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Sýrsko-malankarská 
katolícka cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: malankaraorthodox.tv

Túto cirkev západosýrskeho obradu, ktorej 
98  % veriacich žije v juhoindickom štáte Ke
rala, si netreba pliesť so Sýrsko-malabarskou 
katolíckou cirkvou východosýrskeho obradu, 
ktorá sa vyskytuje na tom istom území.

Indické cirkvi odvádzajú svoj pôvod 
od apoštola Tomáša. Indickí kresťania 
pôvodne nasledovali východosýrsku tradíciu 
Asýrskej cirkvi Východu. V období kolonia
lizmu vstúpili do cirkevnej únie s Rímom. 
V roku 1599 sa museli zaviazať k latinizácii 
svojho obradu a celibátu klerikov. Synoda 
v meste Diamper ich zároveň vyňala spod 
jurisdikcie chaldejského patriarchu a podria
dila latinskej cirkevnej provincii. Za biskupov 
pre Tomášových kresťanov boli ustanovovaní 
portugalskí jezuiti, ktorí dohliadali na to, 
aby sa nešírili mimo Malabarského pobre

žia. Mnohí nespokojní kresťania sv. Tomáša 
v roku 1653 prestúpili na západosýrsky obrad 
a pod jurisdikciu Sýrskeho pravoslávneho 
patriarchátu Antiochie.

Charizmatický biskup Ivanios
Sýrsko-malankarská katolícka cirkev vznikla 
na pozadí situácie západosýrskeho kresťan
stva v Indii na začiatku 20. storočia. V roku 
1912 vyústili do schizmy spory medzi odpor
cami a zástancami autokefálie indickej cir
kvi. Pre nespokojnosť s dvojitou hierarchiou 
synoda prívržencov autokefálie v roku 1926 
poverila biskupa Ivania, aby viedol s Rímom 
rokovania o cirkevnej únii.
Ivanios (* 1882) bol od roku 1908 rekto

rom kňazského seminára v meste Kottayam. 
Po schizme patril k skupine zástancov au
tokefálie. V roku 1919 založil Rehoľu nasle
dovania Krista s mužskou i ženskou vetvou. 
V roku 1925 prijal biskupskú vysviacku pre 
ich kláštorné centrum Bethany. V roku 1929 

ho povýšili na metropolitu a rehoľného spo
lubrata Theophila mu vysvätili za pomocné
ho biskupa.
Metropolita Ivanios dosiahol pri Svätej 

stolici ponechanie západosýrskeho obradu 
a uznanie vysviacky malankarských bis
kupov a kňazov. Rím prisľúbil zriadenie 
samostatnej cirkevnej štruktúry, nezávislej 
od Sýrskeho katolíckeho patriarchátu Antio
chie, no žiadal celibát klerikov.

Do únie s Rímom vstúpila v septembri 
1930 malá časť zástancov autokefálie: metro
polita Ivanios, pomocný biskup Theophilos 
a veľká časť rehoľníkov a rehoľníčok.

Prvý metropolita
V roku 1932 dostal Ivanios od pápeža 
pálium ako prvý metropolita Trivandrumu 
(hlavného mesta Keraly) a prvý najvyšší 
predstaviteľ Sýrsko-malankarskej katolíckej 
cirkvi. Theophila Rím vymenoval do čela 
eparchie Tiruvalla. Hoci sa postupne k únii 
pridali ďalší biskupi, kňazi a mnohí veriaci 
z oboch rozhádaných strán, nenaplnilo sa 
želanie metropolitu Ivania († 1953), aby sa 
skrze úniu s Rímom opäť zišli v zjednotenej 
Cirkvi. Odporcovia autokefálie nezjedno
tení s Rímom vytvorili autonómnu Sýrsku 
pravoslávnu cirkev Malankáru, jej prívrženci 
nezjednotení s Rímom rozvinuli autokefálnu 
Malankarskú pravoslávnu sýrsku cirkev.

Súčasnosť
V roku 2005 Rím povýšil prvého hierarchu 
Sýrsko-malankarskej katolíckej cirkvi, kto
rým je metropolita Trivandrumu, na vyššie
ho arcibiskupa. Postavil ho na roveň prvého 
hierarchu staršej a väčšej Sýrsko-malabarskej 
katolíckej cirkvi.
Sýrsko-malankarská katolícka cirkev má 

450-tisíc veriacich. Tvoria ju dve metropolie: 
Trivandrum (eparchie Marthandom, Mave
likara, Pathanamthitta) a Tiruvalla (eparchie 
Battery, Muvattupuzha, Puthur, Gurgaon, 
apoštolský exarchát Khadki). Apoštolský exar
chát pre USA (New York) podlieha priamo 
Svätej stolici. Vyšším arcibiskupom je kardinál 
Baselios Cleemis Thottunkal (* 1959).

Trivandrum srí lanka

južná india

Tiruvalla

Bengálsky záliv

arabské more
marthandom

Pathanamthittamavelikara

Muvattupuzha

Puthur
Bathery

khadki (Bombaj) ã Gurgaon(new dilli) á
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Nevyhnutnými danosťami pre rovnováhu 
osobnosti sú racionálnosť a láskavosť. Tieto 
dve vlastnosti sa nevylučujú, ba naopak, vzá
jomne sa dopĺňajú. Myslím si, že je správne 
prijímať rozhodnutia s chladnou hlavou, 
ale zároveň s teplým srdcom, ktoré dokáže 
urobiť iných šťastnými. Veď láskavé srdce 
neznižuje vážnosť prijatého rozhodnutia.
Súčasnosť zdôrazňuje význam racio-

nálneho prístupu k všetkým oblastiam 
života. Riadenie spoločnosti či prijímanie 
rozhodnutí sú vo veľkej miere formované 
práve racionalitou, ktorá nepredstavuje len 
rozhodnutie rozumu, ale aj snahu dosiahnuť 
cieľ. Racionalitou sa prijímajú aj rozhodnu
tia v rámci nášho zariadenia Domu svätej 
Anny v Starej Ľubovni. V zariadení pre deti 
a mladých s kombinovaným postihnutím 
by racionálne rozhodnutia bez láskavosti 
neprinášali úžitok. Aj keď láskavý prístup 
od nás často vyžaduje oveľa viac trpezlivosti 
s tými, ktorým sa venujeme, práve láskavosť 
vnáša do denného programu nevídané roz
mery. Láskavosť vychádza z nášho srdca, no 
nemôže obísť ani náš rozum, lebo by sa moh
la u našich detí a mladých prestať vyžadovať 
zodpovednosť.
Človek pri výchove má byť rozumný, 

racionálny, ale aj láskavý. Práve výchovou 
a učením detí a mladých v našom zaria
dení rozvíjame ich ľudský faktor. Sociál
nou a liečebnou rehabilitáciou ich učíme 
samostatnosti, rozvíjaním ich zručností 
a zdatností integrujeme do majoritnej 
spoločnosti. Rovnako sa snažíme pomáhať 
deťom k zlepšovaniu sa ako človek. Ak sa 
dostane naša láska cez náš rozum k srdcu 
druhého, získame si jeho srdce aj jeho rozum 

privedieme k uvažovaniu, ako by túto lásku 
podával ďalej. Nie je to len jednosmerný 
proces, často si my sami zamestnanci uvedo
mujeme skutočné hodnoty prostredníctvom 
práce s touto cieľovou skupinou. Každý 
náš výrok, nariadenie alebo rozhodnutie, 
ako aj samotné správanie ovplyvňuje vývoj 
alebo náladu každého klienta. Ku každému 
z racionálnych rozhodnutí sa preto snažíme 
dávať pridanú hodnotu, ktorou je láskavosť. 
Dôvodom je spôsob videnia sveta a človeka, 
ktorý jasnejšie a obohacujúcejšie vplýva nie
len na našu vlastnú skúsenosť. Láskavosť je 
prostriedkom nazerania na svet ľudskejším 
spôsobom, kde nemusíme prekročiť ostat
ných, aby sme získali to, čo chceme. Veď 
možno povedať, že samotná láskavosť pochá
dza od Boha, a preto je pre nás táto vlastnosť 
prirodzená. „Milostivý a milosrdný je Pán, 
zhovievavý a veľmi láskavý.“ (Ž 145,8)
Prejav láskavosti nestojí veľa. Niekedy 

stačí milé slovo, úsmev na tvári, objatie 
alebo len vypočutie si toho druhého. Denne 
to vnímame aj v Dome sv. Anny, kde len 
prítomnosť a čas venovaný deťom a mladým 
znamená veľa. Aj keď niekedy sa prejav 
vďačnosti nedostaví okamžite, neznamená 
to, že nepadli na úrodnú pôdu. Preto denne 
nachádzajme príležitosti komu a ako prejaviť 
svoju láskavosť, lebo len správnym spojením 
srdca a mysle, našej racionality v kombiná
cii s láskavosťou, budeme schopní prinášať 
svetu to najlepšie.

Bc. Monika Markovičová
vedúca zariadenia Dom sv. Anny v Starej Ľubovni

Racionálnosť 
a láskavosť 
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2017 – Rok výročí Košickej eparchie

5. púť Košickej eparchie do Svätej zeme
12. – 23. marec 2017

Program: Tel aviv, jeruzalem, Betlehem, ain Karem, Genezaretské jazero, Kafarnaum, nazaret, 
Kána Galilejská, Mŕtve more, Kumrán
Cena: 670 eur + 100 dolárov (letenka, letiskové poplatky, 7 x ubytovanie s polpenziou v dvoj- 
a trojlôžkových izbách, doprava vo Svätej zemi, sprievodca kňaz)
Bližšie informácie: www.vyrocie.grkatke.sk/put-do-svatej-zeme
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J▌Veriaci Košickej eparchie putovali 
k máriapócskej ikone

17. septembra sa uskutočnila tradičná púť 
gréckokatolíkov Košickej eparchie do sta
robylého mariánskeho pútnického miesta 
Máriapócs v Maďarsku. Takmer dve tisícky 
veriacich prišiel osobne pozdraviť vladyka 
Filip Kocsis, debrecínsky arcibiskup met
ropolita. Archijerejskú svätú liturgiu pred 
miestnou bazilikou slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha.

V kázni vyjadril radosť z toho, že Slováci 
dnes už môžu slobodne putovať na miesto, 
kde sa udialo veľa obrátení. Vladyka nabádal 
rodičov, aby v súčasných slobodných časoch 
pomáhali svojim deťom dospieť vo viere, 
bez ktorej život stráca správnu orientáciu. 
Po svätej liturgii bol ešte mariánsky moleben 
a myrovanie. (Michal Hospodár, foto: MP)

J▌Prešovský katedrálny zbor  
putoval do Poľska

Členovia prešovského Kated
rálneho zboru sv. Jána Krstiteľa 
navštívili 17. a 18. septembra 
niekoľko pútnických miest 
v Poľsku. Svoje putovanie začali 
v Ludzmierzi neďaleko Nového 
Targu, kde sa v krásnom prostre
dí ružencovej záhrady pomodlili 
ruženec a zaspievali v bazilike. 
Ich cesta pokračovala do Vado
víc, do chrámu zasväteného sv. 
Jánovi Pavlovi II. a do chrámu, 
v ktorom bol pokrstený. Deň 
zakončili návštevou Baziliky Panny Márie 
v Kalwarii Zebrzydowskej. V tomto pútnic
kom mestečku boli aj ubytovaní. Ďalší deň 
navštívili wawelský hrad a centrum Krakova. 

Vyvrcholením púte bola svätá liturgia v kapln
ke Sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorú 
slúžil otec Gabriel Székely. (Valéria Hricovová, 
Alena Olejárová)

J▌Veriaci z Košíc 
prešli rímskymi bránami milosrdenstva

Gréckokatolícki veriaci z farností Košického 
protopresbyterátu putovali pri príležitosti 
mimoriadneho Svätého roka milosrden
stva do Ríma, a to v dvoch termínoch: 12. – 
17. septembra a 19. – 24. septembra. Navštívili 
Baziliku sv. Pavla, ktorá sa v ranokresťanských 
časoch nachádzala pred bránami Ríma, a ako 
pútnici v dávnych časoch vybrali sa starou Os
tijskou cestou do centra antického Ríma. Pre
zreli si baziliku Santa Maria in Cosmedin aj 
Baziliku sv. Bartolomeja. Zúčastnili sa na ge

nerálnej audiencie so Svätým Otcom Františ
kom. Pomodlili sa pri hrobe sv. Konštantína 
Cyrila, prešli svätou bránou v Lateránskej 
bazilike a slávili liturgiu v Bazilike sv. schodov. 
Navštívili aj mariánsku baziliku Santa Maria 
Maggiore, Panteón či Španielske schody. Nad 
hrobom sv. Jána Pavla II. slávili svätú liturgiu 
spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ a svoju 
púť zavŕšili prechodom aj cez poslednú svätú 
bránu štyroch hlavných rímskych patriarchál
nych bazilík. (Martin Mráz)

�� Chaldejský katolícky arcibiskup Mons. 
Bashar Warda z Erbilu sa 19. septembra 
zúčastnil na zasadnutí Nemeckej bis-
kupskej konferencie v nemeckom meste 
Fulda. Podľa jeho slov sa počet kresťanov 
v iraku znížil z 1,4 milióna na necelých 
300-tisíc veriacich. „V priebehu najbližšieho 
mesiaca sa rozhodne, či má kresťanstvo 
po dvetisíc rokoch prítomnosti v iraku 
budúcnosť, alebo zanikne, možno s výnim-
kou nepatrných pozostatkov určených pre 
múzeá.“ arcibiskup Warda tiež nemeckým 
katolíkom poďakoval za ich finančnú po-
moc kresťanom na Blízkom východe, ktorá 
v roku 2015 činila 42 miliónov eur. (RV)

��  26. septembra sa na mestskom úrade 
v Kyjeve uskutočnilo stretnutie starostu 
mesta Vitalija Klička s vladykom Sviato-
slavom Ševčukom, kyjevsko-haličským 
vyšším arcibiskupom. Predmetom ich 
stretnutia bolo vyriešenie problému 
škandalóznej výstavby komplexu budov tzv. 
Slnečnej riviéry v tesnej blízkosti Katedrál-
neho chrámu Kristovho vzkriesenia. (ugcc.
ua)

�� Svätý Otec František prijal 26. sep-
tembra v Dome sv. Marty členov Sveto-
vého židovského kongresu (World Jewish 
Congress) na súkromnej audiencii. jednou 
z hlavných tém, ktoré členovia delegácie 
zhrnuli do šiestich otázok, bol pokoj vo sve-
te. na záver stretnutia dodatočne poďako-
vali pápežovi za jeho návštevu koncentrač-
ného tábora v Osvienčime, ktorú absolvo-
val počas apoštolskej cesty v Poľsku. 

�� Konferencia katolíckych biskupov 
Kanady (CCCB) usporiadala 26. – 30. sep-
tembra každoročné plenárne zasadnutie. 
Biskupi sa zaoberali dôsledkami zákona 
o eutanázii, ktorý bol v Kanade prijatý 
v júni tohto roka. Zákonom sa zlegalizovalo 
právo na prerušenie liečby, takzvaná pasív-
na eutanázia. aktívna eutanázia – zámerný 
medicínsky akt ukončenia života je v Kana-
de aj naďalej zakázaný. Okrem eutanázie 
preberali aj tému kresťanskej nejednoty 
a rastúcu popularitu tzv. transgenderovej 
ideológie. (RV)

�� Prezident Andrej Kiska zavítal 29. sep-
tembra do Pápežského slovenského 
kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme v rámci 
svojej oficiálnej návštevy Talianskej repub-
liky. Kolégium navštívil v sprievode ministra 
kultúry Marka Maďariča, veľvyslanca SR 
v Taliansku jána Šotha a veľvyslanca SR pri 
Svätej stolici Petra Sopka. delegáciu ústav-
ných činiteľov privítal rektor kolégia Pavol 
Zvara spolu s kňazmi študujúcimi na rím-
skych univerzitách, rehoľnými sestrami 
a priateľmi kolégia.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

DôstojNosť 
synov
JJ Marek Baran
J� foto: www.huffingtonpost.com

Stvorení životodarným dychom
Svätý Otec František v príhovore účastníkom 
Národného biblického týždňa venoval svoju 
pozornosť dôstojnosti človeka. Povedal: 
„Uvažovať o tom, ako sme boli stvorení, 
formovaní na obraz a podobu Stvoriteľa, nad 
odlišnosťou od iných stvorení a celého stvo
renstva je kľúčové. Pomáha nám to pochopiť 
dôstojnosť, ktorú máme my všetci, muži 
i ženy, dôstojnosť, ktorá má svoje korene 
v samotnom Stvoriteľovi. Vždy ma oslovuje 
skutočnosť, že našou dôstojnosťou je práve 
to, že sme Božími deťmi, a v Písme sa tento 
vzťah ukazuje v tom, že on nás vedie tak, ako 
vedie otec svoje dieťa. V druhom rozprávaní 
o stvorení vidíme, ako nás Boh stvoril reme
selníckym spôsobom. Sformoval nás z blata 
zeme, teda Božie ruky sa zašpinili naším 
životom. Stvoril nás nielen svojím slovom, 
ale aj svojimi rukami a svojím životodarným 
dychom, skoro by sme povedali, že celá Božia 
bytosť sa angažovala v tom, že darovala život 
ľudskej bytosti. Existuje však možnosť, že 
táto dôstojnosť, ktorú nám udelil Boh, sa 
môže znehodnotiť. Vo futbalovom slovníku 
by sme povedali, že človek má schopnosť 
dať si vlastný gól. To sa deje, keď kšeftujeme 
so svojou dôstojnosťou, keď sa utiekame 
k modloslužbe, keď v našom srdci dávame 
priestor modloslužobnej skúsenosti. Keď 
počas odchodu z Egypta Mojžiš neschá
dzal z vrchu a ľud bol unavený, pokúšal ho 
démon a ľud si vytvoril modlu. A modla 

bola zo zlata. Všetky modly majú na sebe 
niečo zo zlata! To nás núti zamyslieť sa nad 
príťažlivou silou bohatstiev, nad skutočnos
ťou, že človek stráca vlastnú dôstojnosť, keď 
v jeho srdci bohatstvá zaujmú Božie miesto. 
Naopak, Boh nám dal dôstojnosť byť jeho 
synmi. Keď niekto znevažuje, segreguje, dis
kriminuje, vtedy neinfikuje dôstojnosťou, ale 
robí opak. Prospeje nám, ak sa budeme často 
pýtať: Ako prijímam svoju dôstojnosť? Ako 

jej dávam rásť? A prospeje nám aj zamyslieť 
sa nad tým, či a kedy infikujeme dôstoj
nosťou nášho blížneho.“ (úryvok príhovoru 
z 15. septembra 2016)

Vstať a ísť k Otcovi!
Tri podobenstvá o milosrdenstve z Lukášov
ho evanjelia boli hlavnou témou príhovoru 
Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel 
Pána: „Cez tieto tri rozprávania chce Ježiš dať 
pochopiť, že Boh Otec má voči hriešnikom 
na prvom mieste prijímajúci a milosrdný 
postoj. Spoločným prvkom týchto podobens
tiev je to, čo vyjadrujú slovesá s významom 
,spoločne sa radovať‘, ,oslavovať‘. Nehovorí 
sa o žalostení. Je tu radosť, robí sa oslava. 
Pastier zvoláva priateľov a susedov a hovorí 
im: ,Radujte sa so mnou, lebo som našiel 
ovcu, čo sa mi stratila‘ (Lk 15, 6). Žena zvo

láva priateľky a susedky so slovami: ,Radujte 
sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo 
som stratila‘ (Lk 15, 9). Otec hovorí druhému 
synovi: ,Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo 
tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, 
a našiel sa‘ (Lk 15, 32). V prvých dvoch podo
benstvách je dôraz na radosti, ktorá je taká 
neudržateľná, že je nutné sa s ňou podeliť 
s ,priateľmi a susedmi‘. V treťom podoben
stve je dôraz na oslave, ktorá sa rodí v srdci 
milosrdného otca a rozširuje sa na celý 
jeho dom. Tento Boží sviatok z tých, ktorí 
sa k nemu vracajú s kajúcnosťou, zaznieva 
mimoriadnym spôsobom z jubilejného roka, 
ktorý prežívame, ako to vyjadruje aj samotný 
pojem jubileum. Týmito troma podobenstva
mi nám Ježiš predstavuje pravú tvár Boha 
Otca s otvorenou náručou, ktorý s hriešnik
mi zaobchádza vľúdne a súcitne. Najdojíma
vejšie podobenstvo, ktoré dojíma všetkých, 
pretože dáva najavo nekonečnú lásku Boha, 
je to, v ktorom otec pritíska k sebe a objíma 
navráteného syna. To, čo núti k úžasu, nie 
je ani tak žalostný príbeh mladého človeka, 
ktorý skĺzol k úpadku, ale jeho rozhodujúce 
slová: ,Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi‘ (Lk 
15, 18). Cesta návratu domov je cestou nádeje 
a nového života. Boh vždy očakáva náš návrat 
na [správnu] cestu, trpezlivo nás vyčkáva. 
Vidí nás, kým sme ešte v diaľke. Beží nám 
v ústrety, objíma nás, bozkáva, odpúšťa 
nám. Taký je Boh! Taký je náš Otec! A jeho 
odpustenie zmazáva minulosť a znovuzro
dzuje nás v láske. Zabúda na minulosť: toto 
je Božia „slabosť“. Keď nás objíma a odpúšťa 
nám, stráca pamäť. Nemá pamäť! Zabúda 
na minulosť. Keď sa my hriešnici obraciame 
a nechávame sa Bohom nájsť, nečakajú nás 
výčitky a tvrdosť, pretože Boh zachraňuje, 
nanovo prijíma do domu s radosťou a robí 
oslavu. Samotný Ježiš v dnešnom evanje
liu hovorí: ,V nebi bude väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako 
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, 
ktorí pokánie nepotrebujú‘ (Lk 15, 7). A dám 
vám jednu otázku: Už ste niekedy mysleli 
na to, že zakaždým, keď vstupujeme do spo
vednice, je v nebi radosť a oslava? Mysleli ste 
na to? Je to nádherné! Toto nám vlieva veľkú 
nádej, pretože niet hriechu, do ktorého sme 
upadli, a z ktorého by sme s Božou milosťou 
nemohli povstať. Niet nenapraviteľného 
človeka. Nikto nie je nenapraviteľný! Pretože 
Bohu nikdy neprestane záležať na našom 
dobre. Ani vtedy, keď hrešíme! Nech Panna 
Mária, útočisko hriešnikov, dá vytrysknúť 
v našich srdciach dôvere, aká skrsla v srdci 
márnotratného syna: ,Vstanem a pôjdem 
k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhre
šil som‘ (Lk 15, 18). Touto cestou môžeme 
darovať Bohu radosť a jeho radosť sa môže 
stať jeho i našou oslavou. (úryvok príhovoru 
z 11. septembra 2016)

„Boh mení svet meniac naše srdcia.  
Keď Boh nájde otvorené a dôverujúce 

srdce, môže v ňom konať divy.“  
(twitter Svätého Otca Františka  

z 2. októbra 2016)
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Najväčšia  
škaNDiNávska krajiNa
Na prelome októbra a novembra navštívi Svätý Otec najväčšiu 
krajinu v Škandinávii – Švédsko. Hlavným cieľom jeho cesty bude 
pripomenutie si 500. výročia reformácie a pápežova prítomnosť 
v tejto krajine bude mať najmä ekumenický charakter. V článku 
predstavujeme krajinu, ktorá patrí v súčasnosti k ekonomicky naj-
rozvinutejším štátom Európy, a v rozhovore ponúkame pohľady 
jediného slovenského katolíckeho kňaza pôsobiaceho vo Švédsku.

JJ Viktor Verba
J� foto: wikimedia.org

Najväčšia krajina severnej Európy
Švédsko leží na Škandinávskom polostrove 
a ostrovoch Baltského mora, ktoré obmýva 
jeho pobrežie. Na západe susedí s Nórskom 
a na východe s Fínskom. Z hľadiska štátneho 
zriadenia je krajina konštitučnou monar
chiou – kráľovstvom. Rozlohou a počtom 

obyvateľov (9,8 mil. obyvateľov) ide o naj
väčší škandinávsky štát, ktorý má v severnej 
Európe najpestrejšie etnické zloženie. To je 
spôsobené rozvinutým sociálnym systémom 
atraktívnym pre migrantov prichádzajúcich 
z chudobných či vojnovými udalosťami pos
tihnutých regiónov z Ázie a Afriky. Švédsko 
patrí k hospodársky najvyspelejším krajinám 
sveta. Ťažba a spracovanie železných rúd 
a špecializácia priemyselnej výroby sa stali 
základom švédskeho hospodárstva. Viac 
ako 85  % obyvateľov žije v mestách, čím 
sa Švédsko radí k najviac urbanizovaným 

európskym krajinám. Medzi najväčšie mest
ské aglomerácie patrí Štokholm, Göteborg 
a Malmö.

Historicko-geografický vývoj 
Švédska
Územie dnešného Švédska bolo osídľované 
už od 2. tisícročia pred Kristom germán
skymi kmeňmi. V 5. a 6. storočí sa v cen
trálnej časti Švédska vytvoril kmeňový zväz 
Švédov s centrom v Uppsale. Významný 
vplyv v tomto regióne mali švédski Normani 
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(Varjagovia), ktorí podnikali svoje výpravy 
predovšetkým do východnej Európy a By
zancie s cieľom obchodovať a získavať nové 
územia. V porovnaní so zvyškom Európy 
prenikalo kresťanstvo do Švédska veľmi po
maly. V 9. storočí sem s cieľom evanjelizovať 
prišiel franský mních Ansgar prezývaný 
„apoštol severu“. Prvým švédskym kráľom, 
ktorý prijal krst, bol Olof Skötkonung. V 10. 
– 11. storočí boli zjednotené švédske kmene 
a zároveň bol vybudovaný jednotný štát. 
Veľký vplyv v stredoveku mal na Švédsko 
zväzok nemeckých obchodných miest (han-
za), ktorý riadil obchod v severnej Európe 
a regióne Baltského mora. Hanza mala vo 
Švédsku silné korene predovšetkým na os
trove Gotland a zaisťovala čulé obchodné 
aktivity s nemeckými mestami. Významnou 
udalosťou v smerovaní Švédska bolo uzavre
tie Kalmarskej únie medzi Švédskom, Nór
skom a Dánskom v roku 1397. Práve Dánsko 
malo v únii najvýznamnejšie postavenie, 
proti čomu vypuklo vo Švédsku na začiatku 
16. storočia povstanie vedúce k zvrhnutiu 
dánskej moci a nastoleniu domácej dynastie 
Vasovcov. V priebehu 16. storočia získalo 
Švédsko rozsiahle územia na severe Škan
dinávie či v Pobaltí a neskôr aj na severe 
Nemecka. Dominantné postavenie v regióne 
však Švédsko stratilo po porážke s Ruskom 
v tzv. severnej vojne na začiatku 18. storočia. 
Dôležitým medzníkom v dejinách Švédska 
bol rok 1912, keď Švédsko prijalo princíp 
neutrality, ktorú si zachovalo počas obdobia 
oboch svetových vojen a následne i v časoch 
studenej vojny.

Korene protestantizmu vo Švédsku
Z hľadiska religióznej štruktúry patrí 
Švédsko ku krajinám s dominantnými 
postavením protestantizmu, ktorého prienik 
do Škandinávie bol úzko spojený s politic
kou krízou na začiatku 16. storočia a posil
ňovaním kráľovskej moci. Podporovatelia 
reformácie vo Švédsku sa snažili o väčšiu 
demokratizáciu Cirkvi, racionalizáciu cirkev
ných dogiem a zjednodušenie liturgie. Olaus 
Petri, najvýznamnejší protestantský kazateľ 
pôsobiaci vo Švédsku, rozširoval svoje učenie 
slovom i písmom pod priamou ochranou 
švédskeho kráľa Gustava Vasu a stal sa 
prvým luteránskym arcibiskupom Švédska. 
Reformačné myšlienky sa postupne rozšírili 
aj do ďalších škandinávskych štátov, ktoré 
sú spolu so Švédskom dodnes považované 
za tradičné bašty protestantizmu v Európe. 
Vo Švédsku však pôsobí aj Katolícka cirkev, 
ktorá je z veľkej časti tvorená imigrantmi 
zo zahraničia a z tohto dôvodu má výrazný 
multikultúrny charakter.

Martin Ferenc pôsobí vo Švédsku od roku 2003, keď nastúpil ako kaplán vo Farnosti Krista 
Kráľa v Göteborgu. V súčasnosti pôsobí v meste Karlstad, ktoré je vzdialené od hlavného 
mesta 300 km.

�� Švédsko patrí z hľadiska kvality života k najvyspelejším štátom v Európe. Ako sa táto 
skutočnosť prejavuje v živote bežných obyvateľov?

Porovnávať kvalitu života vo Švédsku s inými krajinami Európy závisí od výberu kritérií porovná-
vania. Ľudia sa často zameriavajú na ekonomickú časť, keď si myslia, že im práve toto kritérium 
zaistí spokojný život. Spokojnosť so životom a vyrovnanosť s tým, čo mám a kým som, je prav-
depodobne základom kvalitného života Švédov. už spôsobom výchovy a vzdelávania v školách 
sa deti učia samostatnosti a zodpovednosti. je akousi normou, že mladí po dovŕšení plnoletosti 
opúšťajú svojich rodičov. na druhej strane to prináša negatíva v podobe neúplných rodinných 
väzieb, kde starostlivosť o starších sa z rodinných príslušníkov prenáša na spoločnosť vo forme 
domovov pre seniorov. Zároveň v tom vidím aj dôvod nefunkčných manželských zväzkov, keď sa 
manželia rozchádzajú aj z banálnych dôvodov, prípadne manželstvo vôbec nie je vnímané ako 
potrebné či užitočné.

�� Z religiózno-geografického hľadiska je Švédsko považované za protestantskú, resp. ateis-
tickú krajinu. Ako vnímate vzťah Švédov k viere v Boha?

Bežní obyvatelia krajiny o sebe tvrdia, že sú duchovne založení, ale duchovno dokážu nájsť 
skôr v prírode než v kostole. Mnohí v tomto tvrdení vidia reakciu na striktnosť švédskej cirkvi 
v minulosti, keď tá ako štátna inštitúcia pod vedením panovníka na seba prevzala spoločenskú 
úlohu. S postupným prechodom tejto úlohy na štátne inštitúcie stratila pre mnohých Švédov 
Cirkev relevantnosť. Od roku 2000, keď došlo k odluke od štátu, sa počet členov zmenil zo 7,4 
milióna (83 %) na 6,2 milióna (63 %). Zároveň ale rastie počet členov iných cirkví, najmä z dôvo-
du migrácie.

�� V kontexte súčasnej migračnej krízy smeruje mnoho utečencov aj do Švédska. Aký postoj 
má táto krajina k migrantom aj vo vzťahu k príchodu kresťanov z Blízkeho východu?

Švédsko sa od konca druhej svetovej vojny stalo útočiskom pre ľudí, ktorí sa rozhodli či boli do-
nútení opustiť svoju vlasť najmä z dôvodu rôznych ozbrojených konfliktov, ale aj z ekonomických 
dôvodov. a tak aj v našich farnostiach možno nájsť množstvo katolíkov, ktorí sem prišli v rôznych 
obdobiach: okrem všadeprítomných Poliakov napríklad sudetskí nemci po odsune, Maďari z 50. 
rokov, Česi a Slováci najmä z obdobia roku 1968, Čiľania i Libanonci z 80. rokov, Chorváti z 90. 
rokov, iračania, Burunďania, Sýrčania a ďalší. Tieto skutočnosti dali vzniknúť národnostným 
misiám a Orientálnemu vikariátu, kde kňazi pomáhajú veriacim z rôznych častí sveta integrovať 
sa aj v rámci Katolíckej cirkvi vo Švédsku. žiaľ, niekedy to vedie k opačným výsledkom, keď ľudia 
odmietajú bohoslužby, ktoré nie sú v ich jazyku. Z rozhodnutia diecézneho biskupa je v každej 
farnosti pracovná skupina, ktorá sa stará o kontakt a prácu s utečencami.

�� Cesta Svätého Otca Františka do Švédska bude mať najmä ekumenický charakter. Aké sú 
očakávania od jeho návštevy?

Svätý Otec sa veľmi spontánne rozhodol navštíviť mesto Lund, kde v roku 1947 vznikol Sve-
tový luteránsky zväz, ktorý je zároveň organizátorom podujatia. Očakávania sú, samozrejme, 
rôzne. Od prehnanej predstavy, že katolícky pápež po päťsto rokoch prizná pravdu reformácie, 
až po demonštratívne odmietanie jeho prítomnosti v krajine. Katolícka cirkev vo Švédsku sa 
od ohlásenia pápežskej cesty snažila zorganizovať stretnutie pápeža s veriacimi a slávenie 
svätej omše, ktorá pôvodne nebola v programe. Práve druhý deň pápežovej cesty je pre našich 
veriacich stredobodom záujmu, keďže ekumenická pobožnosť v katedrále mesta Lund je len 
pre vyhradený okruh pozvaných a 10 000 lístkov na popoludňajší kultúrny program v Malmö sa 
vypredalo v priebehu jednej hodiny.
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J▌Zomrel prvý prezident Sloven-
skej republiky Michal Kováč

5. októbra zomrel v Nemocnici sv. Michala 
vo veku 86 rokov na zlyhanie srdca prvý 
povojnový prezident Slovenskej republiky 
Michal Kováč. Prezidentom sa stal po vzniku 
Slovenskej republiky v roku 1993. Do tejto 
funkcie ho ako kandidáta HZDS zvolili 
poslanci Národnej rady 15. februára 1993 
a 2. marca 1993 ho do úradu inaugurovali. 
Michal Kováč funkčné obdobie ukončil 
2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde 
Vladimíra Mečiara.
Vyštudoval vtedajšiu Vysokú školu 

ekonomickú v Bratislave. Po ukončení školy 
pracoval v bankovníctve až do roku 1989. 
Bol členom Komunistickej strany Slovenska, 
z ktorej ho v roku 1970 vylúčili v rámci čis
tiek po augustovej okupácii Československa. 
V rokoch 1989 až 1991 bol ministrom financií 
cien a miezd ČSFR. 25. júna 1992 ho zvolili 

za predsedu 
Federálneho 
zhromaždenia 
Českej a Sloven
skej federatív
nej republiky, 
kde pôsobil 
do 31. decembra 
1992 – do zá
niku ČSFR. Na prezidentskom dôchodku 
sa venoval práci v Nadácii Václava Havla 
a Michala Kováča. Stal sa čestným predse
dom Centra pre európsku politiku. Na zá
klade práva vyplývajúceho z Ústavy SR boli 
prezidentovi Kováčovi v r. 1995 prepožičané 
štátne vyznamenania: Rad Bieleho dvojkríža, 
Rad Ľudovíta Štúra, Kríž Milana Rastislava 
Štefánika, Rad Andreja Hlinku a Pribinov 
kríž. (SITA, sk.wikipedia.org)

J▌Kardinál Piacenza pozdravil gréckokatolíckych 
kňazov na púti v Ľutine

Hlavný pápežský penitenciár kardinál Mauro 
Piacenza 6. septembra zavítal medzi grécko
katolíckych biskupov a kňazov, ktorí sa zišli 
v bazilike v Ľutine na 8. metropolitnej púti 
kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Na konci púte ich krátko pozdravil a požeh
nal. Pozval kňazov, aby v kontexte blížiaceho 
sa ukončenia Svätého roka milosrdenstva 
boli pripravení byť bránami milosrdenstva, 
cez ktoré bude môcť naďalej prúdiť Božie 
milosrdenstvo. Prešovský arcibiskup met
ropolita podaroval hosťovi relikvie blaho
slavených biskupov mučeníkov P. P. Gojdiča 
OSBM a V. Hopka.
Púť sa začala dopoludnia archijerejskou 

svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim 
bol prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ a koncelebrovali košický eparcha 
Milan Chautur CSsR, bratislavský eparcha 
Peter Rusnák, pomocný prešovský biskup 
Milan Lach SJ a kňazi Prešovskej archiepar
chie, Košickej a Bratislavskej eparchie. V ho
mílii vladyka Ján povzbudil kňazov: „Každé 
Božie slovo, ktoré ohlasujeme ľuďom, je 
v prvom rade pre nás. Talenty, ktoré nám 
Boh dáva, sú jeho láskou, ktorou nás zahŕňa. 
My sme povolaní odpovedať na Božiu lásku 
láskou. Sme povolaní preukazovať to, čo on 
prvý preukázal nám.“

Katechézu na tému Vzťah medzi Božou 
spravodlivosťou a Božím milosrdenstvom 
spolubratom v kňazskej službe predniesol 
otec Štefan Paločko, ktorý poukázal na faloš
né a pomerne rozšírené predstavy o spravod

livosti a milosrdenstve Boha, ktoré vychádza
jú z prirodzenej náboženskosti, v ktorej sa 
človek usiluje nejakým spôsobom zladiť a dať 
dokopy spravodlivosť a milosrdenstvo, ktoré 
akoby stáli proti sebe. Kňazi Marko Rozkoš 
a František Čitbaj zoznámili kňazov s doku
mentom Kódex pastoračného správania, kto
rý na ostatnom plenárnom zasadnutí prijala 
KBS. V závere púte sa jej účastníci modlili 
nový Akatist k bl. hieromučeníkovi P. P. Gojdi-
čovi. (Ľubomír Petrík; foto: Peter Ščerba)

�� Koncom letných prázdnin sa ukon-
čila rekonštrukcia gréckokatolíckych 
drevených chrámov v obciach Tročany, 
Frička, Príkra a Vyšný Komárnik, vďaka 
medzinárodnému projektu pod názvom 
Záchrana a prezentácia spoločného dedič-
stva, na ktorý 85 % prostriedkov vynaložil 
nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
SK08, ktorého vedúcim partnerom bola 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina. 
V rámci aktivít bol aj rozšírený Miniskanzen 
drevených chrámov v Ľutine o dvadsať 
miniatúr drevených chrámov zo Slovenska 
a ukrajiny. Vznikol tiež polohraný doku-
ment o blahoslavenom prešovskom bisku-
povi P. P. Gojdičovi, ktorý spolu s brožúrkou 
bude prezentačnou a učebnou pomôckou 
o tejto osobnosti. Všetky aktivity projektu 
prezentuje  nová webová stránka www.
miniskanzen.sk. (daniel dzurovčin)

�� Stretnutie environmentálnej subkomi-
sie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES 
KBS), ktoré viedol jej predseda prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. ján Babjak 
Sj, sa uskutočnilo 9. septembra v Ban-
skej Bystrici. Subkomisia sa okrem iného 
zaoberala obsahom a harmonogramom 
vydania vyhlásení ES KBS k vážnym témam 
životného prostredia z encykliky Laudato 
si. (Milan Lichý)

�� Kniha o zaniknutej obci Blažov Deje 
obce Blažov zvanej bola slávnostne pred-
stavená Katarínou Krullovou, starostkou 
obce žakovce, a jánom Ferkom, dlhoroč-
ným cerkovníkom 11. septembra v žakov-
ciach počas odpustovej slávnosti. Cieľom 
autora Michala Vadrnu bolo predstaviť 
dejiny zaniknutej farnosti a obce a pouká-
zať aj na prepojenosť života obce a farnos-
ti. (Lórant Paugsch)

�� 18. ročník medzinárodného festivalu 
duchovnej piesne Boh je láska sa usku-
točnil 16. – 18. septembra vo Vranove 
nad Topľou-Čemernom. Pozvanie prijali 
ukrajinský zbor aXiOS s ivano-Frankovska, 
zbor chlapcov a mládencov ukrajinskej hu-
dobnej akadémie P. i. Čajkovského z Kyjeva, 
Mládežnícky zbor Michajla Werbyckého 
z Poľska a Zbor bl. Petra Pavla Gojdiča.  
16. septembra vystúpili zbory v okolitých 
gréckokatolíckych chrámoch – v Banskom, 
davidove a dlhom Klčove. 17. októbra sa 
uskutočnil galakoncert v Chráme Zosnu-
tia Presvätej Bohorodičky v Čemernom, 
po ktorom sa účastníkom prihovoril pre-
šovský arcibiskup metropolita Mons. ján 
Babjak Sj, a v nedeľu v tom istom chráme 
sprevádzali svätú liturgiu, ktorú slávil pre-
šovský pomocný biskup Mons. Milan Lach 
Sj. (Štefan Zahorjan)

8 www.casopisslovo.sk
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J▌Odpustová slávnosť Košickej eparchie priniesla 
košickým veriacim mnohé milosti

Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvä
tej Bohorodičky Košická eparchia slávila 
10. – 11. septembra eparchiálnu odpustovú 
slávnosť katedrálneho chrámu v Košiciach-
Starom Meste.
Program sa začal liturgickou modlitbou 

deviateho času, po ktorej nasledovalo malé 
svätenie vody, modlitba ruženca a večiereň. 
Vrcholom sobotného programu bola Rádiom 
Lumen vysielaná archijerejská svätá liturgia, 
ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha. V úvode symbolicky vložil 
do múrov chrámu tehlu zo svätej brány 
pápežskej Baziliky sv. Petra v Ríme. Eparcha 
vo svojej kázni vážnym hlasom varoval pred 
genderovou ideológiou, ktorá sa síce prezen
tuje ako hlásateľ rovnosti muža a ženy, ale 
vo svojej podstate zotiera skutočnú identitu 
človeka, čím ho vedie k zániku.
V rámci besedy s vladykom Milanom 

hovorca Konferencie biskupov Slovenska 
otec Martin Kramara predstavil katolícke 
masmédiá, prezentoval pozitívny význam 

masmédií a upozornil na nebezpečenstvá 
prekrúcania informácií.
Program pokračoval spoločným agapé 

na farskom dvore. Liturgický program 
sa zakončil modlitbou malého povečeria 
a eucharistickou pobožnosťou so sviečkovým 
sprievodom.
Odpustová slávnosť pokračovala na ďal

ší deň mariánskou modlitbou akatistu, 
po ktorej nasledovala utiereň a svätá liturgia. 
Vyvrcholením bola nedeľná archijerejská 
svätá liturgia, ktorú za účasti košického epar
chu slávil vladyka Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup. Počas odpustovej slávnosti 
liturgický spev viedol Katedrálny zbor sv. 
Cyrila a Metoda.
V závere slávnosti Vojenský a špitálny rád 

sv. Lazára z Jeruzalema odovzdal vladykovi 
Milanovi Chauturovi vyznamenanie – Veľ
kokríž rádu sv. Lazára za podporu sociálnych 
projektov, ktoré rád realizuje v spolupráci 
s Gréckokatolíckou eparchiou v Košiciach. 
(TSKE)

J▌Mystička Myrna zavítala do Prešovskej 
archieparchie

13. septembra sa v gréckokatolíckom Chrá
me Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove 
uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí so 
sýrskou mystičkou, gréckokatolíčkou Myr
nou Nazzourovou v Prešovskej archieparchii. 
Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. Po svätej liturgii 
sa prihovorila Myrna Nazzourová. Vyrozprá
vala dejiny, ktoré s ňou robí Boh. Hovorila 
o znakoch – oleji, zjaveniach, extázach, stig
mách či uzdraveniach. Zdôraznila hodnotu 
a poslanie manželstva a rodiny, a poslanie 

pracovať na jednote. Venovala sa aj zmyslu 
utrpenia, rôznym prekážkam, ktoré Boh 
dovolí v našom živote. Vyzvala k modlitbám 
za jednotný termín Veľkej noci východ
ných aj západných kresťanov. Stretnutia sa 
uskutočnili aj 14. septembra v bazilike minor 
v Ľutine, 15. septembra na hore Zvir v Litma
novej a v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Bardejove. Stretnutia v Ľutine a na hore 
Zvir v Litmanovej boli prenášané aj naživo 
na adrese www.grkat.tv. (Ľubomír Petrík)

J▌ Šumiačania obnovili kríž  
 pod Kráľovou hoľou
15. septembra sa na úbočí na krížovej ceste uskutočnilo po
svätenie nového gréckokatolíckeho kríža a slávnostná svätá 
liturgia. Kríž posvätil a liturgiu celebroval otec František Ta
káč. Medzi Šumiačanov zavítala aj speváčka Anna Servická.
Nový kríž na úbočí na krížovej ceste nad obcou Šumiac 

24. júna zhotovili a postavili šumiacki remeselníci Šimon 
a Ján Gordanovci, Jozef Fujka, Štefan Demo, Michal Duraj, 
Magdaléna Basarová, pracovníci Obecného úradu v Šumiaci 
a členovia farskej rady. Tento monumentálny, sedem metrov 
vysoký kríž bude pripomínať sobor a bezprávie 50. a 60. 
rokov 20. storočia. (Gordanová)

�� 17. septembra sa v obci Malý Lipník 
na slovensko-poľskom pomedzí usku-
točnilo spomienkové stretnutie spojené 
s odhalením pamätnej tabule gréckokato-
líckemu kňazovi otcovi Andrejovi Zimovi 
st., ktorý v tejto farnosti pôsobil  25 rokov. 
Od roku 1925 do roku 1950 bol komunis-
tickým režimom z farnosti násilne odvleče-
ný, protiprávne súdený, uväznený a zara-
dený do tábora nútených prác. Spomienku 
pripravila Konfederácia politických väzňov 
Slovenska v spolupráci s farnosťou Malý 
Lipník a obecným úradom. jej súčasťou 
bola svätá liturgia, panychída pri hrobe 
otca andreja a jeho rodiny, odhalenie 
a posvätenie pamätnej tabule. (Katarína 
jurášová)

�� Na jesennom dni v prírode sa 
19. septembra zúčastnili zamestnanci 
Eparchiálneho úradu Košickej eparchie 
na pozvanie vladyku Milana Chautura 
CSsR, košického eparchu. Po slávení svätej 
liturgie v katedrálnom chráme narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach putovali 
k chatke pod Miličským sedlom v Slan-
ských vrchoch. Cieľom dňa bolo utužiť 
pracovný kolektív. Odmenou za námahu 
boli pekné scenérie okolitej krajiny z vy-
hliadkovej veže na slovensko-maďarskej 
hranici a zo Skárošskej vyhliadky. (domini-
ka Katarína Fedorová)

�� 20. septembra sa v Prešove uskutočnil 
odborno-metodický seminár spojený 
s otvorením školského roka pre kňazov 
a katechétov Prešovskej archieparchie. 
Program sa začal svätou liturgiou, ktorú 
v Kaplnke bl. biskupa P. P. Gojdiča na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte slávil 
vladyka Milan Lach Sj, prešovský pomocný 
biskup, s Petrom Capom, riaditeľom die-
cézneho katechetického úradu v Prešove, 
a jozefom  Zorvanom, lektorom seminára. 
V pracovnej časti, ktorá sa konala v pries-
toroch Regionálneho pracoviska MPC 
v Prešove, otec jozef Zorvan oboznámil 
kňazov a katechétov s knihami na biblickú 
súťaž a olympiádu: Genezis, Kniha sudcov, 
Kniha proroka daniela a List Efezanom. 
(dku Pa)

�� V Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasi-
teľa v Sabinove sa 23. – 25. septembra ko-
nalo trojdnie Modlitieb matiek, na ktoré 
prijali pozvanie aj mamy iných denominá-
cií. Vyvrcholením bolo nedeľné stretnutie, 
počas ktorého ďakovali a chválili Boha 
za všetko, čo urobil v ich životoch. Úmysel 
dní umocňovali aj symboly: slza, horiace 
srdce a maketa chrámu s bránou milo-
srdenstva. Trojdnie ukončilo zdieľanie 
a agapé. (Soňa Lacková)
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J▌Rómski otcovia putovali 
so svojimi synmi 
do Slovenského raja

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
15. septembra sa vybralo 66 rómskych otcov 
so synmi na púť, ktorá bola organizovaná 
pod záštitou Gréckokatolíckeho formačného 
centra pre Rómov v Čičave, do Slovenského 
raja. Bol to čas skúšky, bol to čas odvahy, 
ale najmä čas, keď otec naklonil svoje ucho 
k synovi a syn k otcovi. Mnohí z otcov nikdy 
neboli na túre, nezažili krásu prírody. To 
všetko v ten deň začínali objavovať so svojimi 
synmi pri zdolávaní prielomu Hornádu. Púť 
dosiahla svoj cieľ na Kláštorisku, kde otcovia 
a synovia prosili a modlili sa za svoje rodiny. 
(Radko Blichár)

J▌Eparchiálny odpust  
v bratislavskej katedrále

V bratislavskej katedrále sa 18. septembra 
sa konala eparchiálna odpustová slávnosť 
pri príležitosti chrámového sviatku farnos
ti, ktorá pôsobí pri Katedrále Povýšenia sv. 
Kríža. Program slávnosti sa začal utierňou 
a pokračoval modlitbou Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke. Archijerejskej liturgii slávenej 
v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal 
bratislavský eparcha Peter Rusnák. Liturgiu 
sprevádzal zbor Kyrillomethodeon a ve

riacim sa v homílii prihovoril otec Štefan 
Paločko z Prešova, ktorý pôsobí na Grécko
katolíckej teologickej fakulte Prešovskej uni
verzity. V homílii upriamil pozornosť na to, 
že keď človek chce plniť Božiu vôľu, dostáva 
sa na tomto pominuteľnom svete do prob
lémov a vystavuje sa ťažkostiam podobne 
ako Kristus. Veriaci sa po skončení slávnosti 
presunuli do sály Eparchiálneho úradu, aby 
zotrvali v bratskom agapé. (Stanislav Gábor)

J▌Gréckokatolíci sa zišli na historicky prvom 
metropolitnom zhromaždení na Slovensku

Prvé metropolitné zhromaždenie Grécko
katolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku v jej 
histórii sa konalo 23. septembra na Gréc
kokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. Je vyvrcholením 
procesu, ktorý sa začal 7. januára 2013, keď 
bola slávnostne otvorená prvá etapa, ktorá 
pozostávala zo zasadnutí archieparchiálneho 
zhromaždenia a eparchiálnych zhromaždení 
v predchádzajúcich dvoch rokoch.
Na metropolitnom zhromaždení sa zú

častnili hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris na Slovensku – prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, ktorý zhromaž
deniu predsedal, košický eparcha Milan 
Chautur CSsR, bratislavský eparcha Peter 
Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan 
Lach SJ. Začalo sa Molebenom vzývania 
Svätého Ducha a ukončené bolo modlitbou 
k Božiemu milosrdenstvu. 51 účastníkov, 
ktorí sú zástupcami kňazov, rehoľníkov 

a laikov z Prešovskej archieparchie, Košickej 
a Bratislavskej eparchie, sa venovalo trom 
témam: evanjelizácii rodín, evanjelizácii 
Rómov a vysluhovaniu iniciačných sviatostí 
vrátane udeľovania Eucharistie deťom.
Ku každej téme boli prezentované úvodné 

vstupy a moderovaná diskusia členov zhro
maždenia. Podľa rozhodnutia metropolitu 
nasledovalo v prípade potreby tajné hlaso
vanie. Výsledky sú poradným hlasom pre 
rozhodnutia rady hierarchov.
Metropolitné zhromaždenie je poradné 

spoločenstvo metropolitnej cirkvi sui iuris, 
ktoré metropolitovi a rade hierarchov posky
tuje radu v záležitostiach väčšieho významu, 
najmä apoštolátu a cirkevnej disciplíny, so 
zreteľom na súčasnosť a spoločné dobro 
Cirkvi. Predsedá mu metropolita, ktorý ho 
má zvolať raz za päť rokov. Celý proces met
ropolitného zhromaždenia sa riadi princípmi 
zakotvenými v kánonoch Kódexu kánonov 

�� žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešo-
ve začali školský rok 5. septembra svätou 
liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Prešove-Sekčove, ktorú slúžil kancelár 
arcibiskupského úradu otec Peter Lach. 
(j. Valaliková)

�� 5. septembra zasadli do lavíc Gymnázia 
sv. jána Zlatoústeho v Humennom prví štu-
denti anglického bilingválneho študijného 
odboru. (Ema jarošová)

�� Bývalý veľvyslanec uSa v SR Vincent 
Obsitnik navštívil 11. septembra Eparchiál-
ny úrad v Bratislave a stretol sa s bratislav-
ským eparchom. (Stano Gábor)

�� 11. – 15. septembra sa seminaristi 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili 
na duchovných cvičeniach v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka v juskovej 
Voli, ktoré viedol P. jozef Šuppa Sj. (domi-
nik Petrík)

�� Vo Veľkých Kapušanoch vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, 14. sep-
tembra slávil archijerejskú svätú liturgiu, 
pri ktorej posvätil drevený kríž osadený 
pred farským chrámom. (ivan Tirpák)

�� Zamestnanci Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
(GTF Pu) sa 16. septembra zúčastnili na du-
chovnej obnove, ktorú v Exercičnom dome 
sv. ignáca v Prešove viedol P. Viliam Karľa 
Sj. (Ľubomír Petrík)

�� 18. septembra sa pod záštitou najvyš-
ších predstaviteľov piatich kresťanských 
cirkví a židovskej náboženskej obce na Slo-
vensku v historickej budove slovenského 
národného divadla v Bratislave uskutočnil 
12. ročník Medzinárodného ekumenického 
koncertu naPS. (Peter Solej)

�� 19. septembra sa začal akademický rok 
GTF Pu archijerejskou svätou liturgiou v Ka-
tedrále sv. jána Krstiteľa, ktorú slúžil pre-
šovský arcibiskup metropolita ján Babjak 
Sj, a imatrikuláciou študentov 1. ročníka. 
(Ľubomír Petrík)

�� V Ľutine sa 22. septembra uskutočnila 
vernisáž výstavy diel 5. medzinárodného 
maliarskeho plenéra, na ktorej sa zúčastnil 
aj prešovský arcibiskup metropolita ján 
Babjak Sj. (Vojtech Lakomý)

�� Vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, slávil 2. októbra svätú liturgiu vo 
farnosti Košice-nad jazerom pri príležitosti 
chrámového sviatku Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne. (Vladimír Varga)

10 www.casopisslovo.sk
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východných cirkví a štatútom metropo
litného zhromaždenia. Jeho závery budú 
po rozhodnutí rady hierarchov publikované 

v záväznom dokumente. (Ľubomír Petrík, 
foto: Martin Tkáč)

J▌Festrom 2016 
v Starej Ľubovni

24. septembra sa uskutočnil 10. ročník 
rómskeho gospelového festivalu FESTROM 
2016 v športovej hale v Starej Ľubovni. 
Na podujatí vystúpili kapely LCH Live, F6, 
Agat Angel, My Way a rómske modlitebné 
hudobné skupiny z Krížovej Vsi, Podsadku, 
Soli a Čičavy. Na podujatí vystúpila aj novo
vytvorená detská skupina FIL3 pod vedením 
otca Martina Mekela. Festival zakončila 
spoločná svätá liturgia celebrovaná prešov
ským pomocným biskupom Mons. Milanom 
Lachom SJ za prítomnosti päťsto prevažne 

mladých účastníkov festivalu. Vladyka Milan 
vyzval Rómov rozdávať sa druhým, urobiť zo 
seba skutočného učeníka Ježiš. Vyzval ich aj 
k tomu, aby sa v rodinách modlili za duchov
né povolania a boli im otvorení.

Hlavným organizátorom podujatia bolo 
Gréckokatolícke formačné centrum pre 
Rómov v Čičave v spolupráci s kapelou F6. 
Podujatie finančne podporil Úrad vlády 
Slovenskej republiky, program Kultúra ná-
rodnostných menšín 2016 a nadácia RENO
VABIS. (Radko Blichár)

J▌Vladyka Milan Chautur posvätil  
obnovený chrám v Maťoviach

Vo farnosti Maťovce 25. septembra vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil 
archijerejskú svätú liturgiu so slávnostným 
svätým prijímaním detí a posvätil zrekon
štruovaný interiér Chrámu Zosnutia Pre
svätej Bohorodičky, ktorého maľby obnovili 

Pavel Milkovič so svojím synom. Na záver 
slávnosti sa správca farnosti otec Iván 
Barnabáš poďakoval veriacim, nadáciám 
i všetkým, ktorí prispeli na opravu chrámu. 
(Iván Barnabáš)

J▌Na odpustovú slávnosť do Zvolena zavítal  
aj bratislavský eparcha

Deň pred sviatkom sv. apoštola a evanjelistu 
Jána Teológa, ktorý sa slávi 26. septembra, 
oslávili gréckokatolíci vo Zvolene svojho 
patróna. V priestoroch Kaplnky sv. Štefana 
Uhorského na Zvolenskom zámku privítali 
svojho biskupa, bratislavského vladyku Petra 
Rusnáka spolu s protosynkelom otcom Vla
dimírom Skybom.

Odpustová slávnosť sa tešila účasti veria
cich a kňazov zo Zvolena, Banskej Bystrice 
aj Žiaru nad Hronom. Na úvod zaspievali 
najmladší členovia farnosti. Vladyka Peter 
v homílii prítomných povzbudil, aby boli 
otvorení Božiemu plánu vo svojom živote. 
Odpustová slávnosť sa niesla v bratskej 
atmosfére, ktorá vládla aj pri bohatom agapé, 
ktoré pripravili miestni farníci. (Ján Sabol)

JJ Drahomíra
J� Kolesárová

Rozhovor s Mgr. Petrom Borovským, 
riaditeľom Spojenej školy P. Sabadoša 
internátnej v Prešove

�� V tomto čase vychádza dotlač 
knihy Evanjelium podľa Lukáša 
v piktogramoch, ktorá sa stala 
výnimočnou súčasťou slovenského 
knižného fondu. Komu je v prvom 
rade určená?

Evanjelium podľa Lukáša 
v piktogramoch je určené 
hendikepovaným deťom, ktoré majú 
problém s porozumením významu 
čítaného slova. napríklad deťom 
s mentálnym postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s poruchami 
čítania a iným. Pomôže však aj malým 
deťom, ktoré ešte nepoznajú písmená, 
pretože „čítať kresbu“ tieto deti už dokážu.

�� Čím je výnimočná metóda výučby cez 
piktogramy?

Hendikepované deti vzdelávané 
doterajšími spôsobmi majú obmedzené 
možnosti pochopenia významu písaného 
slova. Práve naša metóda s použitím 
farebných piktogramov doplnených 
k slovám v texte im umožní poznávať 
súvislosti a pojmy v čítanom texte, rozšíri 
ich slovnú zásobu a pomôže im tak ľahšie 
sa zaradiť do spoločnosti a porozumieť jej.

�� Aké výsledky prináša tento spôsob 
výučby?

Piktogram s využitím jednoduchej 
kresby umožňuje ľahšie porozumenie 
slova. Táto metóda je unikátom 
v stredoeurópskom priestore a je 
vysoko efektívna. Vydanie Evanjelia 
podľa Lukáša v piktogramoch tlačou má 
zatiaľ prvé miesto aj v celosvetovom 
meradle. Piktogram má budúcnosť vo 
vzdelávaní hendikepovaných žiakov a je 
vhodnou pomôckou aj pri vyučovaní 
cudzích jazykov, pretože má nadrečový 
a nadčasový charakter.
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Za NašicH bratov...
Spomínať si na blízkych patrí k našej prirodzenosti. Boli súčasťou našich životov, ba neraz 
ho výrazne ovplyvnili. Preto je prirodzené spomínať na tých, čo zosnuli. Táto spomienka 
je zahrnutá snáď do všetkých náboženstiev. Pre kresťanov je však vyjadrením nielen vďa-
ky, ale aj viery v posmrtný život a Božie milosrdenstvo s nimi, ale aj s nami. Táto modlitba 
za mŕtvych je súčasťou kresťanstva od počiatku s vierou vo večný život. 

JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org; M. Žarnayová

V samotnom Vyznaní viery kresťania vyzná
vajú vzkriesenie mŕtvych a život budúceho 
veku. Toto vyznanie vychádza zo slov Ježiša 
Krista, ktoré gréckokatolícki kňazi spomína
jú v tzv. evanjeliu o Lazárovi počas pohrebu 
nad hrobom: „Kto verí vo mňa, bude žiť, 
aj keď umrie“ (Jn 11, 25). Aj apoštol Pavol 

hovorí o smrti ako o poslednom nepriateľovi 
človeka, ktorý bol zničený Pánovou smrťou. 
Táto nádej odlišovala kresťanov od veriacich 
iných náboženstiev. (1 Sol 4, 13)
Na hrobe Aberciusa, ktorý bol kresťanom 

v 2. storočí, sa nachádza nápis: „Nech každý 
priateľ, ktorý toto vidí, sa modlí za mňa“. 
O tom, kde sa nachádzajú duše, ktoré ešte 
nedosiahli nebeskú blaženosť, ale neboli ani 
zatratené, existujú rozličné názory medzi 
kresťanským Východom i Západom. Ale 

Cirkev ako taká vždy a všade vyzýva živých 
veriacich modliť sa za tých, ktorí nás predišli.
Pre prvotných kresťanov boli pri slávení 

liturgie dôležité zoznamy živých i mŕtvych, 
na ktorých nebolo treba zabúdať. Spomína
nie týchto mien často súviselo jednak s úc
tou, ale i s potvrdením svätosti zosnulých. 
Týchto zosnulých spomínajú všetky východ
né liturgie.
O sile modlitby svedčí aj svedectvo sv. 

Perpetuy. Často sa veriaci modlili za pokrs
tených, ktorí zomreli. Ona sa však modlila 
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za svojho nepokrsteného brata, ktorý zomrel 
ako osemročný. Ten ju neskôr vo vízii uistil, 
že jej modlitba bola vypočutá a on bol 
spasený. Svätý Gregor Veľký, pápež a cir
kevný učiteľ, v roku 593 napísal, že „svätá 
obeta (Eucharistia) ... prináša veľké výhody 
pre dušu aj po smrti, ak jej hriechy možno 
odpustiť v budúcom živote“. Zároveň však 
pripomína, že to nesmie byť dôvodom nežiť 
zbožný život na zemi.
Cirkev preto vytvorila množstvo priesto

ru na oficiálne spomínanie na zosnulých 
v rámci cirkevného spoločenstva, teda nielen 
v súkromných modlitbách.

Liturgia za zosnulého
Najčastejšie sa v našich chrámoch stretávame 
so slávením liturgie za zosnulého. Už v jej 
prípravnej časti – proskomídii – kňaz nielen 
spomína zosnulých, ako aj konkrétneho zo
snulého, ale pri spomienke jeho mena kladie 
na diskos aj samostatnú časticu. I samotný li
turgikon pamätá na tento úmysel špeciálny
mi prosbami, hoci v prípade slávenia liturgie 
za živých prosby neobsahuje. Tieto prosby sú 
umiestnené hneď v závere mirnej, teda veľkej 
ekténie. Prvá z týchto prosieb smeruje k te
rajšiemu časnému životu. Na jednej strane 
sa modlíme za zachovanie blaženej pamiat
ky zosnulého, teda príjemnej spomienky 
na neho medzi nami, a zároveň za odpus
tenie jeho hriechov, ktoré v tomto živote 
spáchal. Druhá prosba následne smeruje 
k večnému životu. V úvode preň vyprosuje
me milosrdenstvo pred prísnym Kristovým 
súdom a následne jeho večný život v nebes
kom raji v spoločnosti svätých. Táto prosba 
je však aj vyjadrením našej viery vo večný 
život, keďže nebeský raj nazývame krajinou 
živých a zdrojom svetla, bez ktorého by život 
nemohol existovať.
Liturgia však spomienku na zosnulých 

kladie aj do iných častí bohoslužby. Po pre
menení a epikléze, kde kňaz zvoláva Svätého 
Ducha na predložené dary, nasledujú spomí
nania prv na svätých a následne na mŕtvych 
a živých. Po všeobecnej prosbe „A rozpomeň 
sa na všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkrie
senie a večný život“ kňaz spomína na tých, 
za ktorých obetuje svätú liturgiu. Túto spo
mienku zavŕši slovami: „Daruj im pokoj tam, 
kde žiari svetlo tvojej tváre“. Kým predtým 
o svätých kňaz hovorí ako o tých, „ktorí vo 
viere ukončili svoj život“, o zosnulých hovorí 
ako o tých, čo zomreli „v nádeji na vzkrie
senie“. Tak viera, ako i nádej sú božskými 
čnosťami. Tu však predstavujú dva rozličné 
stupne dokonalosti. Kým v prípade svätých 
veríme v ich spásu, v prípade ostatných zo
snulých máme nádej, že i oni budú dedičmi 
nebeského kráľovstva. Táto nádej vychádza 
z lásky nášho nebeského Otca. O týchto 
spomienkach sa zmieňujú liturgické texty 

už v 4. storočí a stali sa súčasťou všetkých 
liturgií ako prirodzené rozvinutie eucharis
tickej modlitby.

Výročné sväté liturgie
V špecifických prípadoch sa za zosnulých slá
vi liturgia, ktorej priebeh je doplnený pros
bami za zosnulých po suhubej ekténii. Tieto 
prosby sa začínajú vyprosovaním veľkého 
Božieho milosrdenstva nad nami, ktorí sa 
modlíme. Potom nasledujú prosby za zosnu
lých s podobným obsahom, ako tie vo veľkej 
ekténii. Štvrtá prosba je však iná. Je spojením 
všetkých troch predošlých prosieb. Prosíme 
Boha o dar jeho milosrdenstva, spásy a od
pustenia hriechov pre zosnulého. Kedysi sa 
táto prosba končila odpoveďou ľudu: „Udeľ 
mu, Pane“. Dnes vychádzajúc z toho, že túto 
prosbu žiadame my, ľud odpovedá: „Daruj 
nám, Pane.“

Po prosbách nasleduje dlhá modlitba 
vyjadrujúca našu vieru v moc a svätosť Boha 
a vo víťazstvo nad smrťou a hriechom. Záro
veň odvolávajúc sa na silu Božej lásky prosí
me Boha o pokoj duše a odpustenie hriechov 
zosnulého, lebo len on je zdroj vzkriesenia, 
života a pokoja zosnulých.
Špecifikom tejto liturgie je aj prepustenie. 

Kým v prípade bežných liturgií za zosnulých 
a liturgií za živých sa v prepustení nespo
mínajú, tak v tomto prípade aj záverečné 
prepustenie je vlastne odpoveďou Cirkvi 
na prosby pozostalých: „Kristus, ktorý vládne 
nad živými i mŕtvymi, ... dušu svojho služob
níka (meno), ktorý od nás odišiel, umiestni 
v príbytkoch spravodlivých, v Abrahámovom 
lone mu udelí pokoj a pripočíta ho k spra
vodlivým...“ Toto prepustenie tak neobsahuje 
prosbu o našu spásu, ale je vyjadrením Bo
žieho zmilovania nad nami, ktorí trúchlime, 
a viery v jeho milosrdenstvo s dušou zosnu
lého. Súčasťou týchto liturgií býva v závere 
aj kňazské zvolanie a tzv. večná pamiatka. 
Tieto časti liturgie sa spievajú v špecifickom 
pohrebnom nápeve. V čase prvého týždňa 
po Pasche však tento spev nahrádza paschál
ny hymnus Christos voskrese!
Tieto výročné liturgie sa konajú podľa 

miestnych zvyklostí. Najčastejšie je to v deň 
pohrebu, zvyčajne tretí deň po smrti, ale 
i v deviaty a štyridsiaty deň po smrti. Dnes 
sa tieto liturgie slávia v deň pohrebu, potom 
týždeň neskôr (týždenná) a na štyridsia
ty deň po smrti. Tento starý zvyk opisujú 
a vysvetľujú aj liturgické knihy. Pôstna trióda 
to vysvetľuje slovami: „Spomíname tretí deň, 
lebo na tretí deň sa mení tvár zosnulého, 
deviaty deň, lebo v tento deň sa rozkladá telo 
okrem srdca, a štyridsiaty deň, lebo v ten
to deň sa rozkladá aj srdce.“ Trebník Petra 
Mohyly pripája aj duchovný zmysel týchto 
slávení: „Spomienka na tretí deň nám nazna
čuje, že zosnulý veril v Krista, ktorý na tretí 

deň vstal z mŕtvych, a že zosnulý sa v celom 
svojom živote snažil napĺňať tri teologálne 
čnosti: vieru, nádej a lásku. Pri spomienke 
na deviaty deň prosíme Boha, aby na prí
hovor deviatich anjelských činov daroval 
odpočinutie zosnulému so svätým na mieste 
anjelov. Spomienka na štyridsiaty deň je 
na pamiatku štyridsaťdňového pôstu Pána 
Ježiša a na pamiatku jeho štyridsaťdňového 
prebývania na zemi po zmŕtvychvstaní. Tiež 
je to na pamiatku štyridsaťdňového pôstu 
Mojžiša a proroka Eliáša.“
Okrem týchto liturgií sa zvykne sláviť li

turgia na tretí a šiesty mesiac, ako aj výročná 
na rok či na tretie výročie. Mnohí veriaci 
však s láskou chcú spomínať na zosnulého 
každý rok, iní aspoň každých päť rokov vo 
výročný deň ich úmrtia. Ľvovská synoda 
v roku 1891 uviedla, že v deň nasledujúci 
po dni sviatku zasvätenia chrámu alebo 
v najbližšom možnom termíne sa má sláviť 
liturgia za zomrelých.

Panychída
Špecifickou pobožnosťou konanou často 
bezprostredne po tejto liturgii je panychída. 
Tá sa môže sláviť aj inokedy, a to aj mimo 
chrámu. Najčastejšie sa s ňou mimo chrámu 
stretávame počas obradov pohrebu v dome 
zosnulého alebo v dome smútku či nádeje, 
alebo na cintoríne. Začína sa zvyčajným 
začiatkom od Trojsväté po Otče náš. Potom 
nasledujú štyri tropáre za zosnulých. Prvé 
dva vyjadrujú prosbu za spásu zosnulého 

Kňazský hrob v ihľanoch
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a jeho večný život v pokoji a spoločnosti 
svätých. Ďalšie sa s touto prosbou obracajú 
priamo na Krista, ktorý premohol smrť, 
a Bohorodičku, ktorá ho porodila. Po týchto 
prosbách nasleduje ekténia za zosnulých 
a prepustenie obdobne, ako je to počas 
výročnej svätej liturgie. V čase od Paschy 
do Tomášovej nedele sa namiesto zvyčajného 
začiatku a tropárov za zosnulých v panychíde 
spieva tropár sviatku Vzkriesenia s veršami 
zo začiatku utierne sviatku. V niektorých 
farnostiach sa aj dnes táto paschálna pa
nychída slávi na tretí deň po Pasche alebo 
na Tomášovu nedeľu na miestnom cintoríne. 
Je to oznámenie radostnej zvesti Kristovho 
vzkriesenia aj blízkym zosnulým.

Zádušné soboty a hramoty
Špecifickou liturgiou za zosnulých je 
liturgia počas zádušných sobôt. Soboty sú 
v Gréckokatolíckej cirkvi chápané obdobne 
ako v iných bratských cirkvách. Je to deň 
spomienky na všetkých, ktorí nás predišli – 
svätých i tých, ktorí takí ešte nie sú. Vtedy sa 
liturgia slávi za všetkých zosnulých a tomu 
sú prispôsobené aj prosby vo veľkej ekténii. 
Liturgia sa slávi nielen za tých, ktorí zomreli 
„v nádeji na vzkriesenie“, ale i za svätých, 
ktorí zosnuli „v pravej viere“, teda za otcov 
našej viery. Je to teda liturgia nielen prosiaca, 
ale i oslavujúca. Tropáre i ostatné menlivé 
časti sa berú zo služby za zosnulých na nápev 
ôsmeho hlasu, ktorý je spájaný práve s poh
rebom. Špecifikom liturgie je spev Najčis-
tejšia Bohorodička, ktorý sa spieva namiesto 
Dôstojné je.

Po liturgii sa konajú hramoty. Ide o pany
chídu za jednotlivých zosnulých zapísaných 
v knihe hramôt, ako aj za zakladateľov a dob
rodincov chrámu. Kedysi sa neraz v rámci 
jednej prosby spomínali desiatky mien, dnes 
sa zvyčajne spomínajú mená tých, na kto
rých si pamätáme, a skôr zosnulí sú zahrnutí 
do všeobecného označenia „ostatní z rodiny“. 
Spomínanie týchto mien je však dobrým dô
vodom na to, aby sme deťom doma rozprá
vali o týchto ľuďoch. Zdieľanie týchto našich 
spomienok stojí často medzi zabudnutím 
a medzi živou spomienkou v ďalšej generá
cii. Výpočet mnohých mien tak už nebude 
iba nudným počúvaním, ale spomínaním 
na dobré skutky a živé slová tých, ktorí nás 
predišli do domu Otca. Raz sa tieto naše deti 
a ich vnúčatá budú možno obdobne modliť 
za nás. Tieto hramoty sa často slávia v chrá
me, ale ak počasie dovolí, môžu sa sláviť 
i na miestnom cintoríne.
Zádušných sobôt je v roku päť: mäsopôst

na sobota, druhá, tretia a štvrtá sobota 
Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Päťde
siatnice, teda Turíc. Väčšina z nich sa slávi vo 
Veľkom pôste. Tým sa chce zvýrazniť potreba 
kresťanov milovať blížnych i za hranicu 
smrti. Práve pôst je časom, keď by kresťan 
mal hľadať v sebe dôvody na pokánie a zme
nu života nelásky na život plný lásky, plný 
Boha. On je Bohom, ktorý nepozná smrť ako 
hranicu medzi živými a mŕtvymi. V ňom sú 
všetci živí.

V niektorých krajinách slávia hramoty aj 
v iný čas spojený s úctou k zosnulým. Tak 
sa slávi radonica v Rusku po Pasche alebo 
sobota pred sviatkom sv. Demetra 26. októb
ra, či v Bulharsku sobota pred sviatkom sv. 

archanjela Michala 8. novembra. U nás je 
takýmto špecifickým dňom Pamiatka zosnu
lých 2. novembra.

Parastas
Táto liturgia Cirkvi sa u nás znova dostáva 
do popredia. Jej miesto v spomínaní na zo
snulých dnes často zastáva panychída. Tá je 
však iba časťou parastasu. Ten okrem pany
chídy obsahuje najmä kánon. Po zvyčajnom 
začiatku nasleduje Aleluja s veršami a tropá
re zo služby za zosnulých. Potom nasledujú 
tzv. Neporočni a tropáre na piaty hlas, teda 
spevy, ktoré sú súčasťou obradu pohrebu. 
Po nasledujúcej ekténii za zosnulých, ktorá 
je i v panychíde, nasledujú tropáre a kánon 
zo služby za zosnulých. Po ňom sa spieva 
Dôstojné je, Trojsväté a nasleduje panychída.
Počas paschálneho týždňa sa namiesto 

zvyčajného začiatku berú tropáre ako v prí
pade panychídy a namiesto kánona za zo
snulých sa berie kánon Paschy.
Počas slávení panychídy, parastasu i hra

môt sa často používa kadidlo. Je to vyjad
renie viery, že naše modlitby rovnako ako 
dym kadidla stúpajú k Bohu a naše prosby 
za druhých sú mu rovnako milé a príjemné 
ako vôňa kadidla. V niektorých krajinách 
je zvykom veriacich držať zapálené sviece, 
ktoré zhasia ako symbol pominuteľnos
ti tohto pozemského života. Spomienka 
na zosnulého je nielen pripomenutím konca 
pozemského života pre živých, ale i prejavom 
lásky, ku ktorej nás Cirkev pozýva. Lásky 
k blížnemu, ktorá prekračuje každú hranicu, 
i hranicu smrti, ktorú pre nás raz a navždy 
zničil Kristus.
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keď aj smrť skrásnie
JJ Dominika Katarína Fedorová SNPM
J� foto: wikimedia.org

Už sa krášlia miesta, ktoré v nás obvykle 
vyvolávajú prinajmenšom hlboké ticho, 
mnohokrát však aj tichý smútok. Sú kamen
né, mramorové či hlinené, označené krížmi, 
menami, modlitbou, veľavravnou myšlien
kou... Sú to cintoríny, ktoré napriek tomu, že 
hovoria o smrti, práve v tomto období začí
najú naberať na kráse. Ich nádhera o pár dní 
predčí azda aj niektoré zdobené námestíčka 
našich miest. O čo vlastne ide? Prečo sa nám 
žiada vdýchnuť týmto miestam vznešenosť 
a krásu, keď rozprávajú o niečom vôbec nie 
príjemnom?!
Pre človeka smrť, zvlášť smrť niekoho 

blízkeho, je vždy niečím, čím sa nedá pýšiť 
ani z čoho sa možno radovať. Je zakaždým 
skutočnosťou, ktorá so sebou prináša zár
mutok, plač a neistotu. I ticho, v ktorom sa 
ťažko hľadajú odpovede. Hlboko smútiaci 
človek nevidí, nevníma, nevládze dvihnúť 
zrak, ktorým by, hoci mlčky, kričal o pomoc. 
Takéto niečo prežívala aj naimská vdova. 
Vyprevádzala na márach ležiaceho jediné
ho syna, keď ju uzrel Kristus (Lk 7, 1 – 17). 
Uzrel ju a bolo mu jej ľúto! Obyčajný súcit, 

ktorý určite ani dnes nechýba mnohým, keď 
im srdce mäkne nad utrpením blížneho. Je 
vtedy ťažké nájsť slovo útechy? Zaiste! Ba 
mnohokrát sa zdá, že všetko povedané v tej 
chvíli odznieva ako niečo prázdne, čo situ
ácii ani trocha nepomôže. No slovo, ktoré 
vyriekne Boh, nikdy neodznie naprázdno. 
„Neplač!“ Dotýka sa már a povie: „Mládenec, 
hovorím ti, vstaň!“
Je zvláštne, že sa Ježiš Kristus v tej chvíli 

vôbec neobzeral za niekým, kto by uveril, 
že môže vrátiť život mŕtvemu. Veď neraz 
prejavil svoj postoj: „Takú vieru som nenašiel 
ani v Izraeli.“ (Lk 7, 9b) Alebo: „Tvoja viera ťa 
uzdravila.“ (Lk 18, 42b) Tentoraz jednoducho 
uzrel hlboký žiaľ i zármutok matky a bolo 
mu jej ľúto. Takto blízko bol Boh opustenej 
nešťastnici, keď všetci navôkol pochopili: 
„Boh navštívil svoj ľud...“ A práve o toto ide. 
Boh navštevuje svoj ľud, svoje stvorenie, svo
ju dcéru aj syna. Neustále ho vidí, či už v jeho 
trápeniach, alebo v šťastných okamihoch, 
sprevádza ho svojím pohľadom, ponúka 
svoju starostlivosť, svoje slovo a je pritom ne
smierne vynaliezavý, ako to dá najavo. Jeho 
túžbou je obrátiť človeka k sebe, pretože vie, 
akým šťastím a blaženosťou vie zaplaviť život 
na zemi tomu, kto prijme jeho lásku.
Smrť naimského mládenca sa stala 

po stretnutí s Kristom krásnou skúsenosťou. 

Mnohí spoznali, že Boh je s nimi. Aj v našich 
životoch sú situácie, ktoré nás napĺňajú zár
mutkom a trápením, nepokojom. Možno ich 
vidíme ako neriešiteľné a je ťažké predstaviť 
si, že by ešte mohol prísť pokoj či radosť 
a šťastie. Nechajme Boha zastaviť sa pri nás, 
dotknúť sa már našich problémov, nášho 
smútku či beznádeje. Dovoľme mu, aby dal 
život tam, kde je smrť. Pretože Boh dokáže 
urobiť to, že aj smrť skrásnie.

Nesúdiť a neodsudzovať

JJ
Ján Babjak sJJ�

Svätý Otec píše: „ježiš predovšetkým hovo-
rí, aby sme nesúdili a neodsudzovali. ak sa 
nechceme vystaviť Božiemu súdu, nikto z nás 
nesmie byť sudcom svojho brata. ak totiž ľudia 
posudzujú, ostávajú len na povrchu, pokým 
Otec hľadí dovnútra. akú škodu narobia slová 
vyslovené zo žiarlivosti a zo závisti! Hovoriť zle 
o bratovi v jeho neprítomnosti znamená stavať 
ho do zlého svetla, kompromitovať jeho povesť 
a uvrhnúť ho napospas klebetám... ježiš nás 
žiada aj o to, aby sme odpúšťali a dávali. Máme 
byť nástrojmi odpustenia, pretože sme ho 
od Boha dostali ako prví. Máme byť veľkodušní 
voči všetkým, lebo vieme, že aj nás Boh zahŕňa 

veľkodušne svojím nesmiernym dobrodením.“ 
(Misericordiae vultus 14)

Vieme, aké sú dôležité tieto ježišove slová 
pre náš každodenný život, ktoré nám zdôraz-
ňuje Svätý Otec František. nesúdiť a neodsu-
dzovať, aby sme sami neboli raz vystavení súdu 
a odsúdeniu pred Pánom Bohom.

Začnime od konca. Každý z nás chce pred Pá-
nom Bohom dobre obstáť. ak si túto myšlienku 
hlboko zaštepíme do svojho srdca, bude nám 
ľahšie vyhnúť sa súdu a odsudzovaniu blížneho, 
lebo nám hneď prídu na myseľ ježišove slová: 
„nesúďte, a nebudete súdení. neodsudzujte, 
a nebudete odsúdení! Odpúšťajte, a odpustí 
sa vám.“ (Lk 6, 37) Keď nás bude jazyk svr-
bieť a budeme chcieť druhého súdiť, zabrzdí 
nás ježišovo slovo: „nesúďte, aby ste neboli 
odsúdení“. Ďalej môžeme pozitívne rozmýšľať 
o našom blížnom. nevieme, prečo koná tak či 

onak, nepoznáme jeho vnútro, jeho problémy, 
s ktorými zápasí a ktoré rieši.

Svätý Otec píše: „ak totiž ľudia posudzujú, 
ostávajú len na povrchu, pokým Otec hľadí do-
vnútra.“ My vždy vidíme iba vonkajšok človeka, 
nie jeho srdce. Skúsme hľadať vo svojom srdci 
ospravedlnenie pre blížneho, nie súd. Budeme 
iste pravdivejší voči nemu a neublížime mu ne-
láskou. Pán ježiš miluje všetkých ľudí, pokúsme 
sa o to aj my voči našim blížnym. Láska buduje, 
zjednocuje, prináša radosť do nášho srdca aj 
do srdca blížneho, ak ho ňou zahrnieme. na-
opak, súd a odsudzovanie je narušením lásky, je 
to vlastne neláska voči blížnemu. neláskou sa 
dobro búra a ničí. neláskou sa staviame nielen 
proti blížnemu, ale aj proti Pánu Bohu, ktorý 
nás učí, aby sme sa milovali.

nech bude Rok milosrdenstva pre nás 
trvalým prínosom v budovaní lásky k Bohu 
a k blížnemu práve v tom, že nebudeme súdiť 
ani odsudzovať blížnych, ale, naopak, budeme 
sa snažiť vidieť ich v dobrom svetle.
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Zapáliť  
srdcia ľuďom

JJ schimonach Pimen, Michal Pavlišinovič
J� foto: archív brata Oleha; wikimedia.org

�� vieme, že svieca vytvára svetlo 
a teplo. aký duchovný význam sa 
pripisuje horiacej svieci v našej 
viere?

Jeden z predchádzajúcich bratov zodpo-
vedných za sviečkový cech, brat Januarij 
odpovedal na takéto otázky citátom z Bož-
skej liturgie sv. Jána Zlatoústeho: „Christe, 
svite istinyj, iže prosviščajaj i osvjaščajaj 
vsjákaho čelóvika hrjadúščaho v mir – Kris-
te, Svetlo pravé, ktoré osvecuje a posväcuje 
každého človeka, prichádzajúceho na svet“. 
kristus je svetlom, ktoré nám svieti na ces-
te viery. ak sa snažíme žiť jeho život, je 
v nás jeho svetlo.

�� kedy vznikla v monastieri myšlien-
ka začať s výrobou obetných sviec?

História nášho sviečkového cechu je už 
dlhšia. Začalo sa to všetko v deväťdesia-
tych rokoch, keď sme rozmýšľali nad tým, 
akým spôsobom by sme si privyrábali 
na svoje živobytie a niečím pomáhali Cir-
kvi. skúšali sme rôzne možnosti. Mali sme 
úspechy aj znechucujúce neúspechy. ale 
nakoniec zvíťazil len jeden smer činnosti, 
ktorý začal prinášať plody. Bolo to vyrába-
nie sviečok pre cirkevnú potrebu. výroba 
sviečok spĺňala dve pre nás dôležité pod-
mienky. v prvom rade slúžilo to potrebe 
Cirkvi, lebo v tom čase bol nedostatok 

lacných obetných sviečok. a po druhé – 
prinášalo to financie. Najprv to bola malá 
izba v Monastieri sv. Michala vo Ľvove, 
kde pracovalo len pár bratov. Potom sme 
cech preniesli do Uneva. Tam sa sviečková 
majsterňa usídlila na jednom konci dlhej 
budovy, ktorá bola kedysi celá stajňou pre 
kravy a svine (my ju nazývame ferma). Ešte 
aj v čase, keď sme začali s výrobou sviec, 
budova slúžila ako stajňa pre zvieratá. 
lenže výroba sviec sa začala postupne 
rozširovať a majsterňa bola pre nás malá. 
Tak sa začal boj o priestory, ktorý vyhral 
sviečkový cech. Teraz už stajňa neexistu-
je. Dve tretiny budovy využíva sviečková 
majsterňa.

�� Môžete nám prezradiť, ako ste sa 
dostali k tejto práci?

Hlavným zodpovedným za sviečkový 
cech je brat Partenij, ktorý už pred nie-
koľkými rokmi zložil malú schimu (večné 
sľuby). Mňa určil pracovať v cechu náš 
otec igumen Iľja (Eliáš) asi pred pol rokom 
a ustanovil ma za zástupcu brata Parteni-
ja. Pretože v tomto čase je brat Partenij 
v zahraničí, so skúsenosťami z práce nášho 
cechu sa delím ja.

�� Z akého materiálu sa vyrába 
obetná sviečka? a čo všetko na jej 
výrobu potrebujete?

To je troška výrobné tajomstvo, ale môžem 
vám prezradiť všeobecný základ. obyčajná 
parafínová sviečka je zložená z parafínu, 
tužidla, farbiva a, samozrejme, nesmie 
chýbať knôt. Prírodná vosková sviečka sa 
skladá výlučne z vosku a knôtu. Na výrobu 
sviečky potrebujete nejakú nádobu, kde by 
sa zohrieval parafín, nožnice, prípadne nôž 
na strihanie knôtu, stojany, kde by mohli 
sviečky schnúť, a nakoniec aj nejaký obal, 
aby ste ich mohli uskladniť a v prípade 
potreby preniesť na iné miesto.

�� ak už máme všetko nachystané, 
ako sa postupuje ďalej?

Princíp výroby sviece spočíva v tom, že 
knôt potrebnej dĺžky sa niekoľkokrát 
máča do horúceho parafínu. vznikajú tak 
jednotlivé vrstvy parafínu, ktoré sa na seba 
nabaľujú a vytvárajú hrúbku sviece. Ne-
dávno nám náš brat Zacharij zostrojil stroj, 

V mnohých našich farnostiach majú veriaci možnosť 
po vstupe do chrámu zapáliť obetnú sviečku. Pritom si 
ani neuvedomujeme, čo všetko stojí za jej výrobou a kde 
vôbec takáto sviečka uzrie svetlo sveta. Preto sme oslovili 
brata Oleha, člena Svätouspenskej unevskej lavry, ktorý 
pred pol rokom zložil prvé dočasné sľuby, aby nás trocha 
zasvätil do tajov výroby chrámových sviec.
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ktorý automaticky namotáva knôt na rámi-
ky, a tak teraz môžeme jedným šmahom 
ruky urobiť oveľa väčšie množstvo obet-
ných sviečok. aj keď sa snažíme pomôcť 
si vlastnými vynálezmi a patentmi, predsa 
len sú pri výrobe sviec najdôležitejšie naše 
ruky. Bez rúk, vlastnej ručnej práce nič 
neurobíme.

�� vedeli by ste povedať, koľko sviec 
dokážete urobiť počas jedného dňa 
a koľko materiálu spotrebujete?

To je tiež výrobné tajomstvo, ale približne 
môžem povedať, že za jeden deň dokáže 
jeden človek urobiť 25 škatúľ obetných 
sviečok. v jednej škatuli je 8 kilogramov 
sviečok. a koľko sa použije materiálu? Je 
to veľmi jednoduché. koľko kilogramov 
vážia sviečky, približne rovnaké množstvo 
parafínu sa spotrebuje na ich výrobu. Čisto 
voskové sviečky na rozdiel od parafíno-
vých veľmi tečú, takže optimálny recept 
je parafín s trochou vosku, aby sviečka aj 
pekne voňala.

�� vyrábate aj nejaké iné druhy či 
veľkosti sviec, prípadne nejaké 
umelecké sviece, možno aj ručne 
zdobené?

áno, vyrábame rôzne formy a druhy svie-
čok. voskové, polovoskové alebo parafí-
nové. Rozmanitosť našich sviec si môžete 
pozrieť na internetovej stránke: tavor.
com.ua. Ručne robené sú vlastne všetky 
naše sviečky. ako som už vyššie spomínal, 
neurobí ich za nás žiadny stroj. Čo sa týka 
modelovaných sviečok, tie vyrábame od-
lievaním do silikónových foriem. silikóno-
vé formy sa dajú kúpiť v Poľsku alebo si ich 
robíme sami tak, že si zoberieme nejakú 
formu, ktorá sa nám pozdáva, namastíme 
ju olejom, potom ju zalejeme silikónom 
a keď ten vytvrdne, tak ho rozrežeme 
na polovicu, vytiahneme originál a máme 
hotovú formu na odlievanie umeleckých 
sviečok.

�� baví vás táto práca?

áno, baví ma to, aj keď v monastieri nie je 
až také dôležité, aby ma práca bavila. Moje 
zaradenie v monastieri nespočíva v tom, 
že ak si niečo zaľúbim, tak v tej oblasti aj 
pôsobím. To, čo patrí medzi najdôležitejšie 
prvky mníšskeho života, je poslušnosť. 
a túto poslušnosť voči môjmu otcovi 
igumenovi realizujem v práci, do ktorej ma 
zaradil. Čo sa mi však najviac páči, je zaba-
ľovanie sviečok vo forme malých anjelikov.

�� je nejaký rozdiel medzi sviecami, 
ktoré vyrábate vy, a kahancami 
a sviecami, ktoré sú priemyselne 
vyrábané vo fabrikách? sú tie vaše 
prírodnejšie?

Rozdiel je v surovine. skúšali sme už rôzne 
parafíny. Napríklad parafín z Poľska je dosť 
chemický. Preto sa aj v obchodoch stret-
nete s takými sviečkami, ktoré sa nesmú 
používať vo vnútorných priestoroch. Hrozi-
lo by totiž nadýchanie sa rôznych nebez-
pečných plynov. Naše sviečky sú v tomto 
ohľade bezpečnejšie a prirodzenejšie. 
a voskové ešte aj pekne voňajú. My použí-
vame parafín od ukrajinského predajcu.

�� pomáha vám výroba sviec a práca 
s nimi nejako rozvíjať vašu duchov-
nosť? Má sa počas výroby sviečok 
aj niečo určené modliť?

kedysi, keď pracovali len sami bratia mnísi, 
sa modlili spoločne a nahlas alebo spie-
vali, lebo pri takejto manuálnej práci sa to 
dá. Teraz väčšinou pracujú robotníci, takže 
sa menej modlíme. v každej miestnosti 
však máme ikony, takže sa môžeme modliť 
súkromne. Ja sa niekedy, keď ma nikto 
neruší, modlím Ježišovu modlitbu.

�� kedy sa môžu tieto sviece zapaľo-
vať v chráme a ako by mal vnú-
torne prežívať veriaci zapálenie 
obetnej sviece?

sviečky treba zapaľovať po vstupe 
do chrámu. veriaci sa najprv trikrát hlboko 
pokloní, pričom by sa mal dotýkať až zeme. 
Potom podíde, kúpi si sviece a ide si uctiť 
jednotlivé ikony uložené na stolíkoch. 
keď zapaľuje sviecu, môže pritom myslieť 
na niekoho blízkeho (živého alebo zo-
snulého). Potom už zaujme svoje miesto 

a modlí sa. Nie je dobré behať počas boho-
služieb a vyvolávať nepokoj alebo sústre-
ďovať na seba pozornosť. každý prežíva 
darovanie obetnej sviečky osobne. sviečka 
je vlastne obetou, my v ukrajinčine ju aj 
tak voláme: ofirka (z lat. obfero = prinášam 
na obetu).

�� Na slovensku sa nám blíži čas 
spomienky na zosnulých. čo v tom-
to kontexte znamená zapálená 
svieca?

aj u nás zapaľujú sviečky na hroboch 
zosnulých v rôznych obdobiach. My sa 
modlíme za našich zosnulých bratov vždy 
po veľkých sviatkoch (Pascha, odpusty). 
sviečka tu znamená asi svetlo večného 
života. vyjadruje aj túžbu po stretnutí 
s kristom, svetlom nášho života. aj keď je 
svieca neodmysliteľnou súčasťou spo-
mienky na zosnulých, nemá sa klásť dôraz 
na čo najkrajšiu či najdlhšie horiacu sviecu, 
ale treba myslieť v modlitbe na spásu duše 
nášho zosnulého blížneho.

�� kam všade exportujete vaše svie-
ce? používajú ich aj biskupi?

sviece sa predávajú na určených miestach. 
ale množstvo kňazov si ich kupuje u nás, 
v Poľsku, na slovensku aj v našich ukra-
jinských chrámoch v celej Európe. sviece 
zabezpečujeme do niekoľkých katedrál: 
ivano-frankovskej, drohobičskej, ľvovskej. 
Pred časom, keď sa naši biskupi zišli na sy-
node biskupov Ukrajinskej gréckokatolíc-
kej cirkvi, vladyka Boris Gudziak zakúpil 
do exarchátu vo Francúzsku obrovské 
množstvo sviečok aj do zásoby. okrem 
klasických obetných sviečok vyrábame 
aj dlhé zdobené sviece do biskupských 
dikirionov a trikirionov.
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Moja misia v lesote
JJ Mária
J� foto: archív autorky, wikipedia.org

Lesoto je malým kráľovstvom v Južnej Afrike 
s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov. 
Po Svazijsku je druhé v poradí s najvyšším 
výskytom HIV pozitívnych ľudí vzhľadom 
na počet obyvateľov. Čo v realite znamená, že 
takmer každý štvrtý dospelý obyvateľ Lesota 
je HIV pozitívny. Krajina je značne chudob
ná, závislá od zahraničných sponzorov.
Každý rok v Lesote umrie na AIDS niekoľ

ko tisíc ľudí. Práve táto choroba je hlavným 
dôvodom výskytu osirelých detí, o ktoré sa 
príbuzní nedokážu postarať, pretože nemajú 

dostatok prostriedkov. V súčasnosti je tam 
viac ako 150 000 osirelých detí. Štátne detské 
domovy často nespĺňajú normy, a preto ich 
neskôr zatvárajú. Šťastie majú deti, ktoré sú 
zaradené do súkromných detských domovov 
sponzorovaných zahraničnými sponzormi. 
Práve jednému z takýchto domovov v roku 
2009 poskytol záštitu prof. MUDr. Vladimír 
Krčméry, DrSc. a s pomocou Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
tam vytvoril projekt na pomoc osirelým 
deťom, ktorých rodičia umreli na AIDS. 
Pravidelne sa tam posielajú dobrovoľníci 
a logisti zo Slovenska, ktorí sú podporovaní 
Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu. Túto možnosť som 
získala aj ja a od začiatku februára do konca 

júla 2016 som tam pracovala ako logistka. 
Mojou povinnosťou bolo zabezpečiť každo
denný chod sirotinca.
Dnes žije v detskom domove takmer 48 

detí vo veku od jedného do devätnásť rokov. 
Sirotinec umožňuje aj ďalšie štúdium jeho 
bývalým chovancom, poprípade im po
skytuje niekoľkodňovú záštitu v krízovom 
prípade. Deti k nám prichádzali z rôznych 
príčin. Smrť rodičov nebola jediným dô
vodom. Veľmi často sa vyskytovali prípady 
detí, ktorých rodičia zanechali osamotené 
v prázdnych domovoch bez jedla alebo v lep
šom prípade u príbuzných, utiekli za prácou 
do JAR a viac sa neukázali. Niektoré deti 
z domu utiekli samy, aby sa vyhli domácemu 
násiliu. Spomínam si na veľmi smutný prí
pad jednej z našich zverenkýň, ktorá k nám 
prišla po tom, ako ju znásilnil vlastný brat so 
svojimi kamarátmi. O najmladších deťoch 
predškolského veku sme nevedeli takmer 
nič, boli k nám dovezené políciou po tom, čo 
ich našli osamotené na neznámom mieste, 
na lúke alebo pri hraniciach. Osobne sa ma 
dotkla skúsenosť s dvojročným chlapčekom, 
ktorého nám doviezla polícia s veľmi silne 
rozšíreným vírusom. Nadviazala som s ním 
slabý kontakt, malý nepatrný náznak záuj
mu, aký chlapec podľa jeho reakcie už dlho 
nezažil. Nasledujúce dní ma túžobne očaká
val a snažil sa získať priazeň v mojom náručí. 
O tú sa ale snažili všetky deti. Uvedomila 
som si, že im veľmi chýbal náznak citu, malé 
pohladenie či povzbudenie. Priazeň dospe
lého človeka, takej nedbanlivej veci u detí, 
ktoré vyrastajú so svojimi rodičmi, bola pre 
ne raritou.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Otec Bradley krátko po príchode Terézie demjanovičovej do noviciátu hlboko nazrel do duše 
tejto mladej horlivej novicky. živo si uvedomil, že postretol dušu, ktorú Pán Boh od včasnej mla-
dosti zahŕňal mimoriadnymi milosťami a darmi. Preto cítil povinnosť, že ju musí viesť po ceste 
kresťanskej dokonalosti mimoriadnym spôsobom. Venoval sa jej viac než iným novickám. 
nariadil jej, aby mu raz do týždňa podrobnejšie referovala o svojom duševnom stave. ...

Po jej smrti sa najviac usiloval o to, aby sa na ňu nezabudlo a aby sa urobili prvé kroky k jej 
blahorečeniu. V liste arcibiskupovi Walshovi napísal:

„Hoci sa sestra Miriam Terézia od detstva tešila mimoriadnym výsadám veľkých mystikov, 
ako sú extázy, vytrženia, videnia, posolstvá atď., starostlivo skrývala všetky tajomstvá svojho 
Kráľa. až po vstupe do noviciátu prezradila svojmu duchovnému otcovi skryté výsady svojho 
duchovného života. jedine jemu sa z poslušnosti zdôverila so všetkými svojimi tajomstvami. až 
do svojej smrti mala nariadené odhaliť mu všetky mimoriadne prejavy milosti vo svojej duši. 
Každý týždeň mala zachovávať toto nariadenie, ktoré spĺňala iba s veľkým sebazaprením.“

„Zdá sa,“ pokračuje otec Bradley, „že prvá milosť v jej živote prišla už v detstve. nespomenu-
la presný rok. Keď však o tom hovorila, dodala, že Pán ježiš jej dal ako dieťaťu milosť pochopiť 
zmysel života...“

až po svojom vstupe do noviciátu, keď počúvala zamyslenia a čítala knihy o duchovnom živo-
te, začínala si uvedomovať, že už vo svojej rodine a v škole žila opravdivým duchovným životom 
a mala mimoriadny dar modlitby a úzkeho spojenia s Pánom Bohom.

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

keď je staroba súčasťou života

JJ
alena MatijováJ�

V tomto čase si viac ako inokedy spomíname 
na blízkych, ktorí tu už nie sú, a uctievame si ich 
pamiatku. V kruhu blízkych si možno rozprá-
vame príhody, zážitky, ktoré sa nám s daným 
človekom spájajú. Skôr tie milé a humorné. nie-
kedy možno aj ľutujeme, čo sme ešte nestihli 
urobiť, povedať, pomôcť. Môžeme bojovať so 
smútkom, prázdnotou.

K životu prirodzene patrí starnutie, choroba, 
strata blízkych. Sú to situácie, ktoré nás zastavia 
a ovplyvnia v ďalšom fungovaní. ak máme 
vo svojom okolí alebo v rodine starších ľudí, 
starých rodičov alebo chorých, ktorí sú odkázaní 
na pomoc iného, hľadajme, ako im môžeme byť 

užitoční, ako ich odbremeniť či potešiť. V star-
šom veku sa už ľudia nemusia cítiť dostatočne 
silní, môžu prežívať osamelosť. niekedy aj 
uprostred svojich blízkych. Často majú zhoršený 
zdravotný stav, problémy s pamäťou, oslabené 
zmysly, majú pomalšie tempo. Tieto ťažkosti 
v nás môžu vyvolať obavy, či im budeme dosta-
točne nápomocní a možno aj či budeme mať 
dostatok trpezlivosti. určite im vieme a môže-
me byť oporou. niekedy stačí vyhradiť si trocha 
času, byť nablízku a načúvať im, prejaviť záujem 
a ochotu. Väčšina starších ľudí uvíta, keď do ich 
života vstúpia mladí ľudia, príbuzní alebo pria-
telia. Sú pre nich zdrojom radosti a potvrdením, 
že sú ešte dôležití a majú tu svoje miesto. aj 
deti, vnúčikovia a vnučky môžu byť skvelými 
pomocníkmi, môžu sa zapojiť do starostlivosti 
o dedkov a babky. Možno stačí, ak s nimi trávia 

čas. a zároveň je to úžasná príležitosť, ako sa 
od nich mnoho naučiť.

Pre dieťa sú vzťahy so starými rodičmi a zaži-
té spoločné chvíle významné aj pre jeho vlastný 
životný príbeh. Zároveň v rámci týchto vzťahov 
sa dieťa prirodzeným spôsobom učí vyrovná-
vať s odchodmi – stratami, aj keď je to v danej 
chvíli ťažké.

„dedko,“ ozvala sa napokon, „budem aj 
ja niekedy stará?“ „Samozrejme,“ odvetil jej 
deduško. na chvíľu obaja zmĺkli a zamysleli sa. 
janka sa však znova ohlásila: „Vieš, deduško, 
keď ja budem starenka, chcela by som byť taká, 
ako si ty.“ „a ja zasa dúfam, že keď už budeš 
tou starenkou,“ pridal sa deduško, „dá Boh aj 
tebe takú vzácnu mladú priateľku, akou si ty 
pre mňa.“ (z knihy Carolyn nystromovej: Dedo, 
vyzdravieš?)

Michal kováč 
a gréckokatolíci
JJ
Juraj GradošJ�

5. októbra 2016 vo večerných hodinách 
zomrel vo veku 86 rokov na zlyhanie srdca 
v Nemocnici svätého Michala prvý povojnový 
slovenský prezident Michal Kováč. Narodil 
sa 5. augusta 1930 v Ľubiši neďaleko Humen
ného. Po novembri 1989 pôsobil v politickom 
živote vo viacerých funkciách a 15. februára 
1993 bol slovenským parlamentom zvolený 
za prezidenta Slovenskej republiky. Bol ním 
v ťažkých časoch až do roku 1998.
Ešte v roku 1993 prijal spolu s vtedajším 

prešovským biskupom Jánom Hirkom záštitu 
nad 4. ročníkom Medzinárodného festivalu 
gréckokatolíckych speváckych zborov, ktorý 
sa uskutočnil 19. až 21. novembra v Košiciach. 
Prezident vtedy povedal: „Sú chvíle v živote 
národa, keď jeho príslušníci prispievajú 
do celosvetovej pokladnice kultúry a histórie 
ľudstva bez ohľadu na svoju početnosť, silu 
a bohatstvo. Slovenský ná rod nepatrí ani 
početnosťou, ani postavením medzi veľmoci 

tohto sveta. Napriek tomu mal a má svoje 
hviezdne okamžiky... Preto s radosťou vítam 
otvorenie ďalšieho ročníka Medzinárodného 
festivalu gréckokatolíckych speváckych zbo
rov, ktorý tieto národné tradície Slovenska 
uchováva ako dedičstvo našich otcov pre nás 
i pre budúce generácie...“
Už ako exprezident prijal 6. decembra 

2000 s Annou Galovičovou úlohu ktitora 
gréckokatolíckeho Chrámu sv. Paraskievy 
v Dobroslave. O päť rokov neskôr v Miroli 
povedal: „Zatiaľ čo v rôznych krajinách sveta 
mnoho kostolíkov či chrámov zaniká, tu 
v tomto kraji sa hlavne vďaka vám všetkým 
a vďaka Pánu Bohu, že na vás nezabúda, darí 
zachraňovať, obnovovať a udržiavať tieto 
jedinečné skvosty. Vždy, keď kresťan príde 
do chrámu, je to preňho duševné uspokoje
nie. Nielen z chleba je človek živý, ale na to, 
aby človek prežíval vyrovnanejší život, ho 
potrebuje napĺňať aj duchovnými potrebami. 
Táto stránka obnovy drevených chrámov 
je omnoho dôležitejšia a významnejšia než 
všetko ostatné.“
Jeho prítomnosť nechýbala na mnohých 

významných podujatiach Gréckokatolíckej 

cirkvi. V roku 2006, 24. – 26. novembra, sa 
zúčastnil na 15. ročníku Medzinárodného 
festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu v Prešove a nasledujúci rok na epar
chiálnej odpustovej slávnosti a archijerejskej 
svätej liturgii v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 60. výročia 
biskupskej vysviacky blahoslaveného bisku
pa mučeníka Vasiľa Hopka. Spomínam si, že 
vždy pôsobil skromne, pokorne.
Mal účasť aj na veľkých okamihoch našej 

cirkvi v roku 2008, keď sa zúčastnil na uve
dení do úradu prvého bratislavského grécko
katolíckeho eparchu vladyku Petra Rusnáka 
počas archijerejskej svätej liturgie v Kos
tole sv. Vincenta de Paul. Ale i spomienky 
na trpké roky, keď spolu s ďalšími hosťami 
prijal 27. apríla 2010 pozvanie na spomienku 
60. výročia zákazu Gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1950. Okrem iného prijal aj záštitu 
nad vydaním knihy Liturgické predmety 
gréckokatolíkov na Slovensku.
Na týchto udalostiach bol veľmi ceneným 

hosťom, keďže iné politické špičky často ne
javili záujem o našu cirkev. Jeho prítomnosť 
bola povzbudením pre všetkých, no pre tých, 
ktorí poznali i jeho presvedčenie, nebola 
ničím zvláštnym, iba ďalším prejavom jeho 
silnej viery, ktorá s pribúdajúcimi rokmi 
a prežitou bolesťou rástla a mocnela. Preto 
vyzývam všetkých k modlitbe za jeho spásu 
a k odvahe vydávať svedectvo pokory a viery, 
ako to robil on. Nech mu Pán ukáže svoje 
milosrdenstvo a udelí miesto medzi spravod
livými. Večná mu pamiatka!
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RECEPT Na DoBRé MaNžElsTvo

iNtiMita 
V rámci receptu na dobré manželstvo sme už hovorili o vzťahu s Bohom a o priateľstve 
medzi manželmi, je načase bližšie sa prizrieť téme manželskej intimity. Bez nej totiž 
o manželstve ani nemožno hovoriť.

JJ Richard Vašečka
J� foto: pexels.com

Všetky ostatné body tohto receptu (mod
litba, priateľstvo, zdravie, vďačnosť, milo
srdenstvo a stolovanie) možno prežívať aj 
mimo manželstva. Môžete mať nádherné 
modlitbové spoločenstvo, krásne priateľ
stvá či skúsenosť povzbudenia a odpustenia 
s bratmi a sestrami, telesná intimita sa však 
dotýka iba manželov.

Záruka duchovnosti
Jeden z najsilnejších citátov v katechiz
me hovorí o vnútornom prepojení medzi 
manželskou intimitou a ich duchovným 
spoločenstvom: „V manželstve sa telesná 
intimita manželov stáva znakom a zárukou 
duchovného spoločenstva“ (KKC 2360). Ako 
ženatý muž som si vždy jasne uvedomoval, 
že telesná intimita je znakom duchovného 
spoločenstva. Prekvapilo ma však tvrdenie, 
že telesná intimita manželov je nielen zna
kom, ale aj zárukou duchovného spoločen

stva! Niečo telesné môže byť zárukou čohosi 
duchovného?
Moje prekvapenie trvalo len pár sekúnd. 

Kým som si neuvedomil, že jestvujú svia
tosti. Chlieb a víno nielen naznačujú, ale aj 
spôsobujú, že Kristus je prítomný. Podobne 
aj manželská intimita nielen naznačuje, ale 
aj pomáha vytvárať duchovné spoločenstvo: 
„Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž 
a žena navzájom odovzdávajú úkonmi, ktoré 
sú vlastné a vyhradené manželom, vôbec nie 
je iba čosi biologické, ale týka sa najvnútor
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nejšieho jadra ľudskej osoby ako takej“ (KKC 
2361).
Ak pokladáme sexualitu a telesnú blízkosť 

v manželstve iba za čosi biologické a me
nejcenné, mýlime sa podobne, akoby sme 
odmietali prijímanie sviatostí a za duchovné 
pokladali len vnútorné rozjímanie či osobnú 
modlitbu. Sexualita nie je len nejakým dopl
nkom či druhoradou záležitosťou manžels
tva. Je jeho základným pilierom. Je zárukou 
duchovného spoločenstva. A ak v záujme 
kvalitného duchovného života povzbudzuje
me k častému a dobrému prijímaniu sviatos
tí, podobne môžeme manželom v záujme ich 
vzťahu len odporúčať dostatok kvalitného 
intímneho času.

Jedno telo
Manželia sa totiž prostredníctvom telesného 
zblíženia stávajú jedným telom. Slovenským 
slovom telo prekladáme niekoľko výrazov 
z biblickej gréčtiny. Veľmi dobre to vid
no, keď sv. Pavol hovorí o rozdiele medzi 
smilstvom a manželskou intimitou: „Alebo 
neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, 
je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: Budú 
dvaja v jednom tele.“ (1 Kor 6, 16) Keď hovorí 
o spájaní sa s  prostitútkou, používa grécke 
slovo sóma, ktoré označuje fyzické telo. Ak 
sa pohlavne spájam s cudzou ženou, môžem 
sa s ňou spojiť iba fyzicky či emocionálne. 
Keď však Pavol v druhej časti cituje z Ge
nezis Boží plán pre manželov („Budú dvaja 
v jednom tele“), používa grécke slovo sarx, 
čo označuje bytosť, osobnosť, prirodzenosť. 
Manželia totiž intímne nezbližujú len svoje 
fyzické telá, ale stávajú sa jednou bytosťou.
A táto intimita manželov je zároveň aj 

znakom intímneho spojenia s Bohom. Hneď 
v nasledujúcej vete sv. Pavol hovorí: „Ale kto 
sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.“ (1 
Kor 6, 17) Keď zažívam skutočné manžel
ské zblíženie, keď pociťujem, ako ma moja 
manželka očaruje a priťahuje, zažívam niečo 
z toho, čo cíti Boh voči mne!
Manželská intimita je napĺňaním man

želského sľubu. Ján Pavol II. učí, že „darovať 
svoje telo druhému človeku je symbolom 
úplného odovzdania sa tomuto človeku“. Aj 
Písmo je v tejto veci úplne jasné: „Muž nech 
plní povinnosť voči manželke a podobne aj 
manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad 
svojím telom, ale muž; podobne ani muž 
nemá moc nad svojím telom, ale žena. Ne
odopierajte si jeden druhému, iba ak na čas 
so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli 
venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby 
vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť“ 
(1 Kor 7, 3 – 5). Odopierať seba samého, svoje 
telo, svojmu manželskému partnerovi je ne
spravodlivosť, ktorá otvára dvere satanovmu 
pokušeniu.

Cudzoložstvo
Človek, ktorý podvádza svojho manželského 
partnera, sa nazýva cudzoložník. Ježiš však 
jasne ukazuje, že podstata cudzoložstva spo
číva v žiadostivosti: „Počuli ste, že bolo po
vedané: Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: 
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou 
scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 27 – 28).
Jeden z výkladov slova upozorňuje, že Ježiš 

nepovedal „na cudziu ženu“, ale na každú, 
teda aj vlastnú! Pre mňa osobne to bolo jedno 
z najdôležitejších usvedčení v mojom živote. 
Manželská čistota nie je len fráza. Ak mám 
čisté srdce, budem na svoju manželku hľadieť 
s veľkou láskou, s túžbou a vášňou, ale nie 
žiadostivo. Láska vidí osobu, žiadostivosť 
predmet svojich chúťok. A to človeka zraňuje.
Mnoho ľudí žijúcich v manželstve o sebe 

zmýšľa ako farizej: „Bože, ďakujem ti, že nie 
som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravod
livci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik“ 
(Lk 18, 11). Povedali sme si, že cudzoložníkov 
z nás robí aj naša žiadostivosť. Ako by sme 
však nazvali človeka, ktorý síce nenažíva 
intímne s cudzím človekom (teda formálne 
nie je cudzoložník), ale odopiera intím
ne spoločenstvo aj svojmu manželskému 
partnerovi? Azda „neložník“ či „neložnica“? 
Hrešiť môžeme nielen myšlienkami a slo
vami, ale aj „zanedbaním dobrého“! Na zá
klade mnohých rozhovorov viem, že toto 
zanedbanie naberá v mnohých kresťanských 
manželstvách veľké rozmery. Napriek tomu 
sa o ňom väčšinou „taktne“ mlčí a dlhodobo 
sa nerieši. Následky sú však veľmi ťažké.
Existuje niekoľko iniciatív s názvom 

Porno je lož. Nemožno nič iné, než súhlasiť. 
Katechizmus demaskuje pornografiu úplne 
presne: „Spočíva v tom, že sa pohlavné úkony 
oddelia od intimity partnerov, aby sa zámer
ne ukazovali iným osobám. Uráža čistotu, 
lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je 
vzájomným intímnym darovaním manže
lov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej 
venujú, pretože sa jeden stáva pre druhého 
predmetom nízkej rozkoše a nedovoleného 
zisku. Jedných i druhých ponára do ilúzie 
neskutočného sveta. Lož, klamstvo... A my 
vieme, kto je „otec lži“.
Nesmieme však dopustiť, aby sa stalo 

lžou aj naše manželstvo! Manželský úkon 
je podstatná vec, ktorá odlišuje manželstvo 
od iných vzťahov. Je súčasťou manželského 
súhlasu, ktorý „spočíva v ľudskom úkone, 
ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú 
a prijímajú: ,Beriem si teba… za manželku.‘ – 
,Beriem si teba… za manžela.‘ Tento súhlas, 
ktorý manželov vzájomne viaže, nachádza 
svoje zavŕšenie v tom, že sa dvaja stávajú 
,jedným telom‘ (Gn 2, 24).“ (KKC 1627)
Manželský sľub má dve časti. Jednu po

zitívnu (sľubujem, čo budem robiť: milovať 
a ctiť) a jednu negatívnu (sľubujem, čo 

nebudem robiť: nikdy ťa neopustím). Mnohí 
považujú za porušenie manželského sľubu 
len porušenie jeho negatívnej časti – neveru 
či rozvod. Ak však vedome a dobrovoľne 
ignorujeme pozitívnu časť záväzku (k čomu 
bezpochyby patrí aj intímny život), tiež 
porušujeme svoj manželský sľub!

Sviatosť
Manželská intimita ponúka isté paralely 
s Eucharistiou. Nebuďte šokovaní, aj man
želstvo je predsa jednou zo sviatostí. Ako 
píše viacero kresťanských autorov, v Eucha
ristii nám Ježiš ponúka svoje telo ako prejav 
najvyššej lásky a v manželstve zas ponúkame 
svoje telo svojmu manželskému partnerovi 
ako prejav lásky a celoživotnej úplnej odo
vzdanosti. Eucharistia je pokladaná za „pra
meň a vrchol celého kresťanského života“ 
(KKC 1324). To znamená, že kresťanský život 
z nej vyrastá a v nej vrcholí. Podobne je to 
aj s manželskou intimitou a manželským 
životom. Manželská intimita je nielen vyvr
cholením manželského života, ale manželský 
život z nej čerpá silu. Ak náš manželský život 
stráca šmrnc, je dobré popracovať na našom 
intímnom živote. A ak náš intímny život 
za veľa nestojí, treba sa pozrieť na ostatné 
zložky nášho manželského života – ako napr. 
zdravie či priateľstvo.
Telesnú intimitu treba naozaj prepájať 

s priateľským vzťahom. Dobrí manželia 
sú zároveň priatelia i milenci. A podobne 
ako priateľstvo aj telesná intimita ponúka 
spoločné prežívanie radosti: „Úkony, ktorými 
sa manželia intímne a čisto medzi sebou 
spájajú, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné 
darovanie sa, ktorým sa navzájom radostne 
a vďačne obohacujú. Sexualita je prameňom 
radosti a potešenia. Sám Stvoriteľ ustanovil, 
aby manželia v tejto úlohe nachádzali rozkoš 
a šťastie tela i ducha. Manželia teda nero
bia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia 
sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil.“ 
(porov. KKC 2362)

Na vytváraní radostného sexuálneho živo
ta treba cielene pracovať. Treba mu dať vy
sokú prioritu. Nemôže to byť čosi, čo sa nám 
„pritrafí“ na konci dňa, keď ešte náhodou 
zvýšia nejaké sily a čas. Aby sme sa z nášho 
intímneho spoločenstva mohli tešiť, potre
bujeme dbať aj na svoje zdravie a odpočinok. 
Chorľaví a trvalo unavení ľudia si len ťažko 
vychutnajú radosť, ktorú vložil do manžel
ského sexu Stvoriteľ. A postupne oň prestá
vajú javiť záujem. Jednou zo základných pod
mienok objavenia radosti z hĺbky intímneho 
spojenia je aj prijatie svojho tela.

 milovatactit.sk
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Naklonený
Väzňov vykupovať
Pomôcky: tenší papier, nožnice, písacie potreby
V miestnosti, kde sa nachádzate, vytvor väzenie. Popusti uzdu 

fantázii a použi všetko, čo je nablízku – nábytok (napr. stoličky), 
knihy, oblečenie. Väzenie nemusí byť veľké, nemusí sa doň vojsť 
človek. Budete doň vkladať vystrihnutých väzňov.

Potom rozdaj účastníkom papiere a nožnice. Odstrihnite z pa-
piera pásik široký asi 7 cm. Poskladajte ho na päť častí „do har-
moniky“ a vystrihnite postavičku tak, aby vám po rozložení vznikli 
„držiace sa“ postavy. Každý si svoju skupinku piatich väzňov vezme 
na svoje miesto do súkromia a bude im dávať mená. ak neuvedie 
konkrétne meno, nech napíše aspoň iniciály alebo stručný popis 
väzňa. na druhú stranu postavy účastníci napíšu dôvod, pre ktorý 
si zasluhuje väzenie. Po každej otázke a napísaní mena a dôvodu 
uvrhnutia do väzby účastníci odtrhnú príslušného väzňa a hodia ho 
do väzenia. ak nemajú koho napísať, postavičku si nechajú „slobod-
nú“ u seba.

Koho z verejného života (aj zo sveta) by si uväznil? Prečo?
Koho z vašej rodiny by si uväznil? Prečo?
Koho vo svojom srdci väzníš ty? Prečo?
na poslednú postavičku napíš svoje meno a na druhú stranu 

napíš názov svojho väzenia.
ak to okolnosti dovolia, popros účastníkov, aby predstavili svojich 

väzňov,  dôvody ich uväznenia a príp. aj názov ich vlastného väze-
nia.

Po besede prichádza čas prepustiť väzňov na slobodu. Zbúraj 
symbolické väzenie a spýtaj sa účastníkov, čo cítia. Majú pocit kriv-
dy? Cítia hnev? alebo sa cítia byť prichytení, usvedčení?

jeden z výrazov na označenie milosrdenstva je chesed, t. j. ničím 
nezaslúžená priazeň alebo náklonnosť. dá sa prirovnať k amnestii. 
Človek si však nemôže na takúto amnestiu nárokovať, nemôže 
Boha prinútiť a povedať: „ja mám na to právo, ty mi musíš prejaviť 
odpustenie!“

ježiš je najlepším príkladom tohto milosrdenstva. Buďte milo-
srdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (Lk 6, 36) Ľudské milosrdenstvo 
je teda odrazom skutočnosti, že Boh činí milosrdenstvo so svetom. 
jedným z podstatných prejavov milosrdenstva je odpustenie. Byť 
milosrdným znamená, že ak sa druhý človek ocitol v núdzi, vo 
„väzení“, a je zraniteľný, nebudem mu ubližovať a nebudem sa 
odplácať zlom za zlo. Milosrdný človek pomáha druhým dostať sa zo 
stavu núdze. aj my sme slabí a zraniteľní. aj my sme často vo svojich 
väzeniach. aj my potrebujeme milosrdenstvo. Prosme teda Boha 
o zľutovanie, o omilostenie, o náklonnosť, o amnestiu, o chesed.

Minule sme skončili pri tom, ako Ježiš prejavil svoju náklonnosť žene prichytenej pri smilstve.
Milý mladý priateľ,
zakúsil si niekedy priazeň od človeka, od ktorého si to naozaj nečakal? Priaznivý postoj namiesto konania podľa striktných predpisov? Náklonnosť človeka namiesto ľudskej spravod livosti?Veľmi túžim, aby som práve v takýchto chvíľach mal ten Je-žišov pohľad na človeka. Aby som vystúpil z vlastnej „samo-spravod livosti“. Mnohokrát to nie je jednoduché. Žalobca našich bratov mi často podsúva obviňujúce myšlienky, pohľady a po-stoje. V takých chvíľach mi pomáha mod litba. Teší ma, že aj na Slovensku sa učíme, čo znamená skloniť sa k človeku a krá-čať v kultúre úcty. Uvedomujeme si, že láska musí predchádzať pravdu, lebo niekedy môže tvrdá pravda viac ublížiť, dokonca aj zabiť. Preto sa musíme často pýtať: „Ide mi o to, aby som mal pravdu, alebo mi ide o vzťah?“ Aj naša viera je o vzťahu, o vzťahu k Bohu, blížnemu a k sebe samému.Chcem Ťa pozvať do toho, aby si sa stal súčasťou generácie mladých ľudí na Slovensku, ktorí menia atmosféru, a verím, že v konečnom dôsledku aj dejiny tým, ako vedia zaskočiť, prekvapiť svojimi priaznivými postojmi.

Verím Ti, že často je ľahšie odpovedať spravod livo a súdiť v du-chu pravidiel a zákona. Boli sme naučení na model „spravod li-vosť v duchu“ – dám Ti, čo Ti podľa práva (zákona) patrí. No predstav si, aké by to bolo, keby sme namiesto tejto spravod livosti (dám Ti, čo Ti patrí) odpovedali: Dám Ti svoju priazeň. Chcem mať k Tebe a k tomu, čo si urobil, ako si sa zachoval, priaznivý postoj. Chcem ti byť naklonený, dať Ti svoju náklonnosť. Ani ja Ťa neodsudzujem...

Tebe naklonený

P. Juraj Ďurnek SchP
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Nerozumnosť bezbožných
JJ Pavol Burda
J� foto: wikimedia.org

Ak by sme čítali Bibliu ako noviny, niektoré 
skutočnosti by zneli šokujúco. Titulok 53. 
žalmu by určite upútal pozornosť rovnako 
ako titulky z novín o tragédiách či zveliče
ných udalostiach zo života smotánky. Noviny 
by napísali: V Biblii sa píše: „Boha niet!“
Nedočítali by sme sa o pozadí tohto 

výroku. Miestom, kde vysvetlenie nájdeme, 
je samotný žalm. Dávid šokujúcu vetu vložil 
do srdca človeka, ktorého nazval bláznom. 
Pán v tomto žalme hľadí na ľud a skúma, či 
niekomu chýba. Nechýba. Ľudia na neho 
zabudli, a práve tento stav nazýva žalmista 
bláznovstvom – životom v chaose, bez pravi
diel, bez autority, bez Boha a jeho zákonov. 
Cestu z tohto zablúdenia človek hľadá cez 
vlastný zákon. Dávid veľmi silným obrazom 
ľudí, ktorí „požierajú môj ľud, akoby jedli 

chlieb“, opisuje  nielen vtedajšiu situáciu, ale 
prorocky vidí aj dnešok. Na prvý pohľad ten
to obraz vyzerá hrôzostrašne. Kto by predsa 
dnes požieral ľudí?! Keď ho však budeme 
čítať ako obraz – za chlebom by sme mohli 
vidieť naše nasýtenie, uspokojenie či pokoj 
v rodine. A kvôli tomuto chlebu sme ochotní 
urobiť takmer všetko – posúvať hranice živo
ta a smrti, rozlišovať medzi plodom a zhlu
kom buniek, tvrdiť, že o tom, či dieťa príde 
na svet, môže rozhodovať žena. Pre chlieb 
posielame na smrť Boží ľud – nenarodených. 
Božia odpoveď na dôvody, ktorých dokáže
me vyprodukovať veľké množstvo (finančná 
situácia, nepripravenosť rodičov, kariéra, 
možná choroba dieťaťa), je jasná: „Trasiete sa 
o to, o čo sa báť netreba“ (v. 6).
Nie je to podobne aj pri slabých, chorých, 

nevládnych? Trasieme sa o svoju budúcnosť, 
a preto ju nedoprajeme iným. A tak v bláz
novstve bezbožnosti trúsime okolo seba 
kosti. Čo by nám povedali tieto kosti, keby 
sme im dali hlas? Azda by nám pripomenuli, 

že i my sami sme rovnako krehkí. Alebo by 
upozornili spolu so slovami žalmu, že príde 
čas, keď sa situácia otočí a kosti utláčateľov 
roztrúsi Boh (v. 7).
Žalm sa končí výkrikom: „Kiež príde 

Izraelu spása zo Siona!“ Vyvolený ľud túži 
po Božej prítomnosti, po záchrane. Ľud, kto
rému dal život sám Boh, volá po vyslobodení 
zo zajatia.  A toto zvolanie nie je len ozvenou 
dávneho žalmu, je aj túžbou dneška. Aj dnes 
volá mladý Izrael – prehliadaný Boží ľud – 
spolu sa starým Jakubom – nevládnymi, čo sa 
opierajú o palicu.
Biblia nie sú včerajšie noviny, ktoré 

vyhodíme do koša, pretože správy v nich 
nie sú aktuálne. Slová Písma sa ukazujú 
ako vždy platná pravda o tom, že človek si 
sám nestačí – nedokáže si vytvoriť zákony, 
ktoré ho privedú k úplnému šťastiu. A tak by 
pravdivejším titulkom bolo: Klamú nám, keď 
tvrdia, že Boha niet!

Triquetra 

JJ
antónia HaľkováJ�

Triquetra je starogermánsky symbol troch prv-
kov používaný najmä u Keltov a Vikingov, pre 
ktorých bol neoddeliteľnou súčasťou mnohých 
magických rituálov. Triquetra vo všeobecnosti 
symbolizuje spojenie troch prvkov. Tri preple-
tené vzory, magické symboly, nachádzame 
na runových kameňoch, keltských zbraniach, 
nádobách i šperkoch.

Číslica tri a jej násobky, najmä deviatka, boli 
pre Keltov posvätné. Magická sila číslice tri je 
základom viacerých pohanských náboženstiev. 
Kelti uctievali trojitú bohyňu: panna – mat-
ka – starena. Číslica tri symbolizuje: minulosť 
– prítomnosť – budúcnosť, detstvo – dospe-
losť – starobu, život – smrť – znovuzrodenie, 
začiatok – stred – koniec. Mysticizmus číslice tri 
vychádza z viacerých oblastí. Vesmírnu rovno-
váhu zabezpečuje harmónia troch vesmírnych 
síl: telo – duša – duch. život v prírode udržujú 
slnko, vietor a voda, pričom slnečné svetlo je ži-
votnou energiou Zeme, vietor je dychom Zeme 
a voda je krvou Zeme. Človek je bytosť zložená 

z troch základných zložiek: 
telo, životná energia, vôľa. 
Energetické centrá človeka, 
tzv. čakry, sú rozdelené 
na tri oblasti: brucho – 
hruď – hlava, s ktorými 
súvisí: vedomie 
– podvedomie – 
nadvedomie.

Triquetra nemá 
začiatok ani koniec. V súčas-
nosti sa k tomuto symbolu nikde nezačínajúcej 
a nekončiacej sa sily pridáva kruh ako uzatvá-
rací prvok, symbolizujúci jednotu. Triquetra 
je symbol charakteristický pre novopohanské 
náboženstvá, používa sa ako mocný ochranný 
amulet. Širokej verejnosti je známy z americké-
ho fantasy televízneho seriálu Čarodejnice.
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Úkony kajúcnika

JJ
jozef MiňoJ�

Kánonické právo vo svojich predpisoch pred-
pokladá kajúcnikovu disponovanosť prijať 
sviatostné rozhrešenie. Vonkajším znakom tejto 
pripravenosti prijať odpustenie hriechov sú 
úkony kajúcnika, ktoré vykonáva pre dosiahnu-
tie sviatostného odpustenia. Poznáme tieto 
úkony ako päť častí spovede: spytovanie svedo-
mia, ľútosť, predsavzatie viac nehrešiť, vyznanie 
hriechov a skutok kajúcnosti.

Katechizmus Katolíckej cirkvi presne vymenú-
va tieto úkony kajúcnika a na prvé miesto dáva 
ľútosť: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom 
mieste ľútosť. je to ,bolesť duše nad spácha-

ným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavza-
tím viac nehrešiť‘“ (KKC 1451). Katechizmus 
rozdeľuje ľútosť na dokonanú a nedokonalú: 
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milova-
nému nadovšetko, volá sa ,dokonalá‘ (je to 
ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť 
odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpus-
tenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné 
predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len 
čo to bude možné.“ (KKC 1452)

„Takzvaná ,nedokonalá‘ ľútosť (attritio) je 
tiež Božím darom, podnetom ducha Svätého. 
Rodí sa z uvažovania o ošklivosti hriechu alebo 
zo strachu pred večným zatratením a inými 
trestami, ktoré hrozia hriešnikovi (je to ľútosť zo 
strachu – contritio ex timore). Takéto pohnu-
tie svedomia môže vyvolať vnútorný proces, 
ktorý sa pôsobením milosti zavŕši sviatostným 

rozhrešením. nedokonalá ľútosť sama osebe 
nedosiahne síce odpustenie ťažkých hriechov, 
ale pripravuje na jeho dosiahnutie vo sviatosti 
pokánia.“ (KKC 1453)

Ľútosti má predchádzať spytovanie sve-
domia, keď sa kajúcnik modlí k Svätému 
duchu, aby mu dal milosť poznať v pravde 
hriechy, a v tichu rozmýšľa nad svojím životom. 
„na prijatie tejto sviatosti sa treba pripraviť 
spytovaním svedomia vo svetle Božieho slova. 
najvhodnejšie texty na tento cieľ treba hľadať 
v desatore a v morálnej katechéze evanjelií 
a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponauče-
niach apoštolov.“ (KKC 1454) Pomôckou na dob-
ré spytovanie svedomia sú spovedné zrkadlá, 
ktoré nájdeme v našich modlitebníkoch, ktoré 
používame pri spevoch na svätých liturgiách. 
dobrá príprava na svätú spoveď je znakom 
disponovanosti a otvorenosti prijať sviatostnú 
milosť odpustenia.

Zosnutie Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: 4.bp.blogspot.com

Tak v bohoslužobných textoch, ako aj ho
mílii sv. Jána Damaského sa hovorí o prí
tomnosti anjelov, ktorí oslavujú smrť Božej 
Matky. Je preto prirodzené, že nechýbajú 
ani na ikone sviatku Zosnutia Bohorodičky. 
V stichyre Veľkej večierne sviatku sa modlí
me: „Tvoju smrť oslavujú nebeské mocnosti: 
prestoly, kniežatstvá i panstvá, sily, cherubíni 
i strašní serafíni. Aj ľudia na zemi sa radujú. 
Blahoželajú ti k sláve, ktorou ťa Boh obdaril. 
Pred tebou spolu s anjelmi a archanjelmi 
padajú na zem králi a všetci spolu ti spievajú: 
,Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou.‘ Skrze 
teba udeľuje svetu hojné milosti.“ Sv. Ján 
Damaský na základe bohoslužobných textov 
rozvíja myšlienku o prítomnosti a úlohe an
jelov pri udalosti jej zosnutia: „Anjeli tvoria 
zástupy, archanjeli plesajú a panstvá osla
vujú. Spoločne s nimi sa tešia sily, ospevujú 
mocnosti, radujú sa kniežatstvá. Zvelebujú 
tróny, za spevu hymnov vítajú cherubíni 
a oslavujú serafíni...“

Anjeli
Na ikone sú evidentné tri skupiny anjelov. 
Prvá skupina sa nachádza v modrozelenej 
mandorle obklopujúcej Krista. Tu sú zobra

zení šesťkrídli serafíni, ktorí svedčia o tom, 
že oslávený Pán zostúpil k svojej Matke 
z nebeskej slávy.

Druhú skupinu tvoria anjeli rozmiestne
ní v hornej časti ikony. Tu každý z anjelov 
pomáha apoštolom, prichádzajúcim na ne
beských oblakoch, aby zostúpili k lôžku 
Bohorodičky. Ich postavy sú orientované ku 
Kristovi v centre ikony, ktorý drží v rukách 
dušu Bohorodičky.
Do tretej skupiny patria archanjeli Michal 

a Gabriel, ktorí vynášajú do neba Božiu 
Matku obklopenú, podobne ako Kristus, 
mandorlou v tvare kruhu. Z pozemského 
Jeruzalema – Božieho mesta prenášajú 
Bohorodičku do nebeského Jeruzalema. 
V ruskej ikonografii sa táto scéna len zried
kavo zaobíde bez zobrazenia plamenného 
cherubína, ktorý stráži rajskú bránu. Podľa 
Gregora Turského Kristus následne odovzdá 
dušu svojej Matky archanjelovi Michalovi, 
ale podľa tvrdenia Pseudo-Meletia ju dáva 
obom archanjelom – Michalovi a Gabrie
lovi. Tak ako sa zmieňuje synaxár (súbor 
poznatkov o živote svätých a cirkevných 
sviatkoch), archanjel Michal, podobne ako 
anjeli pri pohreboch a zádušných bohosluž
bách, vystupuje ako eschatologický anjel 
sprevádzajúci duše zosnulých. Na väčšine 
ikon tohto typu sa zobrazuje celá skupina 
anjelov, ktorí zostupujú k smrteľnému lôžku 
Bohorodičky: „Nad hrobom Bohorodičky sa 
odrazu zjavili oblaky, vytvoriac kruh, ktorý 

zvyčajne vidno okolo mesiaca. Na týchto 
oblakoch sedeli nebeské zástupy a spievali 
hymny,“ písal Pseudo-Meliton. Vyjadruje 
to aj stichyra utierne sviatku: „Ty si Život 
porodila, preto si pri svojej smrti život len 
zmenila. Anjeli ťa so slávou odnášali, knie
žatstvá a sily ťa spolu s apoštolmi sprevádza
li. Všetko tvorstvo s jasotom ťa odovzdávalo 
tvojmu Synovi, panenská Bohorodička.“

24 www.casopisslovo.sk

sl
o

v
o

 o
 ik

o
N

e
Z 

c
ir

k
ev

N
éH

o
 p

r
áv

a



Ctrlc a ctrlv
JJ Marta Gromošová
J� foto: pexels.com

Tak mi dnes napadlo, či by sme nemali našu 
slovnú zásobu rozšíriť o slovesný neurčitok 
ctrlovať. Začiatok slova je mimoriadne krko
lomný, ťažko lezie cez hovoridlá. Ale zvykli 
by sme si, veď veľmi presne opisuje činnosti, 
ktorým sa mnohí denne venujeme.
Dnešné školopovinné, inovatívne a zre

formovane vzdelávané deti už čo-to začuli 
o slabikotvorných spoluhláskach r a l, vedia 
aj o ŕ a ĺ. Spomeňte si na tretiacku domácu 
úlohu s dopĺňaním nežnej riekanočky:
„Pri potoku stojí vŕba,
hrá sa pod ňou detí hŕba.“
Rýmovo veľmi, veľmi slabučké, priam 

literárne nevhodné klišé, primitívne a tráp
ne, ale výchovne, spoločensky, pedagogic
ky skvostné dielko, povzbudzujúce žiaka 
modernej, humanisticky orientovanej školy 
k spoločnej didaktickej činnosti výchovno-
edukačného charakteru, ktorá je mimoriad
ne vhodná pre deti už od najútlejšieho veku. 
Komenský si to predstavoval presne takto, 
keď hovoril o škole hrou.
Ale nie o tom som chcela. Neologizmus, 

teda novotvar, v úvode by nám dovoľoval 
robiť to, čo vlastne mnohí a často robievame 
a čo je podľa mňa na pokraji zákonnosti. Že 
totiž kopírujeme, čiže ctrljujeme. Po úspeš
nom ctrlc nasleduje krásne ctrlv, na prázdny 
hárok dokumentu uvoľní kurzor čierne pís
menká. Všetci svorne kompilujeme, smolíme 
nové texty, kradneme, stávame sa plagiátor
mi alebo si to nazvite, ako chcete, brúsime 
po nete a vytvárame obraz o nás samých. Tu 
vetička, tam slovné spojenie, tu odsek, tam 
hneď celá strana – ej, či mi len pasuje na za
plnenie tých dvadsiatich strán dokumentu, 
ktorým sa aj tak nik nebude zaťažovať, len 
ma obral o čas. Zvýšil mi tlak krvi tak, že 

ešte jedna manželova vtipná poznámočka 
a začne mi prekvapkávať cez uši adrenalín. 
Ako učitelia by sme deťom zadávali úlohy so 
znením: „Z googlu si nactrlujte poznámočky 
o rovnomernom zrýchlenom pohybe, ďalej 
textík o rakúsko-uhorskej cisárovnej Márii 
Terézii a jej sobášnej politike, ktorou zabez
pečila Európe na dlhé roky mier, veď kto by 
si dovolil tiahnuť s vojskom proti najdrahšej 
svokričke, ktorá je nielen bohatá, ale stravuje 
sa v tých najlepších viedenských podnikoch 
a spolu s Adamom Františkom Kollárom 
pripravuje reformu (!) školstva, ktorá bude 
inšpiráciou pre zástupy ministrov jednej 
malej krajinky pod Tatrami...“
Keď som v škole písavala slohy, na každý 

som si nechala celý týždeň. Papier som si 

skladala na polovicu a niekoľko dní som žila 
iba zbieraním materiálu. Niekedy kresbička, 
obrázok v knižke či časopise, spomienka, 
bizarná situácia či nezvyčajné slovné spoje
nie viedli k originálnemu spracovaniu témy. 
Bolo pod moju úroveň ukradnúť myšlienku 
kamarátke, aj keď ma dodnes mrzí, že som 
na obraz kvitnúcej hrušky ako kytice neprišla 
ja, ale moja spolužiačka Ľubka. Neznášam 
vytváranie dokumentov, papierov len preto, 
aby si niekto urobil kvačku, že splnená 
úloha. Z duše sú mi protivné nič nehovoriace 
lajstrá a dokumenty najrôznejšieho význa
mu, obsahu, formátu... Aha, veď aj tento 
text som písala celkom sama, na virtuálny 
papier. Vyďobkala som si ho ľavým a pra
vým ukazováčikom celkom samostatne ako 
wordovský dokument na čiernej klávesnici 
nášho počítača, o ktorom už pár rokov naše 
deti nehovoria veľmi pekne. Nepoužila som 
ani jedinú textovú skratku! Neveríte? Fakt! 
Nech mi ruka odpadne, keď klamem!

Keď sme sa vrátili z popoludňajšej zmeny o 22. hodine, náš otec (M. d. Trčka, pozn. red.) bol 
už hodinu mŕtvy. Po smrti nechávali mŕtveho na prirazenej posteli ešte hodinu. Potom prišli 
ošetrovatelia z nemocnice a odniesli ho do márnice. na druhý alebo tretí deň ho pochovali, sa-
mozrejme, bez kňaza, za asistencie dozorcu na väzenskom cintoríne. Počas uvoľnenia v r. 1968 
sme jeho telesné ostatky previezli do Michaloviec a v topolianskom chráme sme mu vystrojili 
krásny pohreb, a uložili na michalovskom cintoríne, na mieste vyhradenom redemptoristom, 
ktoré on sám kedysi vybral ako predstavený, do posvätnej zeme.

V tých rokoch – okolo roku 1957 – strávil som asi dva týždne v nemocnici, kde som bol 
operovaný na príušný nádor, ktorý mi začal rásť vo Valdiciach od r. 1951. Vďačne spomeniem 
lekára – väzňa, ktorý ma operoval, pána dr. Krbca, ktorý bol v r. 1950 ako 38-ročný primárom 
chirurgie v nemocnici v Klatovoch v južných Čechách. Veliteľstvo nemocnice mu dovolilo, 
aby si dal poslať nástroje, ktoré mal ako súkromný chirurg. V Leopoldove svojimi operáciami 
zachránil nejeden prípad. Keď v pracovnej hale jednému väzňovi železný lis rozmliaždil ruku 
a iní lekári by na mieste rozhodli hneď amputovať ruku, dr. Krbec po päťhodinovej operácii dal 
ruku tak do poriadku, že sa uzdravila. dr. Krbec operoval v Leopoldove aj nášho vdp. provinciá-
la dr. Suchomela – diagnóza: zastaraná prietrž.

na kňazskom oddelení sa trochu neskoršie ocitol aj náš spolubrat, bývalý rektor na Svätej 
Hore pri Příbrami otec jozef Hynek. Pracoval s nami v dielni pre chorľavých.

Spočiatku bol tam s nami aj pán biskup otec Vasiľ Hopko, ale z mne neznámych príčin ho 
premiestnili po krátkom čase do ilavy. Počul som, že tam bol v cele aj s nejakým kriminálnym 
väzňom (vrahom) a mnoho si od neho vytrpel. To tiež prispelo k zhoršeniu jeho zdravotného 
stavu.

(z knihy ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 24. október
Mučeník Aretas a spol.
Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, zač. 52 (rad.); Hebr 11, 33 
– 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 (sv.)
... evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu 
svätom... (1 sol 1, 5)
Evanjelium je slovo, moc a Svätý Duch. Často nám to možno uniká. 
Moc evanjelia spočíva v tom, že tvorí nové stvorenie a sila nového 
stvorenia je v láske Ducha Svätého. V evanjeliu sa zjavuje Pán. Kde 
je on, tam je stále prítomná sila jeho lásky. Evanjelium je čin, účinná 
sila, ktorá vstupuje do srdca človeka, uzdravuje ho a mení.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, zač. 55
... stali ste sa vzorom všetkým veriacim. (1 sol 1, 7)
Mať svoj vzor, chcieť sa na niekoho podobať či sám sa stať vzorom pre 
druhého. Sv. Pavol odkazuje na svoj vzor. A ním je Pán. Sám Kristus 
sa stal preň vzorom tým, že prijal jeho slovo do svojho srdca. A to ho 
zmenilo. Spravilo z neho nového človeka. Kiežby aj naším vzorom bol 
Pán. Tým sa staneme hodnoverným vzorom pre všetkých veriacich.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný  
(Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie)
Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, zač. 56 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 
10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (svätému); Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, 
zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zemetraseniu)
... nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. 
(1 sol 2, 4)
Pri voľbe kráľa Dávida Pán skrze proroka odhaľuje Boží pohľad, 
ktorý smeruje do srdca človeka. Len pri pohľade na srdce sa dá 
o niekom povedať, že je dobrým človekom. Dokážeme urobiť mnoho 
kompromisov, aj nie veľmi správnych, len aby sme sa tomu druhému 
zapáčili. Čo sme schopní urobiť preto, aby sme sa zapáčili nášmu 
Pánovi?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté
mu (HS: 292; PZ: 265; HP: 278)

štvrtok 27. október
Mučeník Nestor
Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, zač. 57
sami ste svedkami, aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne 
sme sa správali... (1 sol 2, 10)
Kresťanstvo je od svojho počiatku závislé od svedectva. Svedectvo 
môže byť dobré alebo zlé. Iná možnosť neexistuje. Aké je to moje 
svedectvo? Nakoľko môžem o sebe povedať, že som svätý, spravodlivý 
a bezúhonný? A dosvedčí to aj Boh? Žime, ako sa patrí vzhľadom 
na Boha, ktorý nás volá do svojho kráľovstva a do svojej slávy (porov. 
1 Sol 2, 12).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 26, zač. 58 (rad.); 2 Kor 6, 
1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)
... satan nám to prekazil. (1 sol 2, 18)
Boží nepriateľ si uvedomuje silu ohlasovanie evanjelia, a tak robí 
všetko preto, aby prekazil dielo spásy ohlasovania. No márne. Kristus 
je raz a navždy víťaz. To nesmieme nikdy stratiť zo svojej mysle. 
Démon je porazený Kristovým víťazstvom. Nenechajme sa znechutiť 
svojím nezdarom, ale vzoprime sa zlému a utečie od nás (porov. Jak 
4, 7).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej. 
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

sobota 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (rad.); Gal 5, 22 – 
6,2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30 zač. 43 (prepodobnej)
... samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj 
nám. (2 kor 8, 5)
Sv. Pavol vyzdvihuje štedrosť cirkvi v Macedónsku, ktorá pomohla 
chudobnejším v Jeruzaleme. Zároveň odhaľuje pravý zdroj štedrosti, 
ktorý je úkryty v Pánovi. Byť štedrým je dôsledok pôsobenia Božej 
milosti v nás. Sme natoľko štedrí a vnímaví voči blížnym, nakoľko sa 
otvárame Pánovej štedrosti, ktorá sa prejavuje v bohatstve milostí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: ; PZ: 115; 
HP: 115)

NeDeĽa 30. október
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia
Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 38 (rad.)
Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? (lk 8, 28)
Človek, ktorý sa cíti v nebezpečenstve a v ohrození, využije na svoju 
obranu útok. Zvlášť, keď je usvedčený z hriechu. Všimnime si, že ak 
Cirkev pozdvihne hlas a nazve hriech spoločnosti pravým menom, 
stáva sa nepriateľkou spoločnosti. Keď život bez sviatosti manželstva 
nazve smilstvom či umelé prerušenie tehotenstva vraždou 
nevinného... Z druhej strany počuť hlasy: „Čo sa Cirkev do nás 
stará? Nech sa stará o svoje problémy!“ Iste, lenže Cirkev je nevestou 
Kristovou a nesmie mlčať. Prečo? Lebo Kristus v človeku stále vidí, 
hoci hriechom zastretý, obraz Otca. Kristus sa nenechá zastrašiť 
ani odbiť. Jemu ide o záchranu každého jedného z nás. On je ten 
hľadajúci stratených, ktorý neustále berie naše mená do svojich úst 
a volá: „Kde si?“ (porov. Gn 3, 9) Aj my chceme dobro, ale často máme 
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svoj plán, a zlo chceme uzdraviť. Zlo nemôže byť nikdy uzdravené. 
Zlo musí byť vyhnané. To nám chce povedať dnešné evanjelium. 
Nesnažme sa uzdravovať hriech! Je potrebné, aby sme hriech zo 
svojho života vyhnali. Nebojme sa nechať nájsť Kristovou láskou. Aj 
napriek hlasu démona, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že Boh je tvojím 
nepriateľom. Ak nebude zlo vyhnané z nášho života, tak budeme 
vyháňať Krista zo svojho života, ako to urobili obyvatelia Gergezského 
kraja. Nedopusťme to!
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

poNDelok 31. október
Blažený hieromučeník Teodor Romža
Čítania: 1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29 – 33, zač. 59 (rad.); 
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Teodorovi)
Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im. (Hebr 13, 
17)
Poslušnosť. S tou máme problém od svojho detstva, aj keď už 
dávno nie sme deti. Vieme, že neposlušnosťou jedného sa všetko 
začalo rúcať. Ale poslušnosťou Kristovou sme všetci ospravedlnení 
z neposlušnosti. My sme Kristovi, preto sme pozvaní sa mu 
v poslušnosti pripodobniť a nechať sa viesť tými, ktorí bdejú nad 
naším duchovným životom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti blaže
nému Teodorovi (HS: 296 ; PZ: 269 ; HP: 284)

Utorok 1. november
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, zač. 60 (rad.); 1 Kor 12, 
27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1.5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť... (1 
Sol 3, 9)
Pavlova radosť pramení z diela ohlasovania. A popri tom si 
uvedomuje, že to nie je len jeho dielo, ale predovšetkým Božia milosť. 
Preto sa obracia na Boha a vzdáva mu vďaky. Z čoho pramení tá tvoja 
radosť v živote? Všetci sme pozvaní k pravej radosti, a to tým, že sa 
necháme použiť ako sv. Pavol na šírenie evanjelia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti svätým divotvorcom 
(HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

streDa 2. november
Mučeníci Akindyn a spol. 
Čítania: 1 Sol 4, 1 - 12, zač. 269; Lk 11, 42 - 46, zač. 61 (rad.); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (sv.) 
lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie. (1 sol 4, 3)
Azda každý už hľadal odpoveď na otázku, čo je Božia vôľa. Sv. Pavol 
nám pomáha pri hľadaní odpovede, keď nám hovorí o posvätení, 
čiže o pripodobnení sa Bohu. Vieme, že svätosť nie je produkt 
našich modlitieb, pôstov, pokánia. To sú len prostriedky, ktoré nám 
pomáhajú prijať Svätého Ducha do svojho života. Pôsobenie Svätého 
Ducha nás posväcuje a pomáha nám plniť Božiu vôľu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

štvrtok 3. november
Mučeníci biskup Akempsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas
Čítania: 1 Sol 5, 1– 8, zač 271; Lk 11, 47 – 12, 1, zač. 62 (rad.); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! (1 sol 5, 6)
Bdelosť patrí k životu kresťana. Nik z nás nevie dňa ani hodiny, kedy 
sa skončí naša časnosť. V podstate čas nie je rozhodujúcim faktorom, 

či to bude dnes, alebo o desať rokov. Pre nás je rozhodujúce, či nás 
Pán nájde bdelých, čiže očakávajúcich jeho príchod. Bdieť znamená 
prežívať svoju časnosť vo viere, láske a nádeji. Takže bdejme!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 4. november
Prepodobný Joanikos Veľký
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 2 – 12, zač. 63 (rad.); 
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (prep.)
Bratia, modlite sa aj za nás! (1 sol 5, 25)
Modlitba a bratstvo sú zbraňami, ktoré premáhajú zlo. Ježiš nás 
uisťuje, že kde je spoločenstvo bratov zjednotených v modlitbe, tam 
je prítomný on sám. Nebojme sa prosiť jeden druhého o modlitbu. Ak 
prosíme, majme na pamäti, že je to vzájomné. Ty sa modlíš za mňa 
a ja za teba, a uprostred nás je Kristus.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 
vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného krista,... 
iného Ducha,... iné evanjelium... (2 kor 11, 4)
Kristus ako vtelené Božie slovo je ten, kto neznesie kompromis 
s hriechom. Svätý Duch, ktorého nám zoslal po svojom 
nanebovstúpení, je Duch lásky a slobody, ktorý nás zjednocuje 
s Najsvätejšou Trojicou a vytvára tú pravú a čistú jednotu človeka 
s človekom. Pravé evanjelium je slovo života, ktoré premieňa 
a uzdravuje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: ; PZ: 115; 
HP: 115)

NeDeĽa 6. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Arcibiskup Pavol Vyznávač
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, zač. 39
kto sa ma to dotkol? (lk 8, 45)
Dôverne poznáme udalosť, keď Ježiš svojim učeníkom prvýkrát 
hovorí, prečo prišiel na tento svet a zjavil im tajomstvo kríža, ktoré 
neboli schopní prijať. Ba čo viac, pohoršilo ich to. Vzápätí Ježiš 
ohlásil, že nasledovať ho možno len s krížom. Vziať svoj a ísť za ním. 
Evanjelium hovorí o kríži ženy, ktorého sa nemohla zbaviť dvanásť 
rokov. Ba aj Jairus prichádza so svojím krížom, tak ako aj ty máš 
pri sebe svoj kríž. Každý z nás ho má. Jeden vidno viac, iný menej. 
Ale čo nás spája? Kríž je nástroj smrti. Kríž bol znakom odsúdenia 
na smrť. Všetci patríme do tejto kategórie. Lebo smrť sa stala naším 
údelom ako následok dedičného hriechu. A Kristus nás volá, aby 
sme znak nášho odsúdenia za hriech zobrali a šli za ním. Lebo len 
on svojím krížom premohol smrť. Len on má moc uzdraviť nás zo 
smrti. Preto on sám k nám dnes prichádza skrze svoje slovo, aby sme 
mohli zažiť dotyk vzkriesenia. Aby sme zažili to, čo tá žena, z ktorej 
už dvanásť rokov unikal život. Evanjelium je stále výzvou na dotyk. 
Len potrebuješ uveriť v jeho spasiteľnú moc a budeš pozdvihnutý zo 
smrti ako Jairova dcéra. Chce sa dotknúť našej smrti, len mu to treba 
dovoliť. Kiežby každý z nás na Ježišovu otázku: „Kto sa ma to dotkol?“ 
mohol vyrozprávať svoje evanjelium. To, ako sa ho Boh dotkol.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

Ján Kovaľ
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Môže byť vôbec lepšie 
prežitý život ako náš – 

mníšsky?

Hm.

Komiks

Dnes ma zase predavač 
v obchode oklamal. Ne-

chcel by som takto 
žiť.
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Ako by to vyzeralo, keby bol každý 
mníchom? No dôležité je, aby každý 

odovzdal svoj život Kristovi... 

Príbehy poslušníka

Ahoj, deti! V tomto 
čísle Slova si povie-
me niečo o rehoľnej 

sestre, ktorá sa 
rozprávala s Pánom 
Ježišom, ako sa ty 

rozprávaš so svojím 
kamarátom. Vyvolil si 
ju, aby nám hovorila 

o veľkom Božom 
milosrdenstve.

  Sestra Mária Faustína 
Kowalská sa narodila v roku 
1905 v Poľsku. Mala devia-
tich súrodencov.  Do školy 
chodila necelé tri roky. Keď 
mala desať rokov, odišla 
slúžiť do zámožných rodín. 
Už od detstva túžila stať sa 
veľkou sväticou, zamilovala 

si modlitbu, bola pracovitá, poslušná a citlivá voči 
ľudskej biede. Ako dvadsaťročná vstúpila do rehole 
Spoločnosti sestier Matky Božieho milosrdenstva, 
v ktorej ako kuchárka, záhradníčka a vrátnička prežila 
trinásť rokov. Jej navonok obyčajný život skrýval 
v sebe mimoriadnu hĺbku zjednotenia s Bohom. Svoj 
život odovzdala Ježišovi ako obetu za hriešnikov. Pán 
Ježiš jej povedal: „V Starom zákone som posielal 
prorokov k svojmu ľudu s výstrahami. Dnes posielam 
teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. 
Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdra-
viť a privinúť do svojho milosrdného Srdca.“ Dnes je 
táto svätica po celom svete známa ako apoštolka 
Božieho milosrdenstva. Zomrela pomerne mladá a jej 
telo sa dnes nachádza v Krakove-Lagievnikách.

Apoštolka 
milosrdenstva

Vieš, čo znamená 
meno Faustína? 

Odpoveď sa dozvieš, 
keď vyriešiš

 doplňovačku.

Máš šikovné ruky? Určite. 
Skús urobiť mozaiku (papierovú, z kamienkov 
alebo z čohokoľvek iného), odfoť sa s ňou (na fotke 
musíš byť aj ty) a fotogra�u nám mejlom alebo 
poštou pošli do redakcie. Najšikovnejší mozaikár 
dostane redakčný poklad. Čo v ňom nájde? Veľa 
drobných prekvapení z našej Detskej mozaiky.

Z Denníčka

Hm. ... a žil 
pre neho. 
Vtedy je 
život  naj-
lepšie 
prežitý.

?
Čo je to za povolanie?! Zarábať 
na ľuďoch a ešte ich aj okrádať? 
A je to tak všade.

Sám mi kážeš,
aby som sa cvičila
v troch stupňoch 

milosrdenstva,
po prvé:

skutok milosrdenstva – 
akéhokoľvek druhu,

po druhé:
milosrdné slovo – ak 
nebudem môcť skut-

kom, tak slovom,
tretím je modlitba.
Ak nebudem môcť 

milosrdenstvo preuká-
zať skutkom 
ani slovom,

vždy môžem modlitbou.
Modlitbou dosiahnem 

aj tam, kam sa nemôžem 
dostať fyzicky.
Ó, Ježišu môj,

Premeň ma na seba,
lebo ty môžeš všetko.

(sv. Faustína)

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6, 36)

Meno

slovo@grkatpo.sk

Vek

Vieš, koľko mala 
Faustína rokov, keď si 
ju Boh vzal k sebe? Aj 

to sa môžeš dozvedieť, 
ak správne spočítaš 
farebné štvorčeky.

Legenda
1 starý otec; 2 visí na 
stene; 3 hromobitie; 
4 malé zranenie; 
5 strach, neistota; 
6 umelecký pohyb; 
7 slovenská väznica; 
8 rozhodnutie

1
2
3
4
5
6
7
8
9 Á
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JUBILEÁ KŇAZOV

Attila Vakles, farár farnosti Cestice – 17. november – 
45 rokov života; Mikuláš Pružinský, titulárny kanonik, 
výpomocný duchovný farnosti Prešov – 20. november 
– 50 rokov kňazstva; Peter Tkáč, výpomocný duchovný 
farnosti Svidník a duchovný správca nemocníc mesta 
Svidník – 28. november – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Poďakovanie

Spolok sv. Cyrila a Metoda úprimne ďakuje všetkým, 
ktorí 2 % zo zaplatenej dane poukázali na účely spolku.
výbor spolku

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Nedeľná svätá liturgia o 11.15 h
23.10. Kostol sv. jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa 
(11.15 h)
13.11. Kostol sv. jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa 
(11.15 h)

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

 �Večer mladých
03.11. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00 
h), spoločenská miestnosť

BLAHOŽELÁME

Bývalý dlhoročný člen redakč-
nej rady časopisu Slovo otec 
Jozef Voskár oslávil 10. októbra 
okrúhle životné jubileum 80 ro-
kov. Celá redakcia mu zo srdca 
praje, aby láska, ktorú rozdáva, 
sa mu stonásobne vrátila. Živite 
ľudije na blaho svita!

duchovný otec Jozef Voskár oslávil 10. októbra krás-
ne životné jubileum 80 rokov života. Milý otec jozef, 
chceme sa vám poďakovať za roky, ktoré ste strávili 
v našej farnosti Renčišov s filiálnou obcou Lačnov. 
Ďakujeme za vašu obetavú duchovnú službu, každé 
slovo povzbudenia a nesmiernu lásku, ktorou ste nás 
zahŕňali počas rokov vášho pôsobenia. Vyprosujeme 
vám pevné zdravie, veľa síl, lásky, radosti, požehnanie 
od nebeského Otca i ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s láskou veriaci z Renčišova a Lačnova

4. novembra sa dožíva krásnych 40 rokov svojho života 
Mgr. Nadežda Pätoprstá, rod. Sičáková. K jej narode-
ninám srdečne blahoželajú a požehnanie vyprosujú 
manžel s deťmi, ujo ignác a celá rodina.

drahý duchovný otec Tomáš 
Haburaj. K vášmu krásnemu 
sviatku – 33 rokom vám blaho-
želáme a úprimne ďakujeme 
za všetko, čo ste pre našu far-
nosť vykonali. do ďalších rokov 
kňazského života vám vyprosu-

jeme od nebeského Otca veľa Božích milostí, hojnosť 

darov Svätého ducha i ochranu Božej Matky. nech vás 
Svätý duch sprevádza každým dňom, nech je Kristus 
vaším vzorom, aby ste nás i naďalej sýtili Božím slo-
vom i skutkami, šírili pokoj, lásku a radosť medzi ľuď-
mi. Pevné zdravie vám i celej vašej rodine prajú veriaci 
obce Zemplínske Hradište. Na mnohaja i blahaja lita!

SPOMíNAME

10. októbra uplynulo 18 rokov od chvíle, keď nás opus-
til náš otec Michal Olexa, a 25. novembra 10 rokov, 
odkedy odišla do večnosti naša mamka Mária Olexo-
vá z Humenného, rodáčka z Moravian. Tí, ktorí ste ich 
poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou a mod-
litbou spomína dcéra Helena s manželom júliusom.

24. októbra uplynie desať rokov, 
čo nie je medzi nami náš otecko 
Michal Sekerák z Bajeroviec. 
Odišiel, zostali sme sami. Ťažko 
je nám všetkým, už nič nie je 
také, aké bolo predtým. Ostal 
smutný ten náš dom, tak veľmi 

nám otecko chýba v ňom. S láskou spomínajú dcéra 
anna s rodinou, syn ján s rodinou a manželka Helena. 
Blaženyj pokoj, vičnaja pamjať!

OZNAMY

Duchovné cvičenia redemptoristov

Všetkých veriacich srdečne pozývame na duchovné 
cvičenia do kláštora redemptoristov v Stropkove. 
Téma: Pokánie. Termín: 10. – 13. november. duchovné 
cvičenia vedie otec jaroslav Štelbaský CSsR. Cena: 39 
eur.

Duchovné cvičenia sestier redemptoristiek

Sestry redemptoristky srdečne pozývajú dievča-
tá a mladé ženy od 18 rokov na duchovnú obnovu 
do kláštora redemptoristiek vo Vranove nad Topľou. 
Termín: 28. – 30. októbra. Execitátor: otec Markijan 
Greško OSBM. Prihlasovanie: vranov@redemtoristky.
eu alebo telefonicky: 0917 350 237; 0904 738 530.
sestry redemptoristky

Koncert skupiny Peter Milenky band a prezentácia 
nového CD

Kapela Peter Milenky band pozýva 26. októbra o 19.00 
hod. všetkých veriacich a fanúšikov do kina Scala 

v Prešove na koncert s uvedením nového Cd s názvom 
Spomeň si na mňa.

Celoslovenská literárna súťaž Slávme to spoločne

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú 3. 
ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného 
literárneho odkazu janka Silana, básnika slovenskej ka-
tolíckej moderny, Slávme to spoločne 2016. Básnická 
tvorba súťažiacich nemusí priamo súvisieť s literárnou 
tvorbou janka Silana. Každý autor môže poslať mini-
málne tri, maximálne desať básnických textov v rozsa-
hu najviac 150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) 
nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná 
(ani na internete). Básne musia byť napísané v sloven-
skom jazyku. Vytlačené súťažné práce je nutné poslať 
v troch exemplároch na adresu: Silvia Kaščáková, Ka-
tedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Peda-
gogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, s označením 
obálky Slávme to spoločne 2016. uzávierka súťaže: 30. 
október 2016. Viac informácií: silvia.kascakova@ku.sk

Do Košíc sa vracia unikátny koncert – pripomenie 
svätého poľského pápeža

unikátny koncert v Košiciach pripomenie odkaz svä-
tého jána Pavla ii. jedinečná spomienka spojená 
s vystúpením viacerých sólistov, viac ako 40-členného 
zboru a 60-členného orchestra opery Štátneho di-
vadla Košice sa uskutoční 19. decembra o 18.00 hod. 
v Steel aréne. Záštitu nad projektom prevzali košický 
arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a košický 
eparcha Mons. Milan Chautur. Viac: www.steelarena.
sk a na profile Multimediálny koncert – Spomienka 
na Jána Pavla II. na fejsbuku.

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. nové strechy. 
demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk

CENNíK INZERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/

SLOVO na rok 2017
Príspevok na Slovo do 21. novembra 2016: 
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2018. ak máte záujem o ďalší nástenný 

kalendár na rok 2017, jeho cena je 1,50 eur/ks.
E-SLOVO – ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 

Príspevok je minimálne 8,50 eura. Treba kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 
051/7731 481 a uviesť dátum platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.

Príspevky môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom alebo prevodom na účet 
3210 206 959/0200; SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2017, VS: vaše PSČ. 
do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, 
slovo@grkatpo.sk.
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TV LUX

J21.10. (piatok)  11.50 Prehľad katolíckych periodík (PKP) 
19.50 PkP R 20.55 Stojí to za to! – svedectvo manželov 
rudincovcov
J22.10. (sobota)  11.45 PkP 16.45 Gréckokatolícky maga-
zín (GkM)  R 17.20 PkP R 20.25 abrahám – film P 2 (1)
J23.10. (nedeľa)  08.00 Klbko – detský program P
J24.10. (pondelok)  09.20 animované biblické príbehy nZ 
16.05 GkM R
J25.10. (utorok)  16.30 Lurdy – dokument o známom pút-
nickom mieste 20.50 Gréckokatolícky magazín
J26.10. (streda)  01.50 GkM R 09.20 Brat František: Chlieb 
života, Eucharistia – detský program P 20.10 PkP R
J27.10. (štvrtok)  09.20 Brat František: Ruženec – detský 
program 16.30 nádej z Beninu – dokument 21.40 Vla-
dyka Milan – dokument o vladykovi Milanovi Šášikovi, 
eparchovi Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine
J28.10. (piatok)  11.50 PkP 16.30 Vladyka Milan – doku-
ment R 17.20 PkP 19.50 PkP R 
J29.10. (sobota)  09.50 Túžba za večnými výšinami – tri 
úprimné a intímne portréty katolíkov, ktorí sa snažia 
preplaviť rozbúrenými vodami sebapoznania, viery 
a vlastnej homosexuality P 2 11.45 PkP 17.20 PkP R 
20.25 abrahám – film P 2 (2)
J30.10. (nedeľa)  22.10 Vladyka Milan – dokument R
J31.10. (pondelok)  11.00 Pápež František vo Švédsku

J01.11. (utorok)  16.30 Svätica s ružami medzi nami – ma-
povanie návštevy relikvií sv. Terézie z Lisieux po Slovensku 
20.00 Mučeník Oskar Romero – dokument P 20.05 
Kláštor Panny Márie v Sulemánii – dokument o živote 
v iraku 20.50 Gréckokatolícky magazín
J02.11. (streda)  01.50 GkM R 20.10 PkP R
J03.11. (štvrtok)  09.20 Malí poslovia – píše sa rok 64 
po Kristovi. Cisár nero prenasleduje prvých kresťanov. 
Mnoho detí prišlo o rodičov a domov. Skupinka detí 
nájde útočisko u pekára Bena a jeho manželky Heleny. 
Prežívajú dobrodružstvo v kresťanskom podzemnom 
utajení. a šíria príbehy o ježišovom živote P 16.30 Skopje: 
deň vďakyvzdania – dokument
J04.11. (piatok)  11.50 PkP 17.20 PkP R 17.30 Biskup Goj-
dič: Prvý dokumentárny film o gréckokatolíckom bisku-
povi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi 19.50 PkP R
J05.11. (sobota)  09.50 Biskup Gojdič – film R 11.45 PkP 
16.45 Gkm R 17.20 PkP R 20.25 Edita Steinová: Siedma 
komnata – film P 2
J06.11. (nedeľa)  22.10 Viera v Rusku: doktor Haas, svätý 
lekár Moskvy – film 2
J07.11. (pondelok)  02.50 Svedectvo – publicistická relácia

TV NOE

J23.10. (nedeľa)  10.00 ŘkM R 16.25 Poselství svatých: 
matka
J24.10.(pondelok)  11.15 Město strachu: Pákistán – doku-
ment 12.50 Mosambik – Cipriano – dokument

J25.10. (utorok)  07.50 Vladyka – dokument o Mons. Mi-
lanovi Chauturovi gréckokatolíckom košickom eparchovi 
21.05 Řeckokatolícky magazín (ŘkM)
J26.10. (streda)  16.10 dopisy z rovníku – dokument o práci 
saleziánov v Ekvádore 23.30 Příběhy odvahy a víry: Osud 
anny abrikosové – dokument o prenasledovaní kresťa-
nov v komunistickom Rusku (17l)
J27.10. (štvrtok)  11.45 Bible pro nejmenší: Filip – ani-
mované biblické príbehy 13.20 ŘkM R 21.05 Putování 
po evropských klášterech – dokumentárny seriál o kláš-
tornom živote v Európe
J28.10. (piatok)  13.00 duchovní malby: Blahoslavená Pan-
na Maria (3) 22.40 nikaragua: Matka všech – dokument 
o úcte k Panne Márii v nikarague
J29.10. (sobota)  15.05 Papež Benedikt XVi.— dokument 
predstavujúci život jozefa Ratzingera 23.05 ŘkM  R
J30.10. (nedeľa)  07.50 Papež Benedikt XVi.— dokument 
predstavujúci život jozefa Ratzingera 11.15 ŘkM R
J31.10. (pondelok)  10.55 Papež František ve Švédsku — 
priamy prenos z príchodu Svätého Otca do Malmö 14.30 
Papež František ve Švédsku — prenos z ekumenickej 
modlitby z katedrály v lunde 16.30 Papež František 
ve Švédsku — prenos ekumenického programu na šta-
dióne Malmö
J01.11. (utorok)  09.20 Papež František ve Švédsku — 
svätá omša na štadióne v Malmö 12.25 Papež František 
ve Švédsku — oficiálna rozlúčka na štadióne v Malmö 
21.05 Řeckokatolícky magazín (ŘkM)

30 www.casopisslovo.sk

p
r

o
g

r
a

M

Dani Pettreyová: Ako skala

Štvrtá časť série Aljašská odvaha. Oddychové lezenie 
po skalách sa jedného dňa zmení na drámu, keď Kay-
den McKennová narazí na svojej ceste na telo mŕtveho 
lezca. Stalo sa nešťastie alebo...? Šerif Landon Grainger, 
ktorý prípad vyšetruje, sa obráti na jakea Westina 
s prosbou o pomoc. jake súhlasí, ale to ešte netuší, 
kam ho tento prípad zavedie. Vďaka Kaydeniným lezec-
kým skúsenostiam čoskoro s jakeom zistia, že smrť v horách nebola náho-
da. Ba čo viac, vrah im je v pätách. Keď sa v Yancey začnú diať čudné veci, 
jake sa obáva, že svet, v ktorom sa pohybuje, môže ohroziť osobu, ktorú 
miluje. no pravda je oveľa temnejšia, ako si vie predstaviť. (i527.net)

Vladyka Milan

Slovák Milan Šášik je od roku 2003 gréckokatolíckym 
biskupom na Zakarpatskej ukrajine. V etnicky 
a nábožensky zložitom prostredí manévruje 
s otcovskou láskavosťou a vytrvalo pracuje. Keď 
navštívi rozostavaný chrám či kláštor, žiaria mu oči. 
doteraz v jeho diecéze posvätili 210 nových chrámov 
a kaplniek, 38 je vo výstavbe. napriek tomu sa 
v niektorých obciach veriaci stále modlia na ulici. dokument o vladykovi 
Milanovi si môžete pozrieť na TV Lux 27. , 28. a 30. októbra. (TV Lux, dada 
kolesárová)

Učiteľka

Koncom júla mal v slovenských kinách premiéru čes-
ko-slovenský film Učiteľka. Snímka českého režiséra 
jána Hřebejka sa odohráva v 80. rokoch minulého 
storočia. je príbehom socialistickej učiteľky, ktorá 
prostredníctvom žiakov manipuluje rodičov. nehanbí 
sa od nich vyžadovať rôzne služby, darčeky a po-
zornosti vo svoj prospech. Svojím konaním vytvára 
absurdné situácie a atmosféra v triede začne byť po pokuse jednej žiačky 
o samovraždu neúnosná. Podobné príbehy zažívame aj dnes. absurdita, 
skorumpovanosť a vypočítavosť vládnu v každom čase. a tým je film 
nadčasový. Hlavná predstaviteľka Zuzana Mauréry získala zaň na filmo-
vom festivale v Karlových Varoch cenu za najlepší ženský herecký výkon. 
(Helena krenická)

John Mark McMillan:  
Live at the Knight

autor viacerých známych chválových skladieb vydal 
svoju prvú živú nahrávku. Live at the Knight vyšiel 
ako album a film z koncertu. ak sa vám páčia chvály 
v štýle old-school rocku z amerického stredozápadu, tak môžete pokojne 
siahnuť po tomto albume. McMillan hrá svoje najhviezdnejšie skladby 
v horúcej atmosfére. Tomuto typu muziky živé hranie veľmi svedčí. nápad 
kombinovať akustické bicie s elektronickými zvukmi bubnov z 80. rokov 
by človek čakal všelikde, len nie u kovboja so zanedbaným lookom spieva-
júcim svoje najväčšie hity. a nápad to bol výborný. Znie to rovnako dobre 
ako backgroundové vokály, o ktoré sa postarali niektoré známe mená 
z Jesus Culture. (christ-net.sk) 
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J02.11. (streda)  14.40 Kalvária nitrianske Pravno — do-
kument o sakrálnych stavbách
J03.11. (štvrtok)  19.15 ŘkM R
J05.11. (sobota)  00.55 ŘkM R
J06.11. (nedeľa)  11.30 ŘkM R

LUMEN

J21.10. (piatok)  21.00 Mince na dne fontán: jazzový klub – 
Václav neckář, Peter Green, Marika Gombitová a priatelia
J22.10. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v stredo-
veku: dominikánske kláštory v stredoveku 10.00 viera 
do vrecka: Milosrdní ako Otec (3); hosť: don Marián Husár 
15.15 Literárna kaviareň: Podobenstvá milosrdenstva 
18.00 Emauzy – Svätá omša z Kostola najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave v rámci Medzinárodného organo-
vého festivalu
J23.10. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
rozhlasová hra: Jesenné slnko 14.00 Vitaj doma, rodina! 
Pestúnska starostlivosť: Príbehy náhradných rodičov 
15.30 Svetlo nádeje: náboženský cestovný ruch 20.30 
Karmel: Priateľ Pána ježiša Krista, sv. Lazár z Betánie
J24.10. (pondelok)  16.30 Predstavenie asociácie Otca, 
mamu deťom a pridružených projektov; hosť: anton 
Chromík 20.00 Študentské šapitó: O festivale Honfest; 
hosť: dominik Belica
J25.10. (utorok)  16.30 duchovný obzor: Ľudská duša, kam 
smeruješ? Hosť: don anton Červeň

J26.10. (streda)  16.30 Lupa: Rímskokatolícka farnosť Lúky
J27.10. (štvrtok)  16.30 História a my: Topoľčianky – obec 
s bohatou históriou
J29.10. (sobota)  09.30 Pôsobenie a šírenie Rehole kaza-
teľov 15.15 Literárna kaviareň – rozhovor s úspešnou 
autorkou literatúry pre mládež; hosť: Zuzana Šulajová 
20.15 Od ucha k duchu: SdM Krakov – katechéza Mons. 
jozefa Haľka
J30.10. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Rozhlasová hra: Otec Goriot 14.00 Čo prežívajú znásil-
nené ženy a kam sa môžu obrátiť? Hostia: pracovníci 
občianskeho združenia nemlčme 15.30 svetlo nádeje: 
Sviečka za nenarodené deti 2016
J31.10. (pondelok)  16.30 Predstavenie projektu Veda pre 
rodiny; hosť: irina Malkin-Ondiková
J06.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Rozhlasová hra: Hájnikova žena

RTVS

DVOJKA
J21.10. (piatok)  13.10 Orientácie R
J23.10. (nedeľa)  13.20 Orientácie 01.50 slovo R
J28.10. (piatok)  12.40 Orientácie R
J30.10. (nedeľa)  10.00 Svätá omša pri príležitosti 5. výročia 
úmrtia rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka z Katedrály 
nanebovzatia Panny Márie v Rožňave; celebruje Mons. 
Stanislav Stolárik, rožňavský biskup 19.30 Slovo – prího-

vor rímskokatolíckeho kňaza juraja Plutu v Skýcove k 31. 
nedeli cez rok 23.30 slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J23.10. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Bardejova
J30.10. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie zo Sla-
vošoviec
J06.11. (nedeľa)  09.05 Svätá liturgia z Katedrálneho chrá-
mu Povýšenia svätého Kríža v Bratislave; slávi vladyka 
Peter Rusnák, bratislavský eparcha
J13.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z dómu svätej alžbety 
v Košiciach

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J01.11. (utorok)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave; celebruje Mons. jozef Haľko, bratislavský 
pomocný biskup
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.

 C E S T A M R A Ť E T A R A K Č T

 A E S P L O T A Č I P R Í C E O D

 D R M A N E C U I I T E V S V H S

 É O H E I I O E J L N Á E A E Á A

 K K M Í N U S O Ľ E O I R P N P K

 O E L O I T O P Ž K O T V A I O Ť

 S Z V V V M Á A O Á R O N M M N B

 E Z H O E I O R K R Z A A N Ú A S

 P O D C L N N K E E O L A T Č S K

 V I O I Á Č J A H Ň I T O A A V O

 Č O L N Ž O B R A N A V A B L Í Ľ

 I V A Á O L CH L A D I Č Y A A N A

 A B O R T T D A A Ž Y R K K R O J

Legenda: ABORT, ANANÁS, ÁRON, BAČA, BANÁN, CEMENTÁREŇ, 
CENA, CESTA, ČLOVEK, DLAŇ, DOMOVINA, CHLADIČ, KAMARÁTI, 
KARATE,KOĽAJ, KOMNATA, KOMPA, KOTVA, KROJ, LEKÁREŇ, 
MALINA, MINČOL, MÍNUS, NINIVE, OBRANA, OCEĽ, OVOCINÁR, 
PASCA, PILÁT, PLOT, POROTA, REVÍR, RYBA, RYŽA, SEMENO, 
SVET, TABAK, TOLIAR, TOVAR, VINIČ, VÍNO, VLAK, VODIČ, ZLOBA, 
ZVONICA, ŽIVOT. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 51 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 19 – 20: Krížovka: Na súmraku života 
budeme súdení z lásky. Osemsmerovka: Milosrdenstvo je cesta 
spojenia Krista s človekom.

Výherca: Alžbeta Maďarová zo Sadov nad Torysou

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

Pomôcky: 
Arbol, Ma 

Djum, Spa, 
Enigma

Starorímsky 
peniaz

1
q

Rozprávková 
postava Charakter

3
q

Autor:  
Vladimír  

Komanický
EČV Prešova Patriaca 

Elekovi
2
q

Vedľa

Horké 
žalúdočné 

lieky
Kôň hnedej 

farby

Obor
Lyžiarsky 

výťah
Solmizačná 

slabika

Udrel
Eduard, 

po domáckyBelgické 
kúpele

Severské 
zviera

Babylonská 
bohyňa

Dookola, 
básnicky

Anglický 
šľachtic

Chemická 
značka telúru

Písali, 
po česky Africký vták

Španielske 
platidlo

Pramatka
Francúzsky 

atol
Dorastenci

Venuj Júdsky kráľ

Japonské 
platidlo 1004 v Ríme

Konzumuje
2,54 cm 
v Rusku

Osobné 
zámeno

Ostražitosť Náš kraj

Idea, 
filozoficky

Záhada

Pera, básnicky

Nothing 
Signicant To 

Report

Ženské meno

Hora

Strúhalo Malý 
orchester, 

skratka

Európska 
komisia, 
skratkaEČV Sabinova

Vrchné 
oblečenie

Citoslovce 
aha, hľa

4    u O Cudzí súhlas 365 dní
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

05.11. Fatimská sobota (10.00 h)
13.11. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia; chvály (16.00 h); svätá liturgia (17.00 h); eucha-
ristická pobožnosť

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

25.10. Moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s mod-
litbami za uzdravenie (09.00 h a 16.30 h s ružencom)
05.11. Fatimská sobota (08.30 h)
25.11. Moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s mod-
litbami za uzdravenie (09.00 h a 16.30 h s ružencom)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
11.11. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
09.12. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

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

05.11. Fatimská sobota (10.00 h)
06.11. Malá púť (09.00 h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  316-7 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

04. – 06.11. Kurz Biblia a peniaze. To, ako spravu-
jeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne na-
chádzame. Príspevok je 50 eur za osobu.
11. – 13.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených 
a nesviatostne zosobášených. Ľudia žijúci v nesvia-
tostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu sta-
rostlivosť. Príspevok je 50 eur za osobu.
25. – 27.11. Kurz Rút.  ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oži-
viť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. 
Príspevok je 90 eur za manželský pár.

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

04. – 06.11. AŠAD – archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
11. – 13.11. Víkend v Bárke pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Stropkov a Giraltovce. Veková kate-
gória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
25. – 27.11. AŠAD

Prešov, Šarišanka, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav 

Chorendžák: mirec.chorendzak@gmail.com
Pondelok 17.30 Študentský zbor (Šarišanka) 20.00 
Svätá liturgia (internát, ul. 17. novembra)
utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá li-
turgia (Katedrálny chrám sv. jána Krstiteľa) 17.45 
Beseda s hosťom/Modlitbový večer (Šarišanka/
Katedrálny chrám sv. jána Krstiteľa)
Streda 17.45 Stretnutie animátorov Prešovskej ar-
chieparchie (Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoškolá-
kov (Šarišanka)

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

Pondelok 19.30 Liturgia (vysokoškolský internát)
utorok, streda, štvrtok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 
16.00 Stretnutia, osobné rozhovory a konzultácie
utorok 19.30 Liturgia (vysokoškolský internát)
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (katedrál-
ny chrám narodenia Presvätej Bohorodičky); 18.00 
Stretnutie/Beseda (Minerva/GKFÚ Košice-Staré 
mesto)

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

29.10. BARARAS – Ľutina – formácia pre kapely 
a hudobnú službu (09.00 h)
05.11. Chvály s kapelou F6 – Soľ – centrum (16.00 h)

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na jubilejný

25. ročník Medzinárodného festivalu  
duchovných piesní byzantského obradu

pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa metropolitu,

v Katedrálnom chráme  
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 

11. – 13. novembra 2016

PRoGRAM

otvorenie festivalu
Piatok 11. novembra 2016 o 16.30 h
Archijerejská svätá liturgia – spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa 

Festivalový koncert
Sobota 12. novembra 2016 o 14.00 h
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Prešov
Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos Bratislava
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky 

Košice
Zbor sv. Romana Sladkopevca Prešov
Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon Bratislava

Zbor ukrajinských študentov z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej uni
verzity v Prešove

Katedrálny chór pri Chráme sv. Jána Krstiteľa Przemyšl (Poľsko)
Byzantion collegium musicae slavicae Praha (Česko)
Chór Kameralny Cappella musicae antiquae orientalis Poznaň (Poľsko) 

Nedeľa 13. novembra 2016 
Zbory budú spevom sprevádzať sväté liturgie.

Tešíme sa na vašu účasť!

Festival z verejných zdrojov podporil


