Svätí cieľ prostriedky? Nie! Takáto
cesta vedia do záhuby, rozkladu aj tých málo
morálnych hodnôt, ktoré nám zostali. Ale
ak sú všetci jedna ruka, ak polícia, politici,
prokurátori i sudcovia – teda tí, ktorým sme
zverili absolútnu moc nad našimi životmi,
sú na strane zla, klamstva a pretvárky, ako
sa môže normálny človek domôcť pravdy?
Jednoducho. Nie každý policajt je korumpovateľný. Nie každý politik chce nahrabať čím
viac pre seba. A nie každý prokurátor a sudca
prekrúca paragrafy podľa toho, ako sa to
aktuálne hodí. Musíme sa naučiť rozlišovať,
naučiť využívať tie slobody, ktoré nám boli
dané naplno, a nenechať sa unášať na vlne
leňošenia, pohody, jednoduchého prežívania
života. Tak ako má človek dnes postupovať?
Čo má robiť? Čomu veriť?
V prvom rade musí každý začať sám
od seba. Ak dovoľujeme korupciu sebe, síce
nás bude mrzieť a zlostiť tá veľká korupcia,
ale v čom sme iní? Naše korupčné správanie
je možno na našom piesočku väčšie než toho
hore na jeho megapiesku. My sa musíme
zmeniť. My musíme očistiť svoje srdce
i svoju myseľ. A to nestačí. Ak sa totiž z neho

vytratila súdnosť, ak sa stratila morálka, čo
ju nahradí? Musíme ísť znova ku koreňu
európskej civilizácie, ku koreňu slobôd a rovnosti práv. A tým je Boh. V ňom sme si všetci
rovní – upratovačka i prezident, minister
i bankový úradník, Slovák i Maďar, zamestnaný i nezamestnaný, domáci i imigrant...
Všetci sú deťmi najvyššieho Boha, všetci sú
predurčení k spáse, povolaní k svätosti života, k jeho plnosti, ku konaniu nie svojich, ale
Božích skutkov. A ktorý otec by šiel s jedným
dieťaťom útočiť na druhé? Ktorý otec by však
nebránil jedno dieťa pred druhým? Ak teda
my máme v sebe ešte nejaké morálne princípy, o čo mocnejšie ich má náš Otec Boh?
Tak má sa dovoliť, aby iní prekrúcali paragrafy podľa seba, aby kupovali tisíce za jedno
euro...? Nie. Ale krikom a hnevom nič nezmôžeme. Namiesto červených kariet by mal byť
v rukách ruženec, čotky alebo sviečka. Namiesto prázdnych slov hlboké ticho. Namiesto
pestrých transparentov striedmosť postoja.
A možno nezobudíme v previnilcovi obranu,
ale hanbu. Boh nechce, aby hriešnik zomrel,
ale aby sa obrátil a žil. Ale čo chceme my?

návrat radí

Hra
JJ

Daniela Vrabľová
Skúsme sa vrátiť do čias dávno minulých, ale
nie úplne zabudnutých – do detstva. Do veku,
keď sme aj bez peňazí mohli preplávať zemeguľu, na vzducholodi sa dostať do vesmíru, kde
ani cestovanie v čase či nová identita neboli
problém. A realita dneška? Keď v zhone dňa
počujem: „Mamííí, poďme sa hrať!“ viem, že
deti nevidia riad, kopu bielizne ani prach. Vidia
iba mamu a tata. Načo sú deťom rodičia? To
bola anketová otázka adresovaná verejnosti aj
deťom. Vyjadrenia detí boli jednoznačné: aby
sa o nich rodičia postarali, aby boli s nimi a aby
sa s nimi hrali...
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Hra je pre deti prácou, komunikačným
nástrojom, spôsobom sebavyjadrenia, prostriedkom na objavovanie a učenie. Hrajú sa aj
deti, ktoré (ešte) nevedia rozprávať, no citlivým
„načúvaním“ očami sa môžeme dozvedieť,
o čom asi premýšľajú, čo ich trápi, ako rozu
mejú svetu. Podobne ako reakcia štvorročnej
Dorotky vo veľkonočné ráno: „Mami, Ježiš
má narodeniny! Urobíme tortu so sviečkami!
Hurá!“ Mamka odpovedá: „On nemá narodeniny, vstal z mŕtvych..., ale ty ešte nerozumieš,
čo znamená vstať z mŕtvych.“ Dorotka na to:
„Rozumiem, rozumiem, princezné rozumejú,
čo znamená vstať z mŕtvych!“ Ako by dopadol
pokus dospelého vysvetliť predškolákovi také
udalosti?
Pozvanie do hry je cestovný lístok do ich
sveta, ktorý stojí iba chvíľu času. Doprajme hru

nielen deťom, ale spoločný čas aj sami sebe.
Letné prázdniny ponúkajú veľa príležitostí – deti
si budú pamätať práve toto – čas spolu. Pocítia,
akú majú pre vás hodnotu.
Viac o tom, že detstvo potrebuje hru,
rozprávku a smiech, sa dozviete z podstránok
Návratu: hra.navrat.sk alebo rozpravka.navrat.
sk a tiež rodicvpohode.navrat.sk.
Filiálnu (hrovú) terapiu, ktorá pomáha porozumieť dieťaťu a upevniť vzťah s ním, môžete
absolvovať v ktoromkoľvek z centier Návratu.
Práve preto už viac ako dvadsať rokov „opusteným deťom nedávame hračky“, lebo opustené deti bytostne potrebujú niekoho, kto ich
bude mať rád, a potom sa môžu spolu hrať.
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svedectvo

Radosť a pokoj v duši
Pútnici z Bratislavy
ilustr. foto: M. Žarnayová
JJ

Sobota 21. máj, rodná dedinka na Šariši,
kohút hlási nový deň, vôňa orgovánu a ranný
koncert májových štebotavcov... Je 04.15 h,
miestny kňaz otec Krehlík pútnikom udeľuje
požehnanie a dvadsiati nastupujeme do žltého mikrobusu, ktorý nás povezie do cieľa –
Sanktuária Božieho milosrdenstva v poľskom
Krakove.
Je dobré nájsť si čas a odvahu vyjsť z každodennej všednosti a uponáhľanosti s túžbou načerpať silu a nádej na zdolávanie život
sprevádzajúcich starostí, trampôt, problémov, zatvrdnutých neodpustení, životných
omylov. Mnoho ľudského utrpenia a biedy je
zapríčinených nedostatkom pokory, zdravej
a nefalšovanej úcty k druhým, obetavosti, horlivosti, jednoducho lásky. A v Roku
milosrdenstva? Čo môže byť krajšie a zmysluplnejšie, ako putovať k prameňu? K žriedlu
opory, pomoci a smerovníka pre každý deň
nášho života...
Bazilika Božieho milosrdenstva je skutočne nádherná, jej tvorcovia, zaiste inšpirovaní
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Svätým Duchom, uprednostnili nielen víziu,
ale najmä misiu tohto posvätného pútnického miesta, majúceho význam nielen pre
Poľsko, pre strednú či celú Európu, ale pre
celý svet. Veď svet dnes priam bytostne
milosrdenstvo z rúk Najvyššieho potrebuje!
Na každom kroku a v každej chvíli!
Bolo neuveriteľne krásne prežívať počas
tejto púte jednotu – jednotu dvoch obradov
Katolíckej cirkvi – gréckokatolíckeho i rímskokatolíckeho – i jednotu troch národov
(poľského, ukrajinského a slovenského),
ktoré sa stretli v počte vyše šesťtisíc ľudí –
z toho šesť arcibiskupov a biskupov a vyše
stoštyridsať kňazov. Baziliku i priestranstvo
pred ňou zaplnili rodiny s deťmi, rehoľníčky
i rehoľníci, seniori, mládež. Niektorí starší
či chorľavejší kráčali s barlami, mnohých
na púti sprevádzali palice, mladí rodičia tlačili kočíky so spiacimi bábätkami... Je krásne
a radostné, keď sa Boží ľud stretáva na pútnických miestach, zdrojoch veľkej duchovnej energie, z ktorých môže načerpať pre
svoj bežný život. To je jedno, či sú to Lurdy,
Santiago de Compostela, Lagievniky, Ľutina,
Zarvanica, Litmanová, či Šaštín.
Dobrotivý Pán zasieva do našich, často vyprahnutých sŕdc vždy znova a znova liečivú

dávku svojho milosrdenstva, nádeje a jeho
neprekonateľnej zhovievavosti voči nám...
Sme vďační Pánu Bohu za mimoriadne
povzbudzujúcu homíliu hlavného kazateľa
púte i za katechézu rehoľnej sestry.
Pred tvárou Božou i Božieho ľudu vystúpili do popredia aj priateľské vzťahy medzi
biskupmi Poľska, Ukrajiny a Slovenska.
Záver tejto nevšednej púte patril Korunke
Božieho milosrdenstva, ktorá sa niesla bazilikou postupne v troch jazykoch – poľskom,
slovenskom a ukrajinskom...
Iste, boli sme unavení aj trocha zmorení
šesťhodinovým sedením v autobuse, v ktorom sme si chvíľami pripadali ako sardinky
natlačené v škatuľke. Stálo to však za to!
Prekonajme teda sami seba a putujme!
Putujme k studniciam Božích milostí, Božieho milosrdenstva a požehnania pre nás, pre
našich blízkych, pre svet od toho, kto nás má
tak neskonale rád.
Bohu vďaka za tú májovú sobotu! Na záver jedna výzva – nezáleží, v ktorom kúte
Slovenska bývame. Dôležité je zmysluplné
hľadanie hierarchie hodnôt, toho, čo je v nás
na prvých priečkach našich životov. Na budúci rok je znova šanca prísť na púť gréckokatolíkov Slovenska do Svätyne Božieho
milosrdenstva v Krakove. Bude to 20. mája
2017. Porozmýšľajte, určite neoľutujte!

www.casopisslovo.sk

2016
Program hlavnej púte na hore Zvir v Litmanovej

5 . – 7. AU GUS T 2 016
PIATOK

5. august 2016
10.00
10.30
16.00
17.00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Svätá liturgia
Svätý ruženec s vizionárkou Ivetou
ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA
(slovenská) – vladyka Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup

SOBOTA

NEDEĽA

6. august 2016

7. august 2016

10.00
10.30
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00

Akatist požehnania rodín
Svätá liturgia
Korunka Božieho milosrdenstva
Posvätenie vody
Radostný ruženec
Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov
ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA

20.15
20.30
22.30
24.00

Svedectvo Mgr. Petra Polláka, PhD.
Anastazis (hudobno-slovné pásmo)
Krížová cesta
Svätá liturgia (slovenská)
a eucharistická adorácia

(cirkevnoslovanská) – vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita

06.30
07.00
08.00
08.45

Zakončenie adorácie s požehnaním
Utiereň
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Katechéza, otec Jozef Urvinitka, „Kristus

prišiel, aby obnovil v človeku svoj zničený obraz“

09.30 Svätý ruženec s vizionárkou Ivetou
10.30 ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA
Slávnostný kazateľ: Mons. Ján Orosch,
trnavský arcibiskup

SOBOTA

Paralelný program v chráme v Litmanovej
Graﬁcký návrh a výroba: © Pasia

14.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.15 Procesia z chrámu na horu Zvir

SPOVEDANIE
SOBOTA: od 16.00 do 24.00
NEDEĽA: od 08.00 do konca púte
Farnosť Litmanová, tel.: 0903 982 828

www.horazvir.sk, č. ú.: SK03 0900 0000 0050 3140 7797

,
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slovo mladým
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Radosť v Pánovi
Aktivita:
Zápalky
V skupinke na stretku si rozdajte po jednej
zápalke, ktorá
symbolizuje tvoj život so všetkým, čo si dost
al od Boha,
ale aj od rodičov, kňazov a animátorov. Zápa
lky položte
na nehorľavú podložku na stôl tesne vedľ
a seba tak, aby
boli spojené hlavičkou. Opatrne zapáľte zápa
lku na kraji,
ktorá postupne rozhorí všetky ostatné. Zápa
lky horia
rôzne dlho a zhasínajú v rôznom poradí.
Zaujímavé je, že
nezhoria úplne. Kým ešte horia, zdvihni jedn
u zápalku nad
ostatné, aby zhorela úplne celá. Vyzvi osta
tných, aby toto
symbolické „podobenstvo“ skúsili vysvetliť.
Prvá zápalka predstavuje človeka, ktorý „hor
í“ radosťou,
a touto radosťou zapáli mnohých ľudí. Hori
aca zápalka
dokáže zapáliť aj zápalky, ktoré sú vedľa nej.
Ale len vtedy,
ak sú správne uložené, teda ak sú pripraven
é horieť.
Zvyšné zápalky, ktoré horia rôzne pomaly,
hovoria o tom,
že záleží len na nás, ako zužitkujeme rado
sť, ktorá nám
bola odovzdaná od druhých, alebo radosť,
ktorou sa
nás snaží zapáliť Ježiš, keď ho prijímame
v Eucharistii.
Zdvihnutá zápalka na konci predstavuje člove
ka, ktorý
sa rozhodol neostať len v spoločenstve, v
ktorom mu je
dobre a kde zažíva radosť, ale túži rozdávať
túto radosť ostatným ľuďom – horí ďalej. My sami mus
íme chcieť horieť
ozajstnou radosťou, ktorú v našich srdciach
môže zapáliť
len Boh. Potom vydržíme horieť ešte dlhš
ie a budeme
schopní „zapaľovať“ radosťou mnohých ľudí.

Z prameňa milosrdenstva:
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593 Ak je na zemi duša, kto
rá by bo la naozaj
šťastná, tak len duša naoz
aj po ko rná. Po ko rná
duša nedô veruje sama sebe
, ale Bo hu. Bo h
po ko rnú dušu chráni a sám
je zasvätený do jej
záležito stí.
1049 So m nesmierne šťastn
á, ho ci so m najmenšia,
a nechcela by so m zmeniť
nič z toho, čo mi Bo h dal.
Moje vnúto rné spojenie s
Bo ho m je také, že nikto
zo stvorení to nemô že po ch
op iť, a zvlášť hĺb ku jeho
milosrdenstva, kto rá ma za
hŕňa. So m šťastná zo
všetkého, čo mi dávaš.
1500 Moja duša tonie v Pá
no vi, po znávam veľkú
Bo žiu velebu a svoju malos
ť, ale týmto po znaním
sa zväčšuje mo je šťastie...
To to vedo mie v mo jej duši
je živé, mo cné a záro veň sla
dké.
(sv. Faustína Ko walská:
Denníček)

Drahý priateľu,
ť? Zrejme
po akej radosti túžiš? Akú si nechceš dať vzia
ka tento svet
už poznáš mnohé povrchné radosti, ktoré ponú
a potom len prázda po ktorých ostávajú v srdci len spomienky,
srdce i celý život.
nota. Verím, že túžiš po radosti, ktorá napĺňa
išom Kristom.
Taká radosť sa rodí v osobnom vzťahu s Jež
slovom, ktoré je
Pozývam Ťa teraz na stretnutie s ním a jeho
o počúvania
veľmi živé a účinné. Nebude to len čas pasívneh
Duch otvára naše
uší, ale úprimne túžim a prosím, nech Svätý
é potrebuje presrdcia jeho slovu. Nech sa dotýka miest, ktor
díme. Pozýva nás
budiť, a nech dá svetlo tam, kde pre tmu nevi
ého milosrdenstva.
poznávať Božiu radosť ako súčasť jeho večn
benstvo o stratenej
Počúvajme spolu, čo nám o radosti hovorí podo
o, aby našla svoju
drachme. Žena vymetá dom a robí všetko pret
teľky a susedky
stratenú drachmu. Keď ju nájde, zvolá pria
drachmu, čo som
a povie: „Radujte sa so mnou, lebo som našla
á sa nedá prežívať
stratila.“ (Lk 15, 9) Ide o takú radosť, ktor
v a susedov.
osamote, ale pozýva do nej všetkých priateľo
premýšľam vždy,
Čo znamená „byť stratený“? Sama nad tým
a svojimi gestakeď vidím niekoho, kto je neúctivý, neochotný
y veľmi túžim
mi a slovami bezdôvodne zraňuje iného. Vted
byť v radosti
byť súčasťou jeho hľadania a zároveň s ním
o takejto situácii
z jeho nájdenia. Svätý Otec František nám
tichosti. Pomyslime
hovorí: „Prosím vás o jednu vec. Všetkých, v
chádzame, s ktorou
si každý na jednu osobu, s ktorou dobre nevy
e na túto osobu
sme pohnevaní, ktorú nemáme v láske. Myslim
staňme sa voči tejto
a v tejto chvíli sa v tichosti za ňu mod lime, a
neustále pozýva
osobe milosrdnými.“ (15.09.2013) Boh nás
a kde vidíme, že
do hľadania strateného, všade tam, kde sme
sťou.
chýba milosrdenstvo so svojou osobitnou rado
sr. Siarda Peticová

BONUS: Ďalšie zápalky môžete poukladať napríklad
do tvaru hviezdy, kríža, srdca... a zapáliť. Len tak, pre efekt
a pre radosť J.

www.casopisslovo.sk

Marko Durlák
foto: nononsensebeautyblog.com
JJ

Po obrade posvätenia vody nasleduje
posvätenie oleja. Voda a olej boli odpradávna najstaršími náboženskými symbolmi.
Symbolika oleja vyplýva z jeho praktického
významu a využitia. V staroveku sa používal
hlavne ako liek. Milosrdný Samaritán v podobenstve leje na rany zbitého človeka olej
a víno. Olej sa používal aj do lámp, takže bol
zdrojom svetla a následne radosti. Napokon,
okrem symboliky lieku, svetla a radosti, sa
stal olej aj symbolom zmierenia. Holubica,
ktorá po potope priniesla v zobáku Noemovi
olivovú ratolesť, mu zvestovala prímerie
Boha s padnutým ľudstvom. Táto symbolika

oleja si našla svoje miesto aj v liturgickom
živote Cirkvi. Tak ako predtým kňaz dýchol trikrát na vodu a ponorenými prstami
robil na nej znak kríža, teraz dýchne trikrát
na nádobu s olejom. Toto trojité dýchnutie
má za cieľ, podobne ako pri vode, oslobodiť
olej od každej nečistej sily. Kňaz sa modlí:
„Vládca a Pane, Bože našich otcov, tým, čo
boli v Noemovom korábe, poslal si holubicu, ktorá mala v zobáku olivovú ratolesť,
znamenie zmierenia a záchrany z potopy...
Ty sám požehnaj mocou, pôsobením a zostúpením tvojho Svätého Ducha aj tento olej,
aby slúžil na pomazanie neporušiteľnosti,
ako meč spravodlivosti, na obnovenie duše
i tela, na odvrátenie každého pôsobenia
diabla a na zničenie každého zla pre tých,
ktorí sa s ním s vierou mažú alebo z neho
požívajú.“ Po tejto modlitbe kňaz spieva

JJ

Antónia Rabatínová
„Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám
diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“
(Zjv 12, 12) „Videl som vystupovať z mora
šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv;
na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé
mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa
leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama
bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj
trón i veľkú moc.“ (Zjv 13,1 – 2) „Potom som
videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva
rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako
drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred
jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia
klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná
rana. A robí veľké znamenia...“ (Zjv 13, 11 – 13)

2016 / 15

„V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech
spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho
číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“ (Zjv 18, 13)
Autor biblickej knihy Zjavenia apoštola Jána
odkazuje posolstvo všetkým kresťanom a poukazuje na hroziace nebezpečenstvá nielen zo
strany rôznych siekt, falošných prorokov, ale aj
z dôvodu našej vlažnosti vo viere. Upozorňuje
na hodinu skúšky, povzbudzuje v útrapách
a pripomína pravdu o konečnom víťazstve
zmŕtvychvstalého Krista. Opisy videní sú nám
mnohým málo zrozumiteľné, obrazy ťažko
vysvetliteľné a pochopiteľné. My chceme upriamiť pozornosť na symboliku čísla šelmy, ktorým
je číslo 666.
Boh skrze opisy z knihy Zjavení apoštola Jána
charakterizuje šelmu (satana) a pomenúva ju
číslom 666. Šelma vychádzajúca zo zeme je
v zmysle vysvetliviek zosobnením nepravých
prorokov, falošných náuk. Myslím si, že dnes
o ne nie je núdza. Pred človekom je široká škála
náuk, filozofií, tajných spolkov, foriem konzu-

varovanie

Číslo šelmy (666)

katechéza

Olej radosti

trikrát s ľudom aleluja a olejom robí tri kríže
na vode. Je to moment, keď všetko plesá
radosťou a vďakou. Je pripravený kúpeľ, aby
z neho vzišlo nové stvorenie, pre ktoré sa
začína nový život. Na poďakovanie za túto
skutočnosť nemáme výstižnejšie slovo než
aleluja. Nasleduje pomazanie olejom radosti
na čele katechumena, ďalej na hrudi, ušiach,
pleciach, rukách a nohách. Toto pomazanie
na rôznych častiach tela symbolicky predstavuje znovuobnovenie celého človeka. Hriech
v človeku zatemnil obraz a nevýslovnú
Božiu slávu. Človek stratil svoju duchovnú
krásu. Zdevastoval v sebe Boží obraz, ktorý
má byť znova obnovený. Krst sa nevzťahuje
len na dušu, ale na človeka ako celok. Krst
je obnovenie porušeného človeka v jeho
celistvosti, je to zmierenie duše s telom. Tak
sa pomazávajú olejom voda i telo človeka,
aby sa vyjadrilo zmierenie človeka s Bohom
i so svetom. Pri pomazaní na čele kňaz prosí
za katechumena, aby sa mu rozum otváral
na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej
viery; pri pomazaní hrude, kde je umiestnené srdce, aby miloval Pána Boha celým
svojím srdcom, dušou i mysľou a rovnako
i svojho blížneho. Pomazanie na pleciach je
vyjadrením túžby, aby krstenec ochotne vzal
na seba príjemné Kristovo jarmo. Pomazanie
na ušiach: aby mal otvorené uši na počúvanie
evanjelia. Pomazané ruky má zdvíhať k Bohu
v modlitbe a pomazané nohy majú kráčať
v šľapajach Kristových prikázaní.

mizmu. Málokedy správne
triedime. Číslo
šelmy je zašifrované v logách
mnohých
obchodných
spoločností, ktoré
ročne zaznamenávajú miliónové obraty.
Podporujeme firmy, ktoré sa
otvorene hlásia k šelme... Všímajme si, čo nosia
osobnosti, ktoré uznávame. Hudobníci, herci,
športovci, politici, spisovatelia či naši kolegovia a známi... Čím žijú, čo a koho vyznávajú,
uznávajú a prezentujú. Diabol je kniežaťom
tohto sveta. Často ponúka moc, slávu, úspech,
zdravie, a to cez rôzne produkty, knihy, filmy,
cvičenia, relaxácie a iné. Buďme vnímaví
na skutočnosť, že znamenie šelmy nie je používané náhodne...
„Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol
nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej
obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.“ (Zjv 19, 20)
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slovo o ikone

Ikona Matky ustavičnej pomoci
Miroslav Čajka CSsR
foto: www.indycatholic.org
JJ

V roku 1798 Rím okupovali Napoleonove
vojská. Generál Massena rozhodol, že Rím
má príliš veľa kostolov, preto dal tridsať
z nich zatvoriť a zničiť. Medzi nimi aj Kostol
sv. Matúša. Augustiniáni museli odísť na iné
miesto, vzali so sebou aj ikonu a umiestnili ju
v domácej kaplnke. Keď v roku 1819 prevzali
Kostol Santa Maria in Posterula, ikona ostala
naďalej v kaplnke a upadla do zabudnutia.
Jediným, kto stále myslel na milostivý obraz,
bol Augustín Orsetti, rehoľný brat augustinián, ktorý miništroval v Kostole sv. Matúša.
Miništrantovi Michalovi Marchimu zvykol
hovoriť: „Michal, nikdy na neho nezabudni.
Tento obraz visel v Kostole sv. Matúša tristo
rokov. Pre zástupy, ktoré tam prichádzali sa
pred neho modliť, sa diali mnohé, mnohé
zázraky!“ Michal Marchi neskôr vstúpil
k redemptoristom. Zhodou okolností to boli
práve redemptoristi, ktorí v roku 1855 kúpili
pozemok, na ktorom kedysi stál pôvodný
Kostol sv. Matúša, a začali tu stavať Kostol sv.
Alfonza. V roku 1863 jezuitský páter Francesco Blosi pri kázni v tomto kostole položil
rečnícku otázku: „Ktovie, kde je teraz obraz
Matky ustavičnej pomoci, ktorý sa kedysi
nachádzal v Kostole sv. Matúša na ulici
Via Merulana.“ Vtedy si Michal Marchi

spomenul na ikonu, ktorú mu nebohý brat
Augustín ukazoval a ktorá bola už takmer
sedemdesiat rokov „stratená“. Generálny
predstavený redemptoristov Nicolas Mauron
sa potom obrátil na pápeža Pia IX. s prosbou,
aby ikona bola umiestnená v novopostavenom kostole. Pápež súhlasil a 11. decembra
1865 redemptoristom povedal: „Urobte ju
známou po celom svete!“

z cirkevného práva

Myropomazanie
JJ

Jozef Miňo
Sviatosť myropomazania (birmovania) je dôležitá, aj keď v našom obrade je v „tieni“ sviatosti
krstu, lebo je najčastejšie vysluhovaná pri krste.
Východný kódex pripomína, že tí, ktorí boli pokrstení, majú prijať aj sviatosť myropomazania,
aby sa označením pečaťou daru Svätého Ducha
stali svedkami a spolubudovateľmi Kristovho
kráľovstva (porov. kán. 692 CCEO). Kódex potvrdzuje prax východných cirkví, kde presbyter
udeľuje myropomazanie súčasne pri krste. Kán.
695 CCEO hovorí:
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§ 1 Myropomazanie musí byť udelené súčasne s krstom, okrem prípadu skutočnej potreby,
keď sa treba postarať, aby bolo udelené čím
skôr.
§ 2 Ak sa slávenie myropomazania nekoná súčasne s krstom, vysluhovateľ je o tom
povinný oboznámiť farára miesta, kde bol krst
udelený.
Kódex pripúšťa možnosť udeliť sviatosť aj
oddelene od krstu, ale čím skôr. Čiže myropomazanie má byť doplnené v krátkom časovom
odstupe po krste, keďže v čase krstu existoval
dôvod, pre ktorý nebolo možno túto sviatosť
udeliť. Tak ako neudelenie myropomazania treba oznámiť farárovi miesta krstu, aj dodatočné
udelenie tejto sviatosti treba oznámiť farárovi
miesta krstu kvôli evidencii v matrike pokrste-

V januári 1866 ikonu preniesli do Kostola
sv. Alfonza na Via Merulana a po drobných
reštaurátorských zásahoch poľského umelca
Leopolda Novotného bola 26. apríla 1866
slávnostne vystavená na verejnú úctu. A to je
dátum, ktorý v roku 2016 oslavujeme, keďže
je to 150 rokov od opätovnej verejnej úcty
ikony.
Ikona Matky ustavičnej pomoci bola počas
tristoročného uctievania v Kostole sv. Matúša
dobre známa predovšetkým v Ríme. Až po jej
prenesení do Chrámu sv. Alfonza a na popud
pápeža a jeho slov ju redemptoristi s Božou
pomocou urobili naozaj známou po celom
svete.
Z histórie tejto ikony teda vidíme dôležitosť verejnej úcty ikon.
Odvtedy sa originálna ikona Matky ustavičnej pomoci nachádza v Chráme sv. Alfonza
(štyri minúty peši od Santa Maria Maggiore).
V roku 1990 sňali ikonu z oltára, aby uspokojili žiadosti po nových fotografiách ikony.
Vtedy zistili, ako veľmi je už rozpadnutá, a že
ak sa hneď nezreštauruje, následky budú
nenapraviteľné. Spomínam si na video, kde
ukazovali, ako išli s lampou poza ikonu a ako
svetlo prebleskovalo skrz hrubú drevenú
podložku. Urobil sa zároveň aj test C14,
ktorý ju datoval medzi roky 1325 – 1480. Otec
Antonio Marazzo mal na starosti reštauráciu
ikony. Osobne som touto reštaurovanou
ikonou nadšený.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

ných. Kánon 696 CCEO hovorí, že presbyteri
východných cirkví môžu myropomazanie udeliť
platne buď súčasne s krstom, alebo oddelene
všetkým veriacim v Krista ktorejkoľvek cirkvi sui
iuris, aj latinskej. Čo sa týka dovolenosti udelenia sviatosti, kódex hovorí, že presbyter udeľuje
sviatosť dovolene len vlastným veriacim a tým,
ktorých legitímne krstí na základe poverenia.
Kánon 697 CCEO hovorí, že „sviatostné uvedenie do tajomstva spásy sa naplňuje prijatím
božskej Eucharistie, a preto sa božská Eucharistia má veriacemu v Krista udeliť čo najskôr
po krste a myropomazaní podľa noriem partikulárneho práva vlastnej cirkvi sui iuris“. Udelenie
iniciačných sviatostí (krstu, myropomazania
a Eucharistie) sa má udeliť v duchu predpisov
kódexu čo najskôr. Krst a myropomazanie súčasne v jednom obrade a Eucharistia čo najskôr.
Tak sa pokrstený prijatím iniciačných sviatostí
plne začleňuje do spoločenstva Cirkvi.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: www.publicdomainpictures.net;
www.youtube.com
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2016 / 15

J. I. MASTILIAK

„A koho máš radšej – otecka alebo mamičku?“ zaznelo mi pri uchu.
Už je to tu zas! Naši ma síce pravidelne
upozorňovali na „cukríkového uja“, ktorý
sa mohol hocikedy vynoriť a deťom ako ja
ponúkať cukríky, a potom ich zobrať niekam
preč, ale o dotieravých tetách nikdy nepadlo
ani slovo. Z vlastnej štvorročnej životnej
skúsenosti som vedela, že si pred nimi nie
je človek istý svojou ďalšou pozemskou
existenciou. „Opytovacia“ teta schmatla
nevinné dieťa, zodvihla ho do výšky očí, nos
mu vtlačila do voňavého líčka, vlasy do tváre
a s veľkou silou, nehodnou takej decentnej
dámy, pracujúcej v úrade, a nie niekde v dedinskej maštali, stískala úbohé neviniatko,
až kým celkom neprestalo klásť odpor. Teta
sa možno vyľakala, povolila vražedné objatie,
a vtedy bolo treba v záujme záchrany vlastného života, ružových líčok a nošteka, ktorý
tak rozkošne pasoval k tváričke, uniknúť.
Našťastie som bola zakaždým úspešná, inak
by som tu nesedela pri počítači a neuvažovala o otázke lásky k vlastným príbuzným.
Krutosť vyslovenej vety mi nedala pokoja.
Môžem mať niektorého zo svojich najbližších viac alebo menej rada? Môžem povedať,
že viac ľúbim mamičku? Ako to vysvetlím
ockovi? Alebo poviem, že mám radšej ocka,
a zabudnem na to, že keď som rozbila ten
krásny pohár s bodkami, babka s nadhľadom skonštatovala: „No vidíš, máš dva,“ ale

mamička si ma posadila na kolená, pritúlila
k zástere a hladkala po hlave, kým som
neprestala plakať. Zvláštna podlosť a zákernosť sa mi derie z tej otázky ešte aj dnes, ale
už vtedy som si uvedomovala, že čosi nie
je v poriadku. Že vydierať malé dieťa nie je
správne.
Kým mala mamka robotu zväčša pri dome
a v záhrade, bojové výpravy s ockom boli
zaujímavejšie: veľmi často sme mali preteky
v záhrade, kto prvý prebehne od jablone

príbeh

Viac alebo menej?

až po humno. Dostávala som síce náskok
takých dvadsať metrov, ale keď sa už ocko
rozbehol, stihol to skôr ako ja, v behu ma
vzal na ruky a do cieľa sme dobehli spolu.
Bolo jasné, že s ním sa nemusím báť ničoho
na svete, viackrát ma ubezpečil, že by ma
v lese určite ochránil aj pred vlkom, aj pred
medveďom. Keď mi neskôr nosil do školy
tašku, dokázal ju niesť na jedinom prste.
A vlastne, nebola taká dôležitá tá jeho
sila, skôr to, že zakaždým prichádzal vo
svojej železničiarskej uniforme, viedol ma
za ruku a chlapci si od neho pýtali odznak
alebo aspoň zlatý gombík. Ale to im on dať
nemohol, lebo železničiari museli byť vždy
upravení a ustrojení presne podľa predpisov.
Odpadnutý gombík ma mamka naučila
prišívať tak dôkladne, aby sa len tak skoro zo
saka či z košele nevytrhol... Keď sme už ako
väčší bývali vo vlastnom dome, mával otec
na Vianoce službu, lebo vlaky musia jazdiť
za každého počasia, v piatok aj vo sviatok,
bolo najmilším darčekom, keď stihol prísť
k štedrovečernému stolu v zasneženom
kožuchu, lebo zima bola krutá a na Pustom
Poli sa strašne šmýkalo. Aj preto mi bol hrdinom a láskou môjho života – pre tie obrovské
ruky a múdru hlavu, ktoré po nociach vozievali tony železa po celej republike, od Čiernej
nad Tisou až po Aš.
Od mamky a od ocka, ktorí teraz sedia
v našej obývačke a čakajú, kým im prinesiem
kávu v starej duritke, sa mi dostávalo toľko
lásky, že som ani na chvíľu nepochybovala,
že ma ľúbia najviac na svete. Mohla som
ich ja mať niektorého z nich menej a toho
druhého akosi viac rada?

Nebol som ani mladý, ani starý: mal som 42 rokov a pár mesiacov. Ale, Pane, ty si chcel, aby
som ešte tu na svete bol dlhší čas predmetom tvojho zmilovania, a tak si vnukol myšlienku
tým, čo o tom rozhodovali, aby som tento vzácny liek dostal. Dostávali sme ho v injekciách
každý druhý deň po pol gramu – dohromady som vybral 31,5 g streptomycínu. Nemoc bola
zastavená a ja som sa zotavoval. Koncom roka som bol prepustený z tuberkulózneho oddelenia medzi ľahko pracujúcich v bezprašnom prostredí.
Začiatkom roku 1955, myslím si, že sa presne pamätám, 5. januára, vyvolali mňa a ešte iných
štrnásť cirkevných osobností s veľkými trestami, aby sme sa pripravili na cestu. Príprava bola
krátka a jednoduchá. Naložili nás do krytého „zeleného antona“ a viezli, a viezli, a až večer, keď
už sa zmrákalo, sme sa ocitli v Leopoldove na „nových samotách“, ktoré nás už hostili od decembra 1951. Na najvyššom poschodí nás nechali čakať s tvárou obrátenou k múru. Jedného
po druhom odvádzali, otvorili nejakú celu, vpustili do nej nového väzňa a dvere zabuchli.
Nakoniec sme ostali na chodbe už len dvaja, náš doktor Suchomel a ja. Vzali aj jeho. Ostal
som ako posledný. Najprv som počul otvárať neďalekú celu, z nej odviedli iného väzňa do druhej cely a zatvorili ju. A teraz viedli do nej mňa. Otvorili dvere, vpustili ma dnu a prirazili dvere.
Predo mnou sedel za chudobným malým väzenským stolom väzeň v okuliaroch – všade horeli
elektrické svetlá a čítal knihu. Pozdvihol zrak od knihy a ja som videl inteligentnú tvár človeka
značne mladšieho ako ja – tak som súdil podľa jeho veľmi málo prešedivených vlasov. Vstal
a predstavili sme sa. Bol to doktor Husák.
Na tomto vrchnom poschodí práve zriaďovali zvláštne izolačné oddelenie, kde do ciel zámerne dávali jednu význačnú osobu komunistu a jednu osobu, význačnú aspoň dĺžkou trestu,
z katolíckeho duchovenstva.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 18. júl

Mučeník Emilián
Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 – 22, zač. 84
Keby ste aj tomuto vrchu povedali: „Zdvihni sa a hoď sa do mora“,
stane sa to. (Mt 21, 21)
Škoda, že o tom nevedia baníci, ťažbári a hlavne stavitelia diaľnic.
Kristus používa prirovnanie, ktoré je skutočne extrémne, ale podľa
neho reálne. Čo teraz? Máme slabú vieru? Málo sa modlíme? Ako
ďalej? Pre niekoho by bolo odpoveďou prestať sa modliť, veď to nemá
význam, niekomu stačí veta, ktorú Ježiš často spomína: „Ale nie ako
ja chcem, ale ako ty!“ Lebo bez neho nič nezmôžeme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 19. júl

Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého
Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 27, zač. 85
Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ (Mt 21, 26)
Ako sa to robí? Ako sa tam dostaneme? Ako? Čo? Kedy?
Najjednoduchšia odpoveď na hocijakú otázku. A to len preto, že
sa nesnažíme viac zabojovať, nájsť viac riešení. Ako by povedal
najznámejší detektív Poirot: „Nenamáhame šedé bunky!“ My
doplníme: Nenamáhame sa, aby sme našli riešenie na kolenách,
v modlitbe, v pôste, vo svätom prijímaní. Odpovedí je veľa, ale keď je
najjednoduchšie odpovedať: „Nevieme“, načo sa trápiť?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 20. júl

Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, zač. 14
... a odtiaľ ho chceli zhodiť. (Lk 4, 29)
Ako je možné, že je lepší ako môj syn, dcéra? Vari to nie je iba
henten od tých? A to je taká, onaká rodina a on by mohol byť lepší?
Tak to veru nie! Závisť – jedna z mnohých zlých vlastností, ktorú
môžeme cítiť všade. Najjednoduchším, aj keď najťažším riešením je
pokora. Vystihuje to Efrém Sýrsky vo svojich poklonách počas pôstu,
kde vyzýva, aby sme neodsudzovali svojho brata. Preto odhoďme
predsudky a uvedomme si, že všetci rovnako budeme stáť pred
prísnym Kristovým súdom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

ŠTVRTOK 21. júl

Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: 2 Kor 1, 1 – 17, zač. 167; Mt 21, 43 – 46, zač. 88
... len sa báli zástupov. (Mt 21, 46)
Prežehnať sa v školskej jedálni pred jedlom, v práci, keď počuť
na obed zvoniť, alebo po ceste pri kríži? Ale čo povedia spolužiaci, čo
povedia kolegovia? Strach! ... aby som nebol azda na smiech. Toto je
často aj moje svedectvo. Bojím sa vyznať to pravé Kristovo vo mne.
Kristus sa o svojich vyjadril jasne: „Moji služobníci by sa bili, aby som
nebol vydaný Židom.“ Som Boží? Bijem sa so svojím strachom, aby
som vo svojom živote vyznal Krista?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 22. júl

Myronosička Mária Magdaléna
Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 33, zač. 91 (rad.); 1 Kor 9,
2b – 12, zač. 141; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (sv.)
Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. (Mt 22, 29)
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Vieme obdivovať, ako jehovisti ovládajú Bibliu. Vieme ich dávať
za príklad, a pritom si ani neuvedomujeme, ako tým ukazujeme
svoju neznalosť. Ako málo vieme o Kristovi, ku ktorému sa modlíme,
ktorému vyznávame svoje hriechy... A preto aj nás dnes Ježiš
upozorňuje, že nepoznáme Písmo, ktoré treba vybrať z poličky a čítať.
Cezeň budeme spoznávať Božiu moc, ktorá nám pomôže napredovať
vo viere.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

SOBOTA 23. júl

Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119, Mt 17, 24 – 18,4, zač. 73
Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. (Mt 17, 27)
Žalmista píše: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“
Nevidieť iného cez peniaze, cez pozíciu, cez moc. Ale cez lásku,
cez porozumenie, cez pomoc. Keby som sa kohokoľvek opýtal, či
je ochotný pomôcť, odpovedal by, že keď to bude v jeho silách, tak
áno. Chcem vám povedať, že je to vo vašich silách. Stačí sa na brata
usmiať, podať ruku, prihovoriť sa, potľapkať po pleci... Je toho veľa,
čo máme na rozdávanie, aby sme spoločne začali prežívať nebo už tu
na zemi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 24. júl

Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Boris a Gleb
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 23, zač. 72 (rad.); Rim 8,
28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 – 16,2, zač. 52 (sv.)
Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem
s vami?“ (Mt 17, 17)
Toto je skutočne studená sprcha, ktorú nám dnes Ježiš dal. Normálne
by sa človek mohol aj uraziť. Ako mi to môže Ježiš tak povedať?
Mne, ktorý chodím do cerkvi každú nedeľu, vyspovedám sa raz –
dvakrát do roka. Postím sa. Pozor, pozor! A nie je pravda, že do cerkvi
chodím, lebo to beriem ako nedeľný zvyk? A že sedím v lavici
hodinku, bez modlitebnej knižky (o zapájaní sa do spevu pomlčím)
a len čakám, kedy bude koniec? Spoveď je dva razy do roka, lebo
každý ide, tak aj ja. Veď už niečo poviem. A postím sa preto, lebo iné
doma nenavaria.
Otvorme si oči viery. Kedy si naposledy prečítal Sväté písmo, aby si sa
utvrdzoval v láske? Kedy si naposledy bol úprimne na svätú spoveď,
aby si prijal Ježiša v Eucharistii, lebo ho miluješ? Kedy si sa zriekol
televízie, počítača, mobilu, hier, aby si si našiel čas na spoločnú
modlitbu v rodine, návštevu chrámu? Boh nám toho toľko zanechal...
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, ktorý zdedil
po rodičoch. Chcel ho predať. Stretol sa s priateľom básnikom
a požiadal ho, aby mu napísal inzerát, ktorý by mohol uverejniť
v médiách: „Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš,
ktorú.“
Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom,
kde pri východe slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik
s priezračnou vodou. Domček je zaliaty slnečným jasom a veranda
ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú cvrčky
a hviezdy.“
Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa: „Tak čo, predal si
ten domček?“ „Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som názor. Keď som si
prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že vlastním poklad.“
Pochopme aj my, koľko krásy nám Boh zanechal. Začnime ju
prežívať, aby Kristus zmenil dnešnú vetu na slová: „Úžasné pokolenie,
uprostred ktorého prebývam.“
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Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätým, kondák z hlasu, Sláva, kondák svätým, I teraz, podľa
predpisu. Ostatné z hlasu a svätým (HS: 143; PZ: 96; HP: 97)

PONDELOK 25. júl

Zosnutie sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 – 22, zač. 94 (rad.); Gal 4,
22 – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí... (Lk 8, 21)
V prvom momente sa to javí, akoby Ježiš „zhodil“ svoju matku. Opak
je pravdou. On na ňu upriamuje pozornosť. Veď kto môže byť lepším
vzorom ako tá, ktorá povedala Bohu svoje fiat – staň sa? Keď sa na to
pozrieme očami viery, zbadáme, že Kristus dnes znovu dal svoju
matku za vzor, aby sme sa podľa jej príkladu stali čoraz viac jeho
deťmi, jeho súrodencami, a tým aj dedičmi Božieho kráľovstva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv.
Anne (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

UTOROK 26. júl

Prepodobná mučenica Paraskeva
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 23 – 28, zač. 95
... ktoré zvonka vyzerajú pekne... (Mt 23, 27)
Je veľmi málo ľudí, ktorí by nepoužívali nejakú skrášľovaciu
pomôcku. V obchodoch už viac regálov nemá asi žiadny iný
sortiment. Kvôli trendu čias nakúpime množstvo kozmetiky. Starať
sa o dušu ale nie je veľmi náročné. Nepotrebujeme peniaze, len
vôľu. Nepotrebujeme tráviť dlhé minúty pred zrkadlom, okrem toho
spovedného... Chceš vyzerať pekne aj vnútri? Daj Bohu svoj čas a on
v tebe obnoví svoj dokonalý obraz.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 27. júl

Veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Prepodobní otcovia sedmopočetníci
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 39, zač. 96 (rad.); 2 Tim 2,
1 – 10 zač. 292; Jn 15, 17 – 16,2, zač 52 (rad.)
... a nechceli ste! (Mt 23, 37)
My by sme aj... Ale z roboty sme prišli unavení... Nevyšiel čas
na návštevu chrámu (popri x-hodinovom pozeraní televízie), nevyšiel
čas na modlitbu v rodine, lebo... Sme majstrami vo výhovorkách.
Keby, ale, nedalo sa... Aspoň raz si však treba nájsť čas, skutočne
sa zahĺbiť. Keď zažijem skutočný pokoj, ktorý Boh pri vzájomnom
stretnutí dáva, budem sa už len tešiť, kedy sa s ním budem môcť
znova stretnúť. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 28. júl

Apoštoli Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175, Mt 24, 13 – 28, zač. 99
Lebo vystúpia falošní mesiáši. (Mt 24, 24)
V jednej piesni sa spieva: „Boh sa túla iba sám tu a hľadá si
podnájom.“ Mnoho ich je, tých falošných mesiášov. Ako je možné,
že sa ľudia nechajú tak prekabátiť? Jednoduchá odpoveď: Nemáme
úprimný a osobný vzťah s Bohom. Hľadáme len chvíľkové senzácie,
všade vidíme symboliku, hľadáme zázraky, ktoré často ani zázrakom
nie sú. Pamätajme však na to, že Boh nás nikdy neopustí, lebo jeho
milosrdenstvo je večné.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)
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PIATOK 29. júl

Mučeník Kallinik
Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177, Mt 24, 27 – 33. 42 – 51, zač. 100
... nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. (Mt 24, 43)
Ikony, kríž na stene... Ale veď to už nie je trendové. Kto to má
vo svojom dome, nekráča s dobou. Dnes máme vyrezávaných bôžikov
z ebenového dreva, stojaté mačky, ktoré nás chránia. Vyhodili sme
Boha, ktorý je absolútnom pre nás, zo svojich domov, aby sme ho
nahradili niečím, čo pre nás nič neznamená, ba škodí nám. U Boha
nikdy nie je neskoro s tým skoncovať, aby sme vrátili pokoj do našich
príbytkov a hlavne do našich sŕdc.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 30. júl

Apoštoli Silas, Silván a spol.
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123, Mt 19, 3 – 12, zač. 78
Kto to môže pochopiť, nech pochopí. (Mt 19, 12)
Ak neovládate cudzí jazyk, v zahraničí máte problém. Musíme sa
učiť cudzie reči, ak sa chceme dorozumieť a niečo zažiť v inej krajine.
Nedá sa to ale za jeden deň. Treba sa učiť. Jazykom k pochopeniu
Kristových posolstiev je nasledovať ho. Napríklad ak chcete pochopiť,
ako je možné, že Kristus na kríži odpustil ešte aj svojim vrahom,
začnite odpúšťať všetkým vôkol seba. Tiež sa to nedá za jeden deň, ale
usilovným „tréningom“ to s Božou pomocou pôjde.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 31. júl

Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Obdobie pred sviatkom
Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý
a spravodlivý Eudokim
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 35, zač. 77
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý
svojmu bratovi. (Mt 18, 35)
Najdôležitejšie slovíčko, slovné spojenie v dnešnom evanjeliu
je „zo srdca“. U nás ale platí trocha iné pravidlo: „Odpustím, ale
nezabudnem!“ Toto pravidlo chce Ježiš zmeniť. Preto tam pridáva
najdôležitejší fakt, ktorý nesmie chýbať vo vzťahoch, aby neboli
chladné.
Jeden orol zlomil druhému krídlo. Poranený orol spadol na zem
a nemohol už vyletieť do vzduchu. Ale jedného dňa sa zvláštnym
spôsobom zdravý orol dostal do pazúrov poraneného orla. Vtedy
nastala chvíľa účtovania. Poranený orol hovorí zdravému:
„Ja už nemôžem lietať, ale ani ty už nebudeš lietať, aby si skúsil, aký
strašný je život orla, ktorý nemôže vyletieť vysoko nad oblaky. I ja ti
teraz zlomím krídlo, aby si vedel, akú krivdu si mi urobil.“
Po tomto rozhodnutí poranený orol počul hlas svojho srdca:
„To nie je predsa cesta na nápravu krivdy, ktorá ti bola spôsobená,
pretože s takouto odplatou bude krivda ešte väčšia.“
V tej chvíli poranený orol zmenil svoje rozhodnutie a povedal si:
„Neurobím to, zľutujem sa a pustím zdravého orla na slobodu.“
Po týchto slovách nastalo čosi neuveriteľné: Jeho zlomené krídlo
sa zrástlo, ba dokonca dostalo takú veľkú silu, že tento orol už so
zrasteným krídlom vyletel omnoho vyššie ako orol, ktorý bol zdravý.
Odpustením rastieme, odpustením sa zdokonaľujeme, odpustením
sa uzdravujeme. Odpustenie je darom, ktorý dávame sami sebe.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 143; PZ: 97; HP: 98)
Peter Iľko
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Ahoj, deti!
Ďalším skutkom duchovného milosrdenstva je potešovať zarmútených. Každému dobre padne, ak sa nájde
niekto, kto pri ňom stoji v ťažkej chvíli. Niekedy stačí,
keď mu svojou vreckovkou utrie nos.

Smiech
Dieťa sa zvyčajne prvýkrát zasmeje v období medzi 14. a 16. týždňom veku.
Smiech je jedna z vecí, ktoré sú zadarmo
a je pre nás navzájom veľkým darom
nielen preto, že máme dobrý pocit. Múdri
ľudia zistili, že smiech je veľmi dôležitý pre
zdravie človeka. Napríklad: zlepšuje pamäť, spúšťa tvorbu látok, ktoré potláčajú
bolesť, zlepšuje spánok aj trávenie, posilňuje imunitu – ochranný systém
pred chorobami aj samotné
srdce. Istý vedec zistil, že ženy
sa smejú viac, no zato muži
viac k smiechu nabádajú,
majú sklon humor ponúkať –
zabávať. Skúste (zvlášť chlapci)
vytvárať čo najviac situácií, pri ktorých sa
všetci okolo vás schuti zasmejú. Uvidíte, že
sa zmenia aj ďalšie veci okolo vás.

Sedem stupienkov

V núdzi poznáš priateľa

Keď (5) Jóbovi (8) počuli o všetkom nešťastí,
ktoré ho (1), prišli
každý zo svojho
Vo Svätom písme
(10): (3) z Temanájdeme Knihu Jób. Je
to príbeh o skúške vienu, (9) zo Šuachu
ry, o človeku, ktorý
a (6) z Naamatu.
všetko stratil a smúti
Uzhovorili sa, že
nad svojím životom.
V istej chvíli ho však namu (13) prejaviť
vštívia jeho priatelia,
(12) a (7) ho. Už
ktorí sa ho rozhodli pozďaleka ho videtešiť. Doplň do textu
li, ale ho (16).
správne slová a dozvieš
sa o nich viac, aj to, ako
I (14) hlasno, (11)
sa volali.
si odev a zvysoka
si trúsili (4) na
hlavy. Sadli si
k nemu na (15),
ale (2) dní a (6)
nocí mu nik nepovedal ani slova, lebo (18), že
jeho bolesť je
nesmierna.

2, 11 -- 13

Vyskúšaj si, či zvládneš potešiť zarmúteného. Vystrihni si pásik so siedmimi políčkami. Ak poznáš niekoho, kto nie
je veľmi veselý, zájdi za ním a vyskúšaj ho nejako potešiť: môžeš ho jednoducho iba navštíviť alebo niečo pre
neho urobiť, porozprávať vtip, alebo ho niečím obdarovať... Za každý vydarený pokus si môžeš vyfarbiť jednu tvár.

Pásik
utešiteľa

Komiks

Príbehy poslušníka
Prečo si smutný?
Mnísi predsa nemajú žiadne starosti.

Mrzí ma, že
som ...

... zase ...

... zaspal na ranné
modlitby.
A čo ty? Tiež si
nejaký neveselý.
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Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa:
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov)
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

Zlé známky, hlavne
angličtina. Nedostanem vreckové a
cez prázdniny...
... budem iba doma.

Nuž, nie je
to ľahké...
Ale
mám
nápad.

Príď ráno
do monastiera.

Ja ťa budem učiť angličtinu –
starec mi to dovolil, a ty sa budeš
modliť, aby som nezaspával...
A pomáhať mi
v záhrade.

Veľmi rád.
Už sa na to
teším.

www.casopisslovo.sk

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich,
a choď spolu s tými, ktorí smútia! (Sir 7, 38)

1 – postihlo; 2 – sedem; 3 – Elifaz; 4 – prach; 5 – traja;
6 – sedem; 7 – potešiť; 8 – priatelia; 9 – Bildad; 10 –
kraja; 11 – roztrhli; 12 – sústrasť; 13 – pôjdu; 14 – zaplakali; 15 – zem; 16 – nepoznali; 17 – Sofar; 18 – videli

Slovo deťom

detská

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
POĎAKOVANIA
Chceme sa z celého srdca poďakovať otcovi Jozefovi
Vojtilovi a všetkým otcom redemptoristom za krásnu a neúnavnú duchovnú prácu, ktorú nám veriacim
z Bokše vysluhovali celých 48 rokov. Láska k Bohu
a túžba slúžiť druhým nech vás aj naďalej sprevádza,
aby ste tým, že ste sa stali rybármi ľudí, priviedli čo
najviac duší k nebeskému Otcovi. To bude odmena
za vašu obetavosť, ktorú ste nám preukazovali. Veľká
vďaka, otcovia redemptoristi.
vaši veriaci z Bokše
OZNAMY
Mariánske duchovné cvičenia
22. – 24. júla sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča 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.
Campfest 2016

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
Seminár s pátrom Eliasom Vellom
3. – 6. augusta sa v hoteli Agroinštitút v Nitre uskutoční duchovný seminár s pátrom Eliasom Vellom OFM
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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
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.
Ikonopisecký kurz
Šesťdňový intenzívny kurz písania ikon pod vedením majstra Theodorosa Papadopoulosa z Grécka sa
uskutoční od 27.augusta do 1. septembra v Premonštrátskom gymnáziu na Kováčskej ulici 28 v Košiciach.
Cena kurzu je 420 eur (v cene je zahrnutý materiál
na písanie: dosky, štetce, farby). Prihlasovať sa môžete
na mejlovej adrese: kurz.ikonografia@gmail.com alebo telefonicky kontaktovať pani Luciu Jurgovú (0905
849 738)
Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia
v Ľutine
Pozývame vás na modlitby za oslobodenie a uzdravenie do Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine vždy druhú nedeľu v mesiaci. Modlia sa kňazi
Prešovskej archieparchie. Program: Chvály (16.00 h),
Svätá liturgia (17.00 h), Eucharistická pobožnosť.
Tváre s úsmevom milosrdenstva
Literárna sekcia rady pre vedu, vzdelanie a kultúru
Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k 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.
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizikový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch.
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937;
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružencových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých
a strieborných šperkov. Masarykova ulica16, Prešov
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil:
0910 922 091.
cenník inzercie
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.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto
grafia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051/ 773 14 81
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/

právna poradňa

18. ročník open air festivalu CampFest sa uskutoční
od 4. do 8. augusta na ranči v Kráľovej Lehote. Prinesie
dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné
športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti. Na účastníkov festivalu čakajú desiatky rôznych gospelových
kapiel na viacerých stageoch, ktoré budú prezentovať
rôzne hudobné štýly a žánre. Vstupenky si môžete
do 20. júla zakúpiť za cenu 30 eur cez webovú adresu:
www.campfest.sk/registracny-formular. Po tomto termíne to bude možné už len priamo na mieste za cenu
35 eur.

Conv. na tému Vnútorné uzdravenie – stretnutie s Bohom milosrdenstva.
Do pozornosti tiež dávame aj nasledujúci seminár
s pátrom Eliasom, ktorý sa uskutoční 8. – 11. augusta
tiež v hoteli Agroinštitút v Nitre na tému Rozlišovanie
dobrých a zlých duchov.

oznamy a inzercia

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Ako postupovať, ak sa mi nie mojou vinou stal
úraz na verejnom priestranstve (napr. pošmyknutie sa na snehu, padnutá omietka)?
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií, v ktorej
vám advokát podľa zdravotnej dokumentácie
bližšie popíše vaše možnosti na náhradu škody
z dôvodu úrazu a na katastrálnej mape a údajov
z katastra nehnuteľností zistí zodpovedný
subjekt, s ktorým následne môžete po svojom
zvážení začať rokovať o odškodnom.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA
& Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
16.35 Filip Neri R (2)
11.10 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 12.55 Duchovná poradňa – náboženský
program 17.30 Doma je doma (Doma v Bratislavskej
eparchii) – predstavenie Bratislavskej eparchie pred
návštevou ad limina apostolorum P
J19.07. (utorok) 09.10 Ichtis: antivírus pre deti 13.25
V kontexte; téma: Apokalyptické varovania 20.50 Gréckokatolícky magazín P 21.55 Doma je doma (Doma
v Bratislavskej eparchii) – predstavenie Bratislavskej
eparchie pred návštevou ad limina apostolorum R
J20.07. (streda) 08.15 Doma je doma (Doma v Bratislavskej eparchii) R 20.20 Fundamenty: Boží ľud, Kristovo
telo, chrám Ducha P
J21.07. (štvrtok) 12.55 GkM R 17.30 Doma je doma
(Doma v Košickej eparchii) – predstavenie Košickej
eparchie pred návštevou ad limina apostolorum P 22.55
Duchovná poradňa
J22.07. (piatok) 04.00 GkM R 22.55 GkM R
J23.07. (sobota) 08.50 Čo meno, to svätý 18.00 GkM R
20.15 October baby – film o jedinečnosti ľudského života
a sile odpustenia. Hannah vo svojich 19 rokoch zisťuje, že
bola adoptovaná po tom, čo prežila umelý potrat P 2
J24.07. (nedeľa) 16.35 October baby R 20.25 Duchovná
poradňa P
J17.07. (nedeľa)

J18.07. (pondelok)

08.15 Doma je doma (Doma v Košickej
eparchii) R 09.10 Ichtis: antivírus pre deti – v programe

slovo v kultúre

J25.07. (pondelok)

pre deti sa dozvieme, ako sa vyrovnať s vírusmi, ako je
hnev, závisť a nenávisť P 11.10 GkM R 21.00 Otvárací
ceremoniál SDM P
J26.07. (utorok) 09.10 Ichtis: antivírus pre deti 13.25
V kontexte; téma: Telo, duša, duch, rovnocennosť
náboženstiev 16.45 Zem spravodlivého ľudu (Burkina
Faso) – dokument o používaní moslimskej či kresťanskej
karty v rámci politického boja 21.10 Gréckokatolícky
magazín P
J27.07. (streda) 09.10 Katechéza + sprievodný program
SDM 13.20 V Samárii pri studni: Hnilé jablká – problém
pedofílie v Cirkvi 16.00 Svätý Otec František v Krakove
J28.07. (štvrtok) 08.40 Katechéza + sprievodný program
SDM – druhá katechéza so svedectvami a umeleckoduchovným programom pre mladých pútnikov na SDM
v Krakove s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom.
12.55 GkM R 17.30 Svätý Otec František v Krakove – uvítacia slávnosť s mladými
J29.07. (piatok) 04.00 GkM R 09.30 Svätý Otec František
v Krakove – návšteva koncentračného tábora v Osvienčime 11.00 Katechéza + sprievodný program SDM 18.00
Svätý Otec František v Krakove – krížová cesta s mladými
21.10 Rumunsko: Smerom k slnku – dokument o prenasledovaní Gréckokatolíckej cirkvi v komunistickom
Rumunsku
J30.07. (sobota) 10.30 Svätý Otec František v Krakove –
svätá omša v Lagievnikách 18.00 GkM R 18.30 Svätý Otec
František v Krakove – modlitbová vigília
08.50 Srdce Slovákov v Ríme – dokument
o Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 09.30

J31.07. (nedeľa)

Arkadiusz Łodziewski:
Antidepresívna Božia príručka
Na slovenskom knižnom trhu sa objavila ďalšia kniha
z poľského vydavateľstva Salwator, ktorá prináša
veľkú duchovnú útechu pre všetkých, ktorých každodenný život často privádza k smútku a beznádeji.
Autor knihy – evanjelizátor, charizmatik, Boží muž
veľmi prístupným jazykom uvádza čitateľa na základe
Božieho slova do duchovného zápasu. Predstavuje
krásu a neopakovateľnosť povolania každého človeka
v Božom pláne, ako aj rafinovanú taktiku diabla, ktorou chce zničiť, narušiť alebo oslabiť jednotu a priateľstvo s Bohom. Kniha
má v poľštine svoje pokračovanie v Božej príručke, ako premáhať strach
(Boży poradnik zwycięstwa nad lękiem). (Helena Dudová)

Chiara Luce Badanová
Chiara si už v mladom veku uvedomila, čo pre ňu
znamená žiť kresťanský život. Často hovorievala
vetu: „Pre teba, Ježiš!“ Tá ju sprevádzala počas všetkých jej trápení, hlavne keď musela prijať chorobu,
ktorá ju pripútala na lôžko. Cítila, že Boh žiada od nej
niečo viac. Aj v tomto trápení ju zaujímala iba Božia
vôľa. Chiara Lubichová, ako to bolo zvykom v Hnutí
fokoláre, jej ako životné motto darovala biblický citát: „Ja som vinič, vy
ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo
mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5) Dala jej aj nové meno Luce – Svetlo.
Príbeh talianskej blahoslavenej môžete sledovať na obrazovkách TV NOE
23. júla o 09.30 h. (Ondrej Miškovič)
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Svätý Otec František v Krakove – záverečná svätá omša
18.15 Svätý Otec František v Krakove – rozlúčka a odlet
TV NOE
J18.07. (pondelok) 13.40 Příběhy odvahy a víry: Kázání
ve tmě – dokument o prenasledovaní kresťanov v komunistickom Rusku (3)
J20.07. (streda) 08.15 Stopy ve sněhu – dokument o pašovaní literatúry do Československa v období totality 18.30
Bible pro nejmenší: Ester
J21.07. (štvrtok) 07.05 Don Bosco, světec, který hrával
fotbal – dokument
J22.07. (piatok) 12.35 Princ, který si vybral Dona Bosca –
dokument o poľskom kniežati Augustovi Czatoryskom,
ktorý sa rozhodol pre zasvätený život
J23.07. (sobota) 09.30 Chiara Luce Badano – dokument
o mladej talianskej blahoslavenej 18.00 Příběhy odvahy
a víry: Babička Věra (Láska a naděje) – dokument o histórii prenasledovania kresťanov v komunistickom Rusku (4)
J24.07. (nedeľa) 09.50 Srdce pro bezmocné – svedectvo
rehoľných sestier z Bosny a Hercegoviny o občianskej
vojne
J26.07. (utorok) 09:00 Krakov 2016 18.00 Ceremoniál
a mše svatá otevírající 31. světové dny mládeže 2016

11.15 Studio Krakov – prenos z púte
mládeže v rámci Svetových dní mládeže 18.25 Světové
dny mládeže 2016 s papežem Františkem (SDM 2016

J27.07. (streda)

The Song
Spevák Jed King (Alan Powell), hlboko veriaci človek, prichádza na istý ranč zahrať pár piesní. Tam sa
zamiluje do Rose (Ali Faulknerová), pozve ju na rande,
neskôr požiada o ruku, zoberú sa a majú spolu dieťa.
Jed však naďalej koncertuje a sprievod mu robí speváčka a huslistka Schelby Baleová (Caitlin Nicol-Thomasová) Jeho manželka Rose odmieta s ním cestovať
a ich manželstvo sa tak dostáva do krízy. Rozhodnutie
medzi kariérou a rodinou je len na Jedovi. Film je
inšpirovaný životom kráľa Šalamúna. (www.csfd.cz)
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Kings Kaleidoscope: Beyond Control
Chad Gardner nahral asi najodvážnejší album v histórii toho, čomu hovoríme worship hudba. Pokiaľ
debutový album z roku 2014 bol klasický korporátny
worship zmiešaný s veľmi osobnou a emotívnou
modlitbou, Beyond Control je stopercentným artovým uctievaním, a to v tom najlepšom zmysle slova.
Je to silná osobná spoveď, žánrovo veľmi rozmanitá, ale hlavne slobodná a ako vždy s kvalitnými textami. Tie sú o niečo
lyrickejšie, ale stále dostatočne úprimné. Celý album sa nesie v duchu
zlomenosti pred Bohom, ktorý je jedinou záchranou. Často je tu prítomný
motív strachu a smútku, ktorý ale vždy prechádza do momentu nádeje
a odpočinku. Veľmi to pripomína niektoré Dávidove žalmy, kde Dávid
v najväčšej úzkosti nachádza pookriatie v Božom náručí. (christ-net.sk)

www.casopisslovo.sk

s papežem Františkem) – stretnutie s poľskými biskupmi
v krakovskej katedrále
J28.07. (štvrtok) 10.00 SDM 2016 s papežem Františkem:
Návštěva poutního místa na Jasné Hoře v Čenstochové
a mše svatá 17.10 SDM 2016 s papežem Františkem:
Slavnostní přivítání Svatého Otce mladými v parku
Blonie v Krakově
J29.07. (piatok) 16.25 SDM 2016 s papežem Františkem:
Návštěva univerzitní dětské nemocnice v Krakově 17.50
SDM 2016 s papežem Františkem: Křížová cesta z parku
Blonie v Krakově
J30.07. (sobota) 17.15 Příběhy odvahy a víry: Patriarcha
Tichon: Kolik slz budu muset zamáčknout! (5)
LUMEN
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)
J19.07. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Karmelská Panna
Mária a čnosti; hosť: šéfredaktor Blažej Štrba 20.00
Duchovný obzor R
J20.07. (streda) 11.10 Sté výročie od narodenia sestry
Zdenky. Ako ho prežívajú sestry v Kongregácii sv. Kríža.
Rozhovor s predstavenou kongregácie i sestrami o podujatiach pri tejto príležitosti
J24.07. (nedeľa)

J25.07. (pondelok) 11.05 Zaostrené: O kráse a dôležitosti
rozprávky – inšpirácia pre rodičov a starých rodičov
na prázdniny
J19.07. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Studia Biblica Slovacca; hosť: don Anton Červeň 20.00 Duchovný obzor R
J27.07. (streda) 11.10 Keď je chémia zábavná a krásna –
rozhovor s učiteľkou chémie a výtvarnej výchovy v Badíne
Luciou Dovalovou o projektoch a krúžku Kremik, vďaka
ktorým sa deti učia mať chémiu rady
J28.07. (štvrtok) 16.30 História a my: Dejiny pútnického
miesta Kohútovo (150 rokov od schválenia pútí) P 20.00
História a my R
J30.07. (sobota) 13.00 Zaostrené: O kráse a dôležitosti
rozprávky – inšpirácia pre rodičov a starých rodičov
na prázdniny R
J31.01. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
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)
J24.07. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Trenčianskych Stankoviec
J31.07. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Bratskej jednoty
baptistov z Banskej Bystrice
rádio slovensko
JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

rádio regina

RTVS

17.05 Viera v živote
20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
rádio devín
JPondelok

DVOJKA

JUtorok

J23.07. (sobota) 10.30 Sté výročie narodenia blahorečenej
sr. Zdenky 12.10 Zdenka – dokument o rehoľnej sestre
Zdenke Schelingovej 23.40 Nahý medzi vlkmi – vojnová
dráma, inšpirovaná skutočnými udalosťami z obdobia
1945, keď do koncentračného tábora v Buchenwalde
bol v kufri prepašovaný trojročný židovský chlapček. Boj
o jeho záchranu sa stal medzi väzňami zároveň aj bojom
o záchranu vlastnej viery v ľudskosť

JNedeľa

07.00 Krajina duše
Zmena programu vyhradená.

06.05 Modlitba prvej hodinky
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Lámaním
poškodila

Trma-vrma

Označenie
citlivosti
filmov

Citoslovce
súhlasu

Autor:
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Komanický

Emaily
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relax

Pomôcky:
Taim, Kopsa, Sídlo zraku
Lavanda,

Meno herca
Delona

Sociálno-demokratická aliancia,
skr.

Kanapa

Vlastnil

Kolo

V M B U L A Á N I A K M L D U Š A
E A N E J E V U B O D F N T M U N

Zadok lode
Katarína,
po domácky
Patriaci
Ballekovi

Váha
Babka,
po nemecky
Zverník,
zastarale

A D J O E L U O T K L Š U E Á E
A T D A O O R P G M R A J A A I

Žil si

Umelá plocha
ihrísk

Slovenský
polyhistor

Indické
tanečnice
EČV Rimavskej
Soboty

Í

T Ó R A N I
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Okúzlila

Tankový pluk
Žijeme

Ta

Kód Talianska

Plúžila

Približne

Ílovitý nerast

Ozvena
Eduard,
v Londýne

u

Dobrá vôľa
pomôcť
druhému
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T M E CH S L T Á Š R O A Z R T K

M I R H Z Á L R T A R A K A B L A

Vo,
po nemecky

Egyptský boh
Slnka

Í

A N K B N T R Ú A O T E O R H S Č

Brazílske
mesto

Žrde na voze
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J24.07. (nedeľa) 09.30 Slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia biskupskej vysviacky Mons. Františka
Rábeka

Fínske mesto
Bývalý
obuvník
EČV
Ružomberka
Nemecká
spolková rep.

Mužské meno
Dýchanie
Podobá sa
batistu

T O U O N L V N A N B

K O R S M E T O Z Ž O I Á M A Z Á
Tvrdený
papier

M V CH CH Š E V Á U N E N E T E T T
E P R O S O N M A T A N O F E R A
Ň K Á E T Y L T O B A M E R I K A
M A M O N A E

R O O S O H C I

E Ľ

Legenda: ABRAHÁM, AGÁT, ACHÁT, ALBA, ALMUŽNA, AMERIKA,
ANDEZIT, ANJEL, ATRAMENT, BANÁN, BULA, CIEĽ, ČÍNA, DUŠA,
EFEZ, ENOCH, ETANOL, ETYL, GOLF, HNEV, HROM, CHOROBA,
CHRÁM, CHRÓM, JOEL, KABÁT, KAIN, KAPLÁN, KMEŇ, MAMONA,
NAZARET, NÁZOR, NEHA, OBJAV, OBUV, OFERA, OCHOTA, OLEJ,
OMŠA, OSOH, OZNAM, PROSO, RUŽENEC, SMOTANA, TÓRA,
UTOROK, VARIČ, VIETOR.
Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Ono
Ligue of Red
Cross Societes

Správne riešenia z čísla 13: Krížovka: Priateľ je dar, ktorý dávate
sami sebe. Osemsmerovka: Prvou pravdou Cirkvi je Kristova láska.
Výherca: Michal Strelec zo Šarišských Sokoloviec

Zatýkací
rozkaz

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

pre rodiny s deťmi

v Centre pre rodinu na Sigorde

▌▌Buková hôrka 13. – 14. august
Sobota 13. august
16.00 Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu, posvätenie vody
16.30 Modlitba ruženca
17.00 Veľká večiereň s lítiou
18.00 Svätá liturgia, agapé

Nedeľa 14. august
08.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke
08.30 Modlitba ruženca
09.00 Utiereň
10.30 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu

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. 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.
30.09. – 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.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2016
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
18. – 24.07. Evanjelizačno-formačný týždeň s Gloriou Grayovou
25. – 31.07. Skautský tábor
31.08. – 02.09. Konferencia o pastorácii Rómov
v Smižanoch

ČIČAVA

Archieparchiálna odpustová slávnosť Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

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)
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

Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde
Dátum: 23. – 30. júl alebo 6. – 13. august
Cena: 300 eur za rodinu
Viac informácií: centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316, 0903 983 317

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
06.08. Fatimská sobota (08.30 h)
12.08. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
13. – 14.08. Odpustová slávnosť

sigord

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.

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 (16.00 h)
27. – 28.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
08.05. – 30.10. Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej
hore (každá nedeľa, 18.00 h)
24.07. Malá púť k svätej Anne (10.00 h)
06.08. Fatimská sobota (10.00 h)
14.08. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia (16.00 h)
19.08. Metropolitná púť mládeže (10.00 h)
20. – 21.08. Archieparchiálna odpustová slávnosť

