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Ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev 

v súčasnosti
JJ Ján Krupa
J� foto: wikimedia.org; ucu.edu.ua

Dôležitým podnetom pre konsolidáciu 
cirkevnej hierarchie a budovanie legálnej 
cirkevnej štruktúry Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi (UGC) po páde komunistického 
režimu bolo stretnutie tajných biskupov s Já-
nom Pavlom II. koncom júna 1990 v Ríme. 
Pápež vtedy požehnal a potvrdil kánonickú 
a cirkevnú jednotu UGC vo vlasti a v zahra-
ničí.

Miroslav Ivan Ljubačivskyj
Koncom marca 1991 sa vrátil z Ríma do Ľvova 
nástupca zosnulého vyššieho arcibiskupa 
a kardinála Josypa Slipého v čele UGC, vyšší 
arcibiskup a kardinál Miroslav Ivan Ljubačiv-
skyj (1983 – 2000). Prvý raz od roku 1944 sa 
v máji 1991 na domácej pôde vo Ľvove konala 
synoda UGC, ktorá v jednomyseľnej zhode 
požiadala Jána Pavla II., aby uznal túto cirkev 
ako vlastný patriarchát, čomu však Rím 
dodnes nevyhovel. Vzhľadom na poslednú 
vôľu kardinála Slipého sa 27. augusta 1992 
uskutočnilo prenesenie jeho telesných ostat-
kov z Ríma do Ľvova, kde ich po procesii cez 
mesto za účasti tristotisíc ľudí uložili v Ka-
tedrále sv. Juraja. Pri božskej liturgii 27. júna 
2001 vo Ľvove pápež Ján Pavol II. blahorečil 
celý rad duchovných a laikov UGC.

Ľubomír Huzar
Od novembra 2000 spadá pod jurisdikciu 
vyššieho arcibiskupstva celé územie Ukraji-
ny. S prenesením stolca hlavy UGC z Ľvova 
do Kyjeva v roku 2005, keď túto cirkev viedol 
vyšší ľvovský arcibiskup Ľubomír Huzar 
(2001 – 2011), bol titul hlavy cirkvi zmenený 
na „vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský“. Do-
dnes sa absolútna väčšina gréckokatolíckych 
farností nachádza v západnej časti Ukrajiny. 
Spomenutým krokom sa chcelo posilniť 
budovanie gréckokatolíckych cirkevných 
štruktúr na centrálnej, východnej a južnej 
Ukrajine.

Sviatoslav Ševčuk
Od marca 2011 je vyšším kyjevsko-haličským 
arcibiskupom Sviatoslav Ševčuk (* 1970). 
Pochádza z mesta Stryj vo Ľvovskej oblasti. 
Teológiu študoval vo Ľvove, v Buenos Aires 
a Ríme. Na Ukrajine je vnímaný ako veľká 
morálna autorita.

V období od 30. novembra 2013 do 28. feb-
ruára 2014, ktoré je nazývané revolúciou dôs-
tojnosti, skrátene majdan, sa gréckokatolícki 
kňazi starali o duchovné potreby demon-
štrujúcich v Kyjeve a v ďalších ukrajinských 
mestách. Od anexie Krymu Ruskom vo 
februári 2014 dochádza na polostrove k pre-
nasledovaniu gréckokatolíckych veriacich 
a duchovenstva. Po vypuknutí vojny na vý-

chode Ukrajiny v marci 2014 (Donecká a Lu-
hanská oblasť) sa to isté deje na územiach 
obsadených proruskými separatistami. UGC 
obhajuje postoj ukrajinskej vlády, že Ukrajina 
má právo brániť sa proti ruskej agresii a má 
sa orientovať na Západ.

Najväčšia východná  
katolícka cirkev na svete
Podľa pápežskej ročenky z roku 2016 má 
UGC 4 636 958 veriacich, ktorých pastoráciu 
zabezpečuje 42 biskupov a 3 405 kňazov. 
UGC má svoje archieparchie, eparchie a exar-
cháty nielen na Ukrajine, ale aj v Poľsku, 
USA, Kanade, vo Veľkej Británii, v Austrá-
lii, Nemecku (Škandinávii), Francúzsku, 
Brazílii a Argentíne. Tu treba poznamenať, že 
ukrajinskí gréckokatolícki biskupi v zahra-
ničí patria síce k synode svojej cirkvi, no nie 
sú podriadení vyššiemu arcibiskupovi, ale 
priamo Rímu.

Na domácej pôde UGC používa pri bo-
hoslužbách cirkevnoslovanský a ukrajinský 
jazyk, v zahraničí miestne jazyky. UGC sa 
riadi podľa juliánskeho kalendára. Výnimku 
tvoria niektoré cirkevné obce v zahraničí, 
ktoré sledujú gregoriánsky kalendár. Medzi 
vzdelávacími inštitúciami vyniká Ukrajin-
ská katolícka univerzita v Ľvove, ktorá bola 
otvorená v roku 2002.

Ukrajinský gréckokatolícky kňaz  
19. januára 2014 na Majdane
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Celý život od nás spoločnosť vyžaduje sprá-
vať sa slušne, morálne. Ľudským správaním, 
morálkou sa zaoberá etika. Pripomína, že 
spoločenské pohromy mávajú korene v mo-
rálnych zlyhaniach.

Dnes sa často stretávame s tým, že 
v životnom prostredí čosi nie je v poriad-
ku. Správaniu ľudí k životnému prostrediu 
(environmentu) sa venuje environmentálna 
etika, ktorej hlavnou témou je ochrana život-
ného prostredia. Rozvíjala sa tak, ako sa vo 
svete objavovali environmentálne problémy. 
Nachádzame v nej viac pohľadov na vzťah 
človeka k prírode podľa zdroja hodnôt: bio-
centrizmus (úcta k životu), ekocentrizmus 
(prírodná rovnováha), antropocentrizmus 
(záujmy človeka), teocentrizmus (Boh).

Kresťanský pohľad vychádza z toho, že 
Boh stvoril človeka na svoj obraz a stvoril aj 
ostatné stvorenstvo, ktoré mu zveril do sprá-
vy a opatery. Lenže človek nevie byť ako Boh, 
chýba mu viac lásky, preto vidíme v prírode 
aj následky ľudských hriechov.

Svätý Otec František v encyklike Lauda-
to si upozorňuje na morálne chyby, ktoré 
zapríčinili smerovanie k ekologickej kríze 
a ku klimatickým zmenám zhoršujúcim 
podmienky života na Zemi: „Vyrastali sme 
s myšlienkou, že sme jej vlastníkmi a vládca-
mi, oprávnenými na jej drancovanie. Násilie, 
ktoré je v ľudskom srdci zranenom hrie-
chom, sa prejavuje aj v príznakoch choroby, 
ktorú vnímame v pôde, vo vode, vo vzduchu 
a v živých bytostiach. Preto medzi najopus-
tenejšími a najviac zneužívanými úbožiakmi 
je naša sužovaná a devastovaná Zem, ktorá 
,vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach‘ 
(Rim 8, 22)“ (LS, 5) Cituje slová ekumenic-
kého patriarchu Bartolomeja: „Či už ľudia 
ničia biologickú diverzitu v Božom stvorení, 
či už narúšajú integritu zeme a prispieva-
jú ku klimatickým zmenám, oberajú zem 
o jej prírodné pralesy, alebo ničia mokra-
de, znečisťujú vodu, pôdu, vzduch: toto 
všetko sú hriechy... zločin proti prírode je 

zločinom proti nám samotným a hriechom 
proti Bohu.“ Bartolomej navrhuje, „aby sme 
prešli od konzumu k obeti, od chamtivosti 
k štedrosti, od plytvania k schopnosti podeliť 
sa v askéze, ktorá „znamená učiť sa dávať, 
nielen sa vzdávať. Je to spôsob milovania, 
postupného prechodu od toho, čo chcem, 
k tomu, čo potrebuje Boží svet.“ (LS, 9)

Svätý Otec František nabáda k zmene 
nášho každodenného života pomocou 
dobrých skutkov, ktoré môžu mať zásadný 
vplyv na starostlivosť o životné prostredie, 
ako je „menšie používanie plastických hmôt 
a papiera, zníženie spotreby vody, triedenie 
odpadkov, varenie rozumného množstva po-
travy, starostlivé zaobchádzanie s ostatnými 
živými tvormi, používanie verejnej dopravy 
alebo užívanie vlastného motorového vozidla 
spolu s viacerými ľuďmi, vysádzanie stro-
mov, vypínanie zbytočného svetla a podob-
ne.“ (LS, 126 – 127)

V závere encykliky Svätý Otec vyzýva 
k zmierňovaniu ekologickej krízy zmenou 
hodnotovej orientácie, duchovnosťou, dob-
rom, so sústredením síl a jednotou: „Musíme 
znova precítiť, že sa navzájom potrebujeme, 
že máme zodpovednosť jedni za druhých 
a za svet, že stojí za to byť dobrí a poctiví. Už 
príliš dlho sme zotrvávali v morálnom úpad-
ku, vysmievali sme sa etike, dobrote, viere, 
poctivosti a nadišiel čas uznať, že táto veselá 
povrchnosť nám málo prospela.“ (LS, 135)

Vzťah k prírode obsahuje záväzok správne-
ho postoja k stvorenstvu. To, ako sa správame 
k životnému prostrediu, k živým stvoreniam, 
by malo byť aj súčasťou spytovania svedo-
mia. Naše environmentálne povedomie nech 
vychádza z lásky k blížnemu, k stvoreniu, zo 
zodpovednosti, pokory, skromnosti a úcty 
voči dielu Stvoriteľa.

Ing. Milan Lichý
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌V Prahe sa rozlúčili  
s kardinálom Miloslavom Vlkom

Do Arcibiskupskej hrobky v pražskej Kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtecha v Prahe bola 
25. marca uložená rakva s telesnými ostatka-
mi kardinála Miloslava Vlka. Vyvrcholilo tak 
trojdňové lúčenie so zosnulým emeritným 
pražským arcibiskupom. Hlavným celebran-
tom zádušnej svätej omše v zaplnenom chrá-
me na Hradčanoch bol kardinál Dominik 
Duka OP, kazateľom biskup František Rad-
kovský a záverečné obrady viedol olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.

Na slávnosť prišlo podľa organizátorov 
okolo štyritisíc hostí. Na poslednej rozlúčke 
sa zúčastnila rodina, boli prítomní diecéz-
ni biskupi všetkých českých a moravských 
diecéz, pomocní biskupi, apoštolský nuncius 
v Čechách Giuseppe Leanza, zástupcovia 
reholí, cirkevných hnutí a približne tritisíc 
veriacich. Biskupské konferencie okolitých 
štátov zastupovali predseda Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvo-
lenský, kardinál Joachim Meisner, emeritný 
arcibiskup z Kolína nad Rýnom, kardinál 
Stanisław Dziwisz, emeritný krakovský 
arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn 
OP, viedenský arcibiskup, kardinál Josip 
Bozanič, chorvátsky arcibiskup zo Záhrebu, 
biskup Rudolf Voderholzer z Regenburgskej 
diecézy. Kondolenciu Svätého Otca Fran-

tiška prečítal 
apoštolský nun-
cius Giuseppe 
Leanza.

Kardinál 
Miloslav Vlk 
zomrel 18. mar-
ca v Prahe vo 
veku 84 rokov 
po zápase s rakovinou. Miloslav Vlk sa naro-
dil 17. mája 1932 v juhočeskej Lišnici (okres 
Písek). Za kňaza bol vysvätený 23. júna 
1968 v Českých Budějoviciach. V rokoch 
1978 – 1989, keď mu bol odobratý tzv. štátny 
súhlas, pracoval ako umývač výkladných 
skríň v pražskom podniku Úklid a neskôr 
ako archivár v Štátnej banke československej. 
14. februára 1990 bol vymenovaný za čes-
kobudějovického biskupa, 27. februára 1991 
za pražského arcibiskupa a českého prímasa, 
nástupcu kardinála Františka Tomáška. 
26. novembra 1994 ho pápež sv. Ján Pavol 
II. vymenoval za kardinála. V apríli 2005 sa 
zúčastnil na konkláve vo Vatikáne, keď zbor 
kardinálov zvolil nového pápeža Benedik-
ta XVI. Vo februári 2010 pápež Benedikt 
XVI. prijal rezignáciu kardinála Vlka. Jeho 
nástupcom sa stal súčasný kardinál Dominik 
Duka. (TS ČBK)

J▌V najväčšom poľskom kúpeľnom meste Krynica 
boli udelené nižšie svätenia

V gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov 
Petra a Pavla v najväčšom kúpeľnom meste 
Poľska Krynica bola 12. marca slávnosť 
udeľovania nižších svätení – postriženia 
a poddiakonátu. Slávnostnú svätú liturgiu 
slávil arcibiskup metropolita Przemyšlsko-
varšavskej metropolie v Poľsku vladyka 
Eugen Popovič. Spolu s ním koncelebrovali 
aj predstavení z Kňazského seminára bl. 
P. P. Gojdiča z Prešova a Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity. 

Jedným zo svätencov bol bohoslovec Gregor 
Pacan z Varšavy, ktorý sa v akademickom 
roku 2016/2017 stal súčasťou gréckokatolíc-
kej seminárnej a fakultnej rodiny v Prešove. 
V závere slávnosti sa poddiakon Gregor spo-
ločne s dvomi ukrajinskými spolusvätencami 
poďakovali vladykovi Eugenovi a venovali 
mu obraz Božej Matky z hory Javor, ochran-
kyne ľudu na poľsko-slovenskom pohraničí. 
(Stanislav Bujda)

�� Svätý Otec František vymenoval 
11. februára poľského arcibiskupa Henryka 
Hosera za špeciálneho vyslanca Apoštol-
ského stolca v Medžugorí. Ako zdôraznil 
Vatikánsky sekretariát vo svojom vyhlásení, 
„jeho misia má splniť cieľ: dôkladnejšie 
spoznať tamojšiu pastoračnú situáciu, zvlášť 
potreby veriacich, ktorí tam putujú, a v sú-
vislosti s tým navrhnúť eventuálne pastorač-
né iniciatívy do budúcnosti“. Bude mať teda 
výlučne pastoračný charakter. (TS ČBK)

�� Počnúc týmto rokom sa Veľký piatok 
stane v Maďarsku štátnym sviatkom. Ná-
vrh oboch vládnych strán schválil 7. marca 
maďarský parlament. Počet štátnych sviat-
kov sa tak v Maďarsku zvýši na jedenásť. 
Za návrh hlasovalo 163 poslancov a dvaja 
sa hlasovania zdržali. Maďarsko týmto no-
vým dňom voľna nasleduje príklad Čiech. 
Tam parlament v roku 2015 zahlasoval 
za znovuzavedenie štátneho sviatku na Veľ-
ký piatok. (KAP/KNA)

�� 8. marca na pôde Pápežskej univerzity 
Gregoriana prezentovali druhý zväzok 
edície prof. Jana Mikruta a kolektívu auto-
rov pod názvom Svedkovia viery: Osobné 
a kolektívne skúsenosti katolíkov v stredo-
východnej Európe počas komunistického 
režimu. Kniha predstavuje osudy okolo 50 
osobností, ktoré hrdinsky znášali proti-
náboženské prenasledovanie v krajinách 
od Albánska až po niekdajšie Českosloven-
sko. Jedným z jej spoluautorov je aj Mons. 
prof. Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity. 
(RV)

�� Pravoslávny patriarcha Jeruzalema, 
Betlehema a celej Palestíny Teofil III. prijal 
20. marca členov rady inštitútu NAPS 
(Naše aktivity pre Slovensko) Petra a Lenku 
Solejovcov. Hostí zo Slovenska prijal v sídle 
Jeruzalemského patriarchátu v centre tohto 
starobylého mesta. Hovorili spolu o aktu-
álnom spoločenskom a cirkevnom dianí 
na Slovensku i vo Svätej zemi. Ako dar mu 
venovali kríž. Patriarcha Teofil III. venoval 
hosťom zo Slovenska ikony jeruzalemskej Bo-
žej Matky a Božieho hrobu nachádzajúceho 
sa v miestnej bazilike. (NAPS)

��Menej ako jeden rok trvali reštauračné 
práce na Svätom hrobe v konštantínovskej 
bazilike v Jeruzaleme. 22. marca sa usku-
točnila ekumenická slávnosť, ktorá bola 
spoločným vďakyvzdaním za zavŕšenie prác 
na zachovaní tohto posvätného miesta. 
Reštauračné práce sa podarilo zrealizo-
vať v súčinnosti všetkých troch kresťan-
ských denominácií – gréckopravoslávnej, 
arménskej a katolíckej komunity vedenej 
františkánmi.
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Škandál kríža
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána v príhovore povzbudil veriacich slovom, 
v ktorom prepojil tému premenenia Pána 
s krížom: „Evanjelium tejto Druhej pôstnej 
nedele nám predkladá príbeh premenenia 
Pána. Takýmto spôsobom Pán nechal zažia-
riť vo svojej vlastnej osobe tú Božiu slávu, 
ktorú bolo možno prostredníctvom viery 
zachytiť v jeho učení a zázračných skutkoch. 
Jas, ktorý charakterizuje túto mimoriadnu 
udalosť, symbolizuje jej cieľ: osvetliť mysle 
a srdcia učeníkov, aby mohli jasne pochopiť, 
kto je ich učiteľ. Je to záblesk svetla, ktorý 
sa nečakane otvára nad tajomstvom Ježiša 
a osvetľuje celú jeho osobu a celý jeho prí-
beh. Ježiš, ktorý už s rozhodnosťou vykročil 
smerom k Jeruzalemu, kde bude musieť pod-
stúpiť odsúdenie na smrť ukrižovaním, chce 
pripraviť svojich učeníkov na tento škandál – 
škandál kríža. Na škandál príliš silný pre ich 
vieru, a zároveň predpovedať svoje vzkrie-
senie, manifestujúc sa ako Mesiáš, Boží Syn. 

Ježiš ich pripravuje 
na ten smutný a veľ-
mi bolestivý mo-
ment. V skutočnosti 
sa Ježiš prezentoval 
ako Mesiáš odliš-
ný od očakávaní, 
od toho, aký by mal 
byť Mesiáš podľa ich 
predstáv. Nie mocný 
a slávny kráľ, ale 
pokorný sluha bez 
zbrane; nie vladár 
s bohatstvom ako 
znamením požeh-
nania, ale chudobný 
človek, ktorý nemá 
kde hlavu skloniť. 
Nie patriarcha s po-

četným potomstvom, ale neženatý muž bez 
domu a domova. Ide naozaj o zjavenie Boha 
otočené naruby. A najznepokojujúcejším 
znakom tohto škandalózneho zvratu je kríž. 
Ale práve skrze kríž sa Ježiš dostane k slávne-
mu zmŕtvychvstaniu, ktoré bude definitívne. 
Nie ako premenenie, ktoré trvalo iba istý 
moment, okamih. Premenený Ježiš na vrchu 
Tábor chcel svojim učeníkom ukázať svoju 
slávu, nie aby sa vyhli ceste kríža, ale aby 
im ukázal, kde kríž privádza. Kto zomiera 
s Kristom, s Kristom bude vzkriesený. A kríž 
je dverami ku vzkrieseniu. Kto s ním bojuje, 
s ním zvíťazí. Toto je posolstvo nádeje, ktoré 
obsahuje Ježišov kríž. Vyzýva, aby sme boli 
v našom živote pevní. Kresťanský kríž nie je 
vybavením domu či ozdobou na nosenie. Je 
odkazom na lásku, s ktorou sa Ježiš obetoval, 
aby zachránil ľudstvo od zla a od hriechu. 
V tomto pôstnom čase nábožne kontempluj-
me obraz Ukrižovaného. Ježiša na kríži. Toto 
je symbol kresťanskej viery, emblematický 
obraz Ježiša, ktorý zomrel a bol vzkriesený 
pre nás.“ (úryvok príhovoru z 12. marca 2017)

Obrátenie ako cesta
Svätý Otec v rannej homílii poukázal 
na pôstne obdobie ako cestu obrátenia 

od zla k dobru: „Obrátenie sa preukazuje 
najmä v konaní konkrétnych skutkov lásky. 
Každý z nás robí každý deň niečo zlé. Biblia 
dokonca hovorí, že aj ten najsvätejší hreší 
sedemkrát za deň. Problém spočíva v tom, 
aby sme si nezvykli na život týchto zlých 
skutkov a vzdialili sa od toho, čo jedom 
zabíja dušu a robí ju malou. A teda, učme sa 
konať dobro. Nie je to jednoduché. Učiť sa 
musíme neustále. Od neho. Takže, učte sa. 
Ako deti. Na ceste kresťanského života sa učí 
každý deň. Treba sa učiť každý deň vykonať 
niečo. Byť lepšími než predchádzajúci deň. 
Učiť sa. Vzdialiť sa od zla a učiť sa konať 
dobro: to je pravidlo obrátenia. Lebo obrátiť 
sa neznamená ísť k nejakej víle, ktorá nás 
magickou paličkou obráti. Nie! Je to cesta. 
Je to cesta zanechania niečoho a učenia sa. 
Na to, aby sme zanechali zlo a naučili sa 
konať dobro, ktoré sa prejavuje v konkrét-
nych skutkoch, je potrebná odvaha a pokora. 
Pán hovorí o troch konkrétnych veciach, no 
je ich viac: hľadajte spravodlivosť, pomôžte 
utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte 
vdovu. Sú to konkrétne veci. Konať dobro sa 
dá naučiť skrze konkrétne skutky, nie slová. 
Skutkami...

Preto Ježiš v evanjeliu, ktoré sme počuli, 
karhá vládnucu triedu izraelského ľudu, lebo 
hovoria, ale nekonajú. Nepoznajú konkrét-
nosť. A ak niet konkrétnosti, nemôže dôjsť 
ani k obráteniu. Prvé čítanie z Knihy proroka 
Izaiáša prináša pozvanie od Pána: ,Poďte, 
pravoťme sa!‘ Slovo poďte je to isté slovo, 
ktorým sa Ježiš prihováral ochrnutým, Jai-
rovej dcére či synovi naimskej vdovy. A Ježiš 
nás nenecháva samých, podáva nám svoju 
ruku, aby sme vstali. Je pokorný a skláňa sa, 
aby nám povedal: ,Poďte, pravoťme sa.‘ Boh 
s nami kráča, aby nám pomohol, aby nám 
vysvetlil veci, aby nás vzal za ruku. Pán 
je schopný urobiť zázrak, ktorým je naša 
premena. Nie zo dňa na deň, ale postupnou 
cestou. Pozýva k obráteniu: zanechajte zlo, 
naučte sa konať dobro...

,Hore sa, vstaňte, poďte ku mne, pravoťme 
sa a kráčajme vpred...‘ ,Ale keď ja mám toľko 
hriechov... ,Netráp sa: keby tvoje hriechy 
boli ako šarlát, zbelejú sťa sneh.‘ A to je 
cesta pôstneho obrátenia. Jednoduchá. Je to 
Otec, ktorý hovorí, je to Otec, ktorý nás má 
rád. Ktorý nás má veľmi rád. Na tejto ceste 
obrátenia nás sprevádza. Jediné, čo od nás 
žiada, je, aby sme boli pokorní. Tak ako Ježiš 
hovorí zákonníkom: ,Kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.‘“ 
(úryvok homílie zo 14. marca 2017)

„Pozývam vás nestavať múry, ale mosty, poraziť zlo dobrom,  
urážku odpustením a žiť v pokoji so všetkými.“  
(twitter Svätého Otca Františka z 18. marca 2017)

Ponížených povýši

Sarajevo, 6. jún 2015
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Požehnanie  
pre pútNikov
Púť Košickej eparchie do Svätej zeme bola výnimočná. Vý-
nimočná oslavou štyroch výročí, výnimočná radosťou, výni-
močná dojmami a duchovnými zážitkami, ale predovšetkým 
výnimočná duchovnými milosťami, ktoré všetci pútnici 
mohli zažívať počas každého dňa od 13. do 21. marca.

JJ TSKE
J� foto: TSKE

Od rána 13. marca prilietavali pútnici 
Košickej eparchie do Svätej zeme. Asi 250 
osôb bolo rozdelených do piatich skupín, 
z ktorých posledná docestovala v utorok 
poobede. V prvých dňoch púte bol program 
skupín pochopiteľne rozdielny, čo sa však 
počas ďalších dní zmenilo a vo väčšej miere 
už pútnici navštevovali rovnaké miesta, i keď 
neraz v rozdielnom čase. Jednotiacim bodom 
programu každého dňa bola však spoločná 
svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom 
a kazateľom bol košický eparchiálny biskup 
vladyka Milan Chautur CSsR. Liturgický spev 
viedli členovia Zboru sv. Jozefa pri Bazilike 
Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach 
na čele so svojou dirigentkou Máriou Gofu-
sovou.

Betlehem
Ako prvé miesto, na ktorom pútnici spoločne 
slávili svätú liturgiu, bola Bazilika Božieho 
narodenia v Betleheme, kde si každý mohol 
bozkom uctiť miesto Kristovho narodenia 
a atmosféra vnímania Božej prítomnosti sa 
umocnila spevom koledy a slávnostného 
liturgického spevu S nami Boh. Práve tu pri-
podobnil vladyka pútnikov Košickej eparchie 
pútnikom, ktorí pred dvetisíc rokmi tiež 
putovali do Betlehema, a poukázal na fakt, 
že pútnik nemá nič, len to, čo má na sebe 
a so sebou. Upozornil však, že každý človek 
je iba pútnikom na zemi a to jediné, čo mu 
ostane, je vzťah pokoja a jednoty, ktorý je 
Božím darom.

Púť pokračovala po stopách Svätej rodiny, 
ktorá utekala do Egypta, na miesto zvané 
Jaskyňa mlieka, a potom na Pole pastierov, 
kde im anjel zvestoval príchod očakávaného 
Mesiáša.

Jeruzalem
Účastníci púte sa tiež mohli pomodliť Otče 
náš na mieste, kde ho Kristus učil svojich 
učeníkov, či vidieť chrám Dominus flevit – 
miesto, na ktorom Ježiš zaplakal na Jeruzale-
mom, ktorý nespoznal čas svojho navštívenia. 
Pútnici prežili Kvetnú nedeľu, keď navštívili 
chrám, ktorý dnes stojí na mieste, odkiaľ 
Ježiš zostupoval do Jeruzalema na osliatku. 
Posledné chvíle Kristovho života pred jeho 
mučením sprítomnila návšteva večeradla, kde 
Kristus slávil svoju poslednú večeru, a slávenie 
svätej liturgie v Bazilike agónie v Getseman-
skej záhrade. Tu vladyka Milan vo svojej kázni 
poukázal na opustenosť, ktorú Kristus preží-
val pred svojím utrpením, v ktorej mu neboli 
na pomoci ani tí najbližší – apoštoli, ktorí 
zaspávali od únavy. Preto upozornil pútnikov, 
aby nezaspávali, keď niekto blízky prežíva 
podobnú opustenosť v životných trápeniach.

Púť viedla aj do chrámu Galicantum, ktorý 
dnes stojí na mieste, kde bol Kristus väznený 
a Peter ho zaprel. Modliac sa krížovú cestu 
prešli pútnici úzkymi uličkami Jeruzalema 
k Bazilike Božieho hrobu, kde si bozkom 
uctili miesto Kristovej smrti – Golgotu. Ale 
tak, ako sa dejiny ľudskej spásy neskončili 
Kristovou smrťou, tak sa ani púť nekončila 
smútkom z jeho smrti, ale celou bazilikou 
zaznelo radostné a dojemné Christos voskre-
se! pri prázdnom Ježišovom hrobe.

Blízko Jeruzalema pútnici tiež navštívili 
miesto Ain Karem, kde sa narodil sv. Ján Krs-

titeľ a kde Bohorodička zaspievala Magnifi-
kat – „Velebí moja duša Pána“. Pútnici ďalej 
navštívili aj tradičné turistické miesta ako 
Múr nárekov či blízky archeologický park, 
kde mohli vnímať ulice a miesta, ktorými 
kráčal samotný Kristus.

Samozrejmou návštevou bolo aj Mŕtve 
more, kde si všetci mohli vyskúšať priaznivé, 
ba až liečivé účinky prírodne najslanšej vody 
na svete na rôzne kožné problémy. Nevšedná 
bola aj zástavka v judskej púšti Wadi Kelt, 
kde pútnici obdivovali krásu, ale aj pocítili 
nehostinnosť púšte.

Na severe Izraela
Keďže prevažnú väčšinu svojho pozemského 
života Kristus prežil v Nazarete a v Kafarnau-
me, musela sa púť presunúť na sever Izraela. 
Cestou sa však pútnici zastavili v Cézarei 
Prímorskej, kde sv. Peter pokrstil prvého po-
hana, a navštívili Bahajské záhrady a karme-
litánsky kláštor Stella Maris na vrchu Karmel 
v meste Haifa.

Zaiste jedným z vrcholných momentov púte 
bola svätá liturgia v Bazilike Zvestovania Pre-
svätej Bohorodičke v Nazarete, kde si manžel-
ské páry obnovili manželské sľuby. Tradične sa 
tieto sľuby obnovujú v blízkej Káne Galilejskej, 
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kde Kristus premenil vodu na víno, ale počet 
pútnikov prevyšoval kapacitné možnosti 
tamojšieho chrámu. Preto aj tu, v Bazilike 
Zvestovania, vladyka Milan upozornil na ne-
pochopenia v manželskom vzťahu, ktoré 
môžu nastať následkom rôznych životných 
okolností. Pozornosť počúvajúcich však 
upriamil na Boha, ktorý aj vlastným zásahom, 
ako to bolo v prípade sv. Jozefa, prináša pokoj 
a jednotu do manželského vzťahu.

Pútnici ďalej navštívili blízky Chrám sv. 
Jozefa, ktorý je postavený na mieste domu 
Svätej rodiny, a už spomínané miesto prvého 
Kristovho zázraku – premenenia vody 
na víno na svadbe v Káne Galilejskej.

Pri Genezaretskom jazere
Púť Košickej eparchie pokračovala ku Gene-
zaretskému jazeru, na miesto Tabgha, kde 
Kristus rozmnožil päť chlebov a dve ryby. 
Na tomto mieste slávili pútnici nielen roz-
množenie chlebov, ale i premenenie chleba 
a vína na Kristovo telo a krv, na čo práve vo 
svojom príhovore upozornil vladyka Milan, 
keď povedal, že Kristovi nešlo len o povrchné 
nasýtenie ľudu, ale o budovanie vzťahu s ním 
skrze prijímanie Najsvätejšej Eucharistie, 
teda jeho samého.

Následne košickí pútnici pokračovali 
na miesto, kde Peter trojnásobne potvrdil 
svoju lásku ku Kristovi a Ježiš mu odovzdal 
pastiersky úrad. Liturgický hymnus blaho-
slavenstiev pútnici zaspievali Bohu na slávu 
na hore, kde Ježiš povedal svoju Reč na vrchu 
a navštívili dom sv. Petra a mesto Kafarnaum, 
v ktorom Ježiš žil a učil tri roky.

Do programu púte bola zaradená aj plavba 
loďou po Genezaretskom jazere, kde si pútnici 
pripomenuli dôležité biblické udalosti, ktoré 
sa udiali na samotnom jazere či na miestach 
okolo neho. Chuť Petrovej ryby mohli všetci 
zakúsiť pri spoločnom obede na brehu jazera.

Na hore Tábor, na mieste, kde sa Kristus 
premenil pred svojimi apoštolmi, slávili pút-
nici Košickej eparchie svätú liturgiu. Vladyka 
tu opísal materiálny postoj apoštolov, ktorí 
namiesto toho, aby budovali vzťah s preme-
neným Kristom, zaoberali sa materiálnymi 
stanmi. Preto vyzval pútnikov, aby neupadli 
do nebezpečenstva materiálnej zanepráz-
dnenosti na úkor budovania vzťahu s Bohom 
a s ľuďmi.

Cestou späť do Betlehema sa pútnici zasta-
vili v Jerichu pri Skale pokušenia, kde diabol 
pokúšal Krista, a v Betánii v chráme, ktorý 
dnes stojí na mieste domu Lazára vzkriese-
ného z mŕtvych po štyroch dňoch v hrobe.

Záver púte
Emotívnym zážitkom bola návšteva Bazi-
liky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Je-
ruzaleme, kde pútnici aj slávili poslednú 
svätú liturgiu vo Svätej zemi. Vladyka Milan 
na tomto mieste vyjadril nostalgiu, ktorá 
vzniká, keď sa čosi pekné končí, a upozor-
nil, že o to väčší strach a smútok zo straty 
pozemského vzniká pri smrti. Ale pokračoval 
vyjadrením dôvery, že človek, ktorý zomiera, 
vďaka Kristovi nemá dôvod na strach či smú-
tok, lebo vzťah s Kristom je večný a smrťou 
nezaniká. Preto vladyka povzbudil k dô-
slednému budovaniu tohto vzťahu v náručí 
Cirkvi – v Božom chráme.

Výnimočnou udalosťou púte bola spoloč-
ná večera všetkých pútnikov, ktorú zorgani-
zoval honorárny konzul Slovenskej repub-
liky pre Palestínu George Jabra Peggy. Pri 
tejto príležitosti obdaroval vladyku Milana 
Chautura biskupskou panagiou a pamätnou 
plaketou pri príležitosti štyroch výročí, ktoré 
Košická eparchia tohto roka oslavuje.

Púť Košickej eparchie do Svätej zeme sa 
síce skončila, ale jej účastníci sa vydávajú 
na novú púť – púť ohlasovania evanjelia, 
ktoré tu mohli bytostne prežiť.
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J▌Miništranti zo Spiša prežili prázdniny 
na duchovných cvičeniach

Počas jarných prázdnin sa miništranti Spiš-
skonovoveského protopresbyterátu stretli 
na duchovných cvičeniach v kláštore otcov 
redemptoristov v Stropkove. Duchovné cvi-
čenia pre miništrantov viedol otec František 
Engel, kaplán v Spišskej Novej Vsi.

Počas duchovných cvičení sa miništranti 
zaoberali témami: Povolaný do služby, Služba 
Bohu, Služba spoločenstvu, Poslušnosť a úcta 
k Ježišovi Kristovi a Povolaný k svätosti. 
Na konci si volili patrónov svojich mini-
štrantských spoločenstiev.

V posledný deň miništranti s otcom 
Františkom putovali do Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove, kde sa mali možnosť dozvedieť 
o živote bohoslovcov. Potom ich kroky 
smerovali na Gréckokatolícku teologickú 
fakultu Prešovskej univerzity a na prešovský 
archieparchiálny úrad, kde si pozreli stálu 
expozíciu o gréckokatolíckych blahosla-
vených biskupoch Gojdičovi a Hopkovi. 
(Martin Krausz)

J▌Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote 
vyzýval k dokonalosti

4. marca slávili veriaci Košickej eparchie 
v bazilike minor v Michalovciach fatimskú 
sobotu. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie 
bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha. Niektoré časti liturgie boli spievané 
v maďarskom jazyku, keďže liturgicky mal 
túto slávnosť na starosti Maďarský pro-
topresbyterát.

Vladyka Milan v homílii pripomenul, že 
od momentu, keď človek nevstáva, tak padá. 
Pripomenul výzvu Panny Márie z Fatimy 
ku kresťanskej dokonalosti a varoval pred 
pokušením žiť tak ako každý. Po skončení 
svätej liturgie sa veriaci pomodlili Moleben 
k Presvätej Bohorodičke a modlitbu pri 
relikviách bl. Dominika Metoda Trčku CSsR. 
(Maroš Dupnák)

�� 25. februára sa na CZŠ s MŠ bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Po úvodnej modlitbe 
otca Rastislava Baku, duchovného správcu 
školy, riaditeľka školy Júlia Šarišská všet-
kých privítala a prostredníctvom prezentá-
cie predstavila školu, zriaďovateľa, patróna, 
históriu aj úspechy žiakov. Potom nasle-
dovala reálna prehliadka priestorov školy. 
Po nej si už mohli žiaci so svojimi rodičmi 
vyberať a navštevovať rôzne sekcie, kde im 
pedagógovia pripravili zaujímavé aktivity. 
(Jana Tirpáková)

�� 26. februára pripravili zamestnanci 
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku v spolupráci 
s rodičovským spoločenstvom zábavné 
popoludnie. Program sa začal spoločnou 
modlitbou, po ktorej nasledovala profesi-
onálna klauniáda v podaní Jančiči a roz-
ličné aktivity: tvorivá dielňa, kráľovstvo 
stavebníc, enter zábava, pedalkáry, stolný 
hokej, stolný tenis a florbalový turnaj 
rodín. (Katarína Hrižová)

�� Na hore Zvir sa 4. marca zhromaždili 
pútnici, aby spoločne slávili fatimskú 
sobotu. Sobotňajší program sa začal 
modlitbou rozjímavého ruženca. Potom 
nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec 
Marcel Pisio. (Martin Tokár)

�� Na hore Zvir sa 5. marca uskutočnila 
malá púť. Program sa začal uctením si 
ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval 
modlitbou akatistu a rozjímavého ruženca. 
Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorej predsedal prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ. Slávnostným kaza-
teľom bol otec Rastislav Janičko, riaditeľ 
pútnického centra na hore Zvir, protopres-
byter a farár farnosti Litmanová. Svätú 
liturgiu spevom sprevádzal spevácky zbor 
z Litmanovej. (Martin Tokár)

�� 5. – 7. marca sa konala duchovná 
obnova o rehoľnom a kňazskom povolaní 
v kláštore redemptoristov v Stropkove. Té-
mou stretnutia, ktoré viedol otec Miroslav 
Bujdoš CSsR, bolo: Boh nepovoláva ideál-
nych ľudí, ale ľudí s ideálmi. Piati chlapci sa 
modlili a zamýšľali nad povolaním do re-
hoľného a kňazského života. Zúčastnených 
prišli povzbudiť spolubratia zo stropkovskej 
komunity a v úvode ich privítal viceprovin-
ciál otec Metod Lukačik CSsR. (Miroslav 
Bujdoš CSsR)

�� Počas víkendu 10. – 12. marca sa 
v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Ži-
vot v Kristovi, na ktorom sa spolu s tímom 
Petra Liptáka z Košíc zúčastnilo 81 mladých 
ľudí. Obohatením a spestrením programu 
boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie 

100. výročie fatimských zjavení

1917  –  2017
Celoslovenské večeradlo  

gréckokatolíckej metropolie

ĽUTINA, bazilika minor
29. apríl (sobota)

Program:
09.00 Radostný ruženec
09.45 Prednáška: Fatima
10.30 Archijerejská svätá liturgia
12.00 Obedňajšia prestávka
13.40 Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.00 Svedectvá a meditácie o Fatime
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.20 Slávnostný ruženec
16.00 Eucharistická pobožnosť

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“
    (Fatima 1917)

8 www.casopisslovo.sk
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J▌Krížová cesta v Trenčíne  
prilákala široké publikum

Večer 4. marca sa Mierové námestie v Tren-
číne zaplnilo veriacimi i neveriacimi, ktorí 
sa prišli pomodliť a zhliadnuť netradičnú 
krížovú cestu, pripravenú gospelovou 
skupinou Anastasis tvorenou bohoslovcami 
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Osobitosťou 
krížovej cesty bolo jej netradičné spracovanie 

a zobrazenie Pánovho utrpenia z pohľadu 
apoštola Petra a prostredníctvom tieňových 
výjavov, gospelovej hudby a hovoreného 
slova. Toto jedinečné podujatie zorgani-
zovala gréckokatolícka farnosť v Trenčíne 
v spolupráci s Mestom Trenčín a Centrom 
pre rodinu v Trenčíne. (Igor Cingeľ)

J▌Vo Falkušovciach  
zažívali milostivý čas

Vo farnosti Falkušovce sa 4. – 12. marca 
po 73 rokoch konali ľudové sväté misie. 
Tento požehnaný čas mohli veriaci prežívať 
v prítomnosti otcov misionárov redemptoris-
tov Jozefa Jurčenka CSsR a Atanáza Daniela 
Mandzáka CSsR. 

Hlavným poslaním otcov misionárov 
bolo obnoviť i prehĺbiť život viery a kresťan-
ského života vo veriacich, pripomenúť zá-
kladné pravdy viery, a tým priniesť duchovné 
oživenie do farnosti. Prispeli k nemu kázne 
či príhovory na témy: Boh je láska; Hriech 
a spása v Ježišovi Kristovi; Viera a obrá-
tenie; Smrť; Ježiš je Pán; Eucharistia; Hľa, 

tvoja matka a Modlitba. Program misií bol 
duchovne bohatý: sväté liturgie s misijnými 
kázňami pre všetkých, stavovské stretnutia 
s mužmi či ženami, deťmi a mládežou, do-
poludňajšie molebeny s katechézami, mod-
litby posvätného ruženca, obnova krstných 
i manželských sľubov, sviatosti pomazania 
chorých, adorácia s odprosovaním za hriechy 
farnosti, krížová cesta, moleben s prednáša-
ním prosieb a poďakovaní veriacich pred iko-
nou Matky ustavičnej pomoci a tiež návštevy 
chorých po domoch. Záver patril posväteniu 
misijného kríža. (Emil Zorvan)

J▌Miništranti – futbalisti súperili  
v Holčíkovciach

6. marca počas jarných prázdnin sa v te-
locvični základnej školy v Holčíkovciach 
uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja mi-
ništrantov z protopresbyterátu Vranov nad 
Topľou-mesto. Zúčastnilo sa na ňom osem 
tímov: Čičava, Rafajovce, Sedliská, Vranov 
nad Topľou-mesto, Poša, Vyšný Kazimír, ako 
hosť zo susedného protopresbyterátu Lomné 
a domáci rímskokatolícky tím z Ďapaloviec. 

Na štvrtom mieste sa umiestnili miništranti 
z Lomného, tretí boli miništranti zo Sedlísk, 
druhí z Vranova nad Topľou-mesto a turnaj 
už druhýkrát vyhrali miništranti z Vyšného 
Kazimíra. Na dodržiavanie herných pravidiel 
dozeral rozhodca Matúš Horský. Víťazi boli 
ocenení sladkosťou a drobnou vecnou cenou. 
(Peter Calko, Juraj Štefanik)

eucharistie, osobná i spoločná modlitba. 
(Erich Eštvan)

�� Ťahanovskú farnosť v nedeľu 12. marca 
navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, aby slávil s touto farskou 
rodinou sv. liturgiu a aby ju povzbudil 
svojou prítomnosťou a slovom. V homílii 
poukázal na odtiene bezradnosti človeka, 
ktoré ho postretnú na jeho ceste životom. 
Hlavný dôraz dal vladyka na bezradnosť, 
do ktorej nás stavia hriech. Ako otec po-
vzbudil veriacich do ďalšieho hlbokého krá-
čania pôstom výzvou, aby predovšetkým 
skrze pokánie, modlitbu, pôst a vlastné 
obrátenie nachádzali odpustenie a vyriešili 
tak podstatu svojej bezradnosti. Po svätej 
liturgii duchovní otcovia Martin Mikula 
a Ján Fedorišin vladykovi odovzdali osobný 
dar, ktorý vyrobili veriaci, aby v roku výročí 
ukázali, ako história písala dejiny spoloč-
ného kráčania vladyku Milana a farnosti 
Košice-Ťahanovce. (www.grkatke.sk)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka (GMC) sa 17. – 19. marca 
stretlo 114 mladých ľudí z protopresby-
terátov Prešov, Sabinov a Hanušovce nad 
Topľou na víkende, kde spolu s animátormi 
a kňazmi uvažovali o téme Milosrdní ako 
Otec. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili 
v mladých skúsenosť s Božím milosrden-
stvom a jeho láskou. Zodpovednými za ví-
kend boli Nikola Bobeničová a kňazi Jozef 
Špes, Matúš Verba, Peter Šturák a Erich 
Eštvan. (Patrik Maľarčík)

�� Rada Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) pre pastoráciu v zdravotníctve sa pod 
vedením predsedu Mons. Milana Lacha 
SJ stretla 18. marca v Martine. Prítomní 
zhodnotili početné aktivity s účasťou rady 
v uplynulom roku. Ocenili dve celoštátne 
odborné konferencie, 1. celoslovenskú púť 
zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne, slúženie 
raz mesačne tematizovaných svätých omší 
za zdravotníkov a pacientov na viacerých 
miestach Slovenska, ako aj ďalšie regio-
nálne či celoštátne aktivity. Členovia rady 
sa zaoberali znepokojivou situáciou, ktorú 
pre slovenské zdravotníctvo znamenajú 
vecné a etické problémy z predchádzajúcich 
období, a praktickými otázkami duchovnej 
služby v nemocniciach. (TK KBS)

�� Do gréckokatolíckej farnosti v Lipanoch 
zavítal 19. marca Mons. Ján Babjak SJ, aby 
s miestnymi kňazmi Miroslavom Hricíkom 
a Jozefom Dudom slávil archijerejskú svätú 
liturgiu. V homílii sa zameral na kríž, ktorý 
sa môže stať odrazovým mostíkom do Bo-
žieho kráľovstva. V závere sa vladyka Ján 
poďakoval za síce malé, ale životaschopné 
spoločenstvo. (Eva Hricíková)
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�� V Špeciálnej základnej škole sv. Anny 
v Starej Ľubovni sa 16. februára konal 
fašiangový karneval, na ktorom sa žiaci 
a zamestnanci premenili na rozprávkové 
postavy. (Mária Starinská)

�� Mons. Ján Babjak SJ sa 13. marca 
zúčastnil na stretnutí najvyšších predsta-
viteľov cirkví a náboženských spoločností 
na Slovensku  v Bratislave. (ISPA)

�� Od 13. do 19. marca sa v gréckokato-
líckych centrách pre Rómov uskutočnili 
viaceré kurzy venované rastu duchovného 
života, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 
dvesto Rómov.

�� Do Gréckokatolíckeho kňazského semi-
nára bl. biskupa P. P. Gojdiča zavítal Mons. 
Ján Babjak SJ 14. marca a spolu s predsta-
venými a seminaristami slávil archijerejskú 
svätú liturgiu. (ISPA)

�� Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity sa 15. marca usku-
točnila medzinárodná vedecká konferen-
cia História Rádu baziliánov sv. Jozafáta, 
na ktorej sa zúčastnil aj prešovský arcibis-
kup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. (ISPA)

�� Páter Vojtěch Koukal a kňaz Vojtěch Obr 
z Českej republiky predstavili 16. marca 
seminaristom a študentom teológie v Brati-
slave farské evanjelizačné bunky, ktoré 
sú jedným z nástrojov na obnovu farností 
a odskúšanou formou evanjelizácie.

�� Arcibiskupský úrad v Košiciach hostil 
23. marca stretnutie rady pre Rómov 
a menšiny, na ktorom sa zúčastnil aj otec 
Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckeho 
formačného centra pre Rómov v Čičave.

�� Tri mesiace vyrábal zvonár zo Žarnovic-
kej Huty Michal Trvalec so svojím synom 
špeciálny desaťkilový zvon, ktorý poputuje 
do Vatikánu počas veľkonočných sviatkov 
ako dar pre Svätého Otca Františka.

�� Na Slovensko prichádza a otvára svoju 
24. národnú kanceláriu pápežská nadácia 
ACN – Aid to the Church in Need (Kirche 
in Not), ktorá je celosvetovou katolíckou 
dobročinnou a pastoračnou organizáciou 
a jej poslanie je zamerané na poskytovanie 
materiálnej a duchovnej pomoci prena-
sledovaným cirkvám, ktoré sú sužované 
terorom a hmotnou núdzou.

�� 26. marca v Katedrále sv. Jána Krstite-
ľa v Prešove slávil vladyka Ján Babjak SJ 
archijerejskú svätú liturgiu sv. Bazila Veľ-
kého, ktorú v priamom prenose vysielala 
TV Lux.

10 www.casopisslovo.sk
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J▌Bratislavských gréckokatolíkov  
navštívil apoštolský nuncius

Na tretiu pôstnu nedeľu 19. marca sa 
bratislavským gréckokatolíkom prihovoril 
apoštolský nuncius v SR arcibiskup Mons. 
Mario Giordana počas archijerejskej liturgie, 
ktorú slávil spolu vladykom Petrom Rusná-
kom, duchovenstvom eparchie a za veľkej 
účasti Božieho ľudu. Návšteva sa konala 
na pozvanie miestneho eparchu vladyku 
Petra Rusnáka pri príležitosti ukončenia 
diplomatickej misie Mons. Giordanu na 
Slovensku. V úvode svojej homílie odovzdal 
apoštolský nuncius prítomným pozdrav 
a apoštolské požehnanie Svätého Otca 
Františka. Poukázal ďalej na Kristov kríž, 

na ktorý obracia svoj zrak Katolícka cirkev 
byzantského obradu na Krížupoklonnú 
nedeľu ako na znamenie spásy. Vo svojej 
homílii pripomenul aj utrpenie Gréckokato-
líckej cirkvi v 50. rokoch minulého storočia.

Na záver liturgického slávenia, ktoré 
bolo umocnené spevom katedrálneho 
zboru Chrysostomos pod vedením Martina 
Škovieru, zaželal arcibiskup Mario Giorda-
na vladykovi Petrovi, Bratislavskej eparchii 
i celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
vytrvalosť jej predkov, aby sme všetci spolu 
raz mohli dosiahnuť večný život v nebi. 
(Stanislav Gábor)

J▌Svetový deň chorých  
si pripomenuli aj odsúdení

Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka osláv 
Svetového dňa chorých, ktorý ustanovil 
pápež Ján Pavol II., sa odsúdení z Ústavu 
na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu 
odňatia slobody v Košiciach rozhodli nasle-
dovať výzvu k šíreniu kultúry rešpektujúcej 
život a zdravie. V spolupráci s Cirkevnou 
strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Tre-
bišove, ktorá v košickom ústave zabezpečuje 
vzdelávanie v odbore výroba konfekcie, 
počas vyučovania ušili pre pacientov, ktorí sú 

dlhodobo hospitalizovaní, drobné darče-
ky – anjelikov ako prejav spolupatričnosti 
a súcitu. Tie v ich mene 12. februára odovzdal 
väzenský kaplán Peter Nižník spolu s kňa-
zom Jánom Martonom, správcom košických 
nemocníc gréckokatolíckej eparchie. Údiv 
sa striedal s dojatím u pacientov na oddele-
niach hematoonkológie a neurochirurgie, 
ktorí prijali anjelikov vyrobených odsúdený-
mi. (Peter Nižník)

J▌Trebišovskí študenti  
privítali misionárov

Stredná odborná škola sv. Jozafáta v Tre-
bišove prežívala svoje prvé misie na škole. 
Duchovný správca školy otec Cyril Jančišin 
a riaditeľ pán Slavomír Partila pozvali mi-
sijný tím redemptoristov a mladých dobro-
voľníkov. V čase od 27. februára do 3. marca 
na škole v rámci misijného programu 
zaznievali svedectvá, prednášky, videá, 

scénky a sväté liturgie. Misijný tím v zložení 
otec Miroslav Bujdoš CSsR, br. Gorazd Figura 
CSsR, Antónia Tkáčová, Peter Salak a Lukáš 
Ogurčák hovorili o osobnej skúsenosti s mi-
lujúcim nebeským Otcom štyristo mladým 
študentom všetkých odborov. (Miroslav 
Bujdoš CSsR)



J▌V Prešove sa konal seminár na tému  
Jubileum zjavení vo Fatime

V roku fatimskej Panny Márie pripravil 
20. marca Diecézny katechetický úrad Pre-
šovskej archieparchie v spolupráci s Meto-
dicko-pedagogickým centrom, regionálnym 
pracoviskom v Prešove, odborno-metodický 
seminár s názvom Jubileum zjavení vo Fatime 
(1917 – 2017), ktorého odborným lektorom 
bol doc. Peter Borza z Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity. 
Pozornosť zameral na náboženský a his-
torický aspekt zjavení vo Fatime, ktoré sa 
udiali počas prvej svetovej vojny a tesne pred 
komunistickým pučom v Rusku. Poukázal 

na znamenie Prozreteľnosti pre 20. storočie 
a fakt, že poslušnosť Božej Matke v podobe 
pokánia – obrátenia – viery pomáhala víťaziť 
nad totalitnými systémami 20. storočia. 
Zdôraznil dôležitosť slobody človeka a slová 
emeritného pápeža Benedikta XVI. vyslove-
né počas jeho služby prefekta Kongregácie 
pre náuku viery k otázke tretieho tajomstva 
z Fatimy, keď povedal, „že nejestvuje nezme-
niteľný osud, že viera a modlitba sú silami, 
ktoré môžu vplývať na dejiny, a že napokon 
modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnej-
šia ako rozbroje”. (DKÚ PA)

J▌Sídlisko Dargovských hrdinov  
privítalo košického eparchu

Košický eparcha Mons. Milan Chautur 
CSsR navštívil 5. marca veriacich na košic-
kom Sídlisku Dargovských hrdinov. V prvú 
pôstnu nedeľu slávil archijerejskú svätú 
liturgiu v Chráme Božej múdrosti. V prího-
vore sa zamyslel nad motívom pravoverného 
uctievania Boha aj skrze sväté ikony. Po svä-

tej liturgii vladyka pochválil rodičov, ktorí 
prinášajú svoje deti do chrámu už od útleho 
veku. V závere kaplán farnosti otec Milan 
Kmec odovzdal vladykovi na pamiatku tričko 
s vtipným nápisom: Dôverujte mi, ja som tu 
šéf. (Pavel Grega)

J▌Mons. Cyril Vasiľ SJ zavítal  
na ružomberskú univerzitu

Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku v spolupráci s Kňazským 
seminárom sv. Karola Boromejského v Koši-
ciach si 13. marca pripomenuli slávnostnou 
akadémiou sv. Tomáša Akvinského, najväč-
šieho svätca medzi učencami a najväčšieho 
učenca medzi svätcami.

So svojou prednáškou vystúpil aj prof. Cy-
ril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi vo Vatikáne za účasti 
vzácnych hostí Mons. Milana Chautura, 
košického exarchu, Mons. Marka Forgáča, 

pomocného košického biskupa, a Mons. 
Alojza Tkáča, emeritného košického bis-
kupa. Mons. Cyril Vasiľ SJ predstavil zákon 
v koncepcii sv. Tomáša Akvinského podľa 
Sumy Teologickej II, I. qq. 90 − 97 a poukázal 
na paralely vnímania zákonov sv. Tomášom 
a súčasnosťou. Akadémiu sprevádzali aj 
hudobné vstupy vokálneho zboru Gregoriana 
pod vedením Marka Kleina a básne Milana 
Rúfusa interpretované Zuzanou Eperješi-
ovou.(TK KBS)

JJ Juraj
J� Gradoš

Rozhovor s otcom Michalom Stankom, ktorý 
si 18. februára pripomenul 55 rokov kňazstva

�� Otec, čo hodnotíte ako najdôležitejšie 
v kňazskej pastorácii? 

Modlitbu a slávenie liturgie. Každé povolanie 
pochádza od Boha a rodí sa skrze Cirkev. 
Kňaz je povolaný slúžiť Božiemu ľudu, má 
obrovskú zodpovednosť za zverené duše. 
Do svojho povolania musí vložiť seba samé-
ho, darovať sa. Hlavne má využívať všetky 
dary, aby bol dobrým pastierom, nestratil ani 
jednu ovečku, ale naopak, aby čím viac ich 
utekalo za ním. Boh miluje človeka, a preto 
má pre neho pripravenú najlepšiu cestu. 
Každého z nás volá práve tam, kde nám bude 
najlepšie, preto by sme nemali prepočuť 
jeho hlas. Kristus nepovoláva kňazov preto, 
že sme lepší ako ostatní veriaci, ale je to 
tajomný plán Boha, aby sme my ako prví 
povedali: „Pane, tu som, som ti k dispozícii.“

�� Život s veriacimi prináša radosti 
i starosti.

Spomínam si na totalitný režim, keď sa nám 
spolu s veriacimi napriek rôznym zákazom 
podarilo postaviť novú farskú budovu, opra-
viť chrám, postaviť novú zvonicu. Silnými 
okamihmi bol rok 1989, keď došlo k ožive-
niu cirkevného života, a návšteva sv. Jána 
Pavla II. v Prešove či vyhlásenie Petra Pavla 
Gojdiča, Vasiľa Hopka a Dominika Metoda 
Trčku za blahoslavených.

�� Naša cirkev teraz prežíva čas výročí. 
Čo by ste pri tejto príležitosti zapriali 
všetkým nám?

Cirkev sa nachádza v neľahkých časoch. Čelí 
kritike. Svet rád kritizuje všetko spojené 
s Cirkvou alebo duchovnom. Viac ako ke-
dykoľvek predtým je nevyhnutná evanjeli-
zácia a predstavovanie pravého Boha Otca. 
A moje prianie? Cirkev spĺňa svoje poslanie 
vtedy, keď každého veriaceho vedie k obja-
veniu vlastného povolania, jeho prežívaniu 
v slobode a zavŕšeniu v láske. Každému teda 
treba pomáhať prijať dar určený práve jemu 
ako jedinečnej a neopakovateľnej osobe. 
Cirkev musí každý deň prijímať naliehavú 
výzvu Ježiša: „Proste Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38).
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v ňoM sMe 
ospraveDlNeNí
Obdobie Paschy nás každoročne vovádza do starozákonného i novozákonného sveta sú-
časne. Nie náhodou. Objavovanie Ježiša Krista na stránkach Starého zákona prináša svetlo 
do mnohých nejasností.
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JJ Valéria Juríčková
J� foto: wikimedia.org

Mojžiš písal o Ježišovi
Starý zákon hovorí o Ježišovi viac, ako 
na prvý pohľad tušíme. Potvrdil to dokonca 
sám Ježiš, keď farizejom vraví: „Skúmate 
Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný 
život, a práve ony svedčia o mne“ (Jn 5, 39) 
a „keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj 
mne, lebo on o mne písal“ (Jn 5, 46). V tých-
to slovách má Ježiš na mysli Tóru, päť kníh 
Mojžišových, ktoré, okrem iného, obsahujú 
množstvo predpisov o slávení, obetách, 
bohoslužbe a pod. A práve toto sú miesta, 
ktoré prorocky ukazujú na Mesiáša a ktoré 
sa na Ježišovi už čiastočne naplnili. „Čiastoč-
ne“ hovoríme preto, lebo časť mesiášskych 
proroctiev Starého zákona sa naplní až pri 
druhom príchode Ježiša na konci vekov. 

Dve série sviatkov  
– dva príchody Mesiáša
Biblia (na rozdiel od neskoršej židovskej 
tradície) kladie začiatok roka na jar, keď ho 
spája s dňom exodu z Egypta večer 14. nisa-
na. Predtým, ako dá Boh Mojžišovi a Áronovi 
inštrukcie pred poslednou egyptskou ranou, 
povie: „Tento mesiac bude pre vás počiatoč-
ným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom 
v roku“ (Ex 12, 1) a vo vzťahu k 14. nisanu 
hovorí: „Tento deň bude pre vás pamätným 
dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok 
z pokolenia na pokolenie“ (Ex 12, 14). Ako 
si ďalej ukážeme, začiatok roka sa u Židov 
nesie v duchu slávenia niekoľkých sviatkov: 
Sviatok nekvasených chlebov – Pesach, 
Sviatok prvotín a Šavuot. Spôsob, akým sa 

tieto sviatky slávia, obsahuje momenty, ktoré 
sa s detailnou presnosťou naplnili na Ježišovi 
v udalostiach jeho ukrižovania, vzkriesenia 
a nanebovstúpenia. Po Šavuote sa dlhý čas 
akoby „nedialo nič“, čo exegéti pripodobňujú 
k obdobiu medzi prvým a druhým prícho-
dom Krista. V jeseni Židov čaká druhá séria 
veľkých sviatkov. Začínajú sa Dňom trúbenia 
(Jom Trua), pokračujú dňom pokánia počas 
sviatku Jom Kippur a vrcholia na Sukkot, 
sviatok stánkov. V poexilovom období došlo 
k nebiblickej reinterpretácii sviatku Jom 
Trua, ktorý sa premenoval na Roš Hašana 
a začal sa nesprávne chápať ako začiatok 
roka. Hlbšia analýza tohto jesenného cyklu 
ukazuje na druhý príchod osláveného Krista 
tak, ako sa v jarnom cykle odráža osoba 
trpiaceho Mesiáša. 

Baránok bez viny
Hoci sa slávenie Paschy začínalo až večer 
14. nisana, baránka si rodina vyberala už 
niekoľko dní vopred. Priniesla ho do domu 
a starostlivo si ho všímala až do dňa Pachy, 
pretože baránok na túto obetu musel byť bez 
akejkoľvek chyby. Práve v deň výberu barán-
kov vstupuje Ježiš do Jeruzalema na osliatku 
a až do jeho zajatia sa zdržiava na verejnosti, 
veľa vyučuje a diskutuje. Po jeho výsluchu 
sám Pilát vyhlási, že je bezchybný baránok, 
ktorý môže byť obetovaný za hriechy ľudu, 
keď o ňom vyhlási: „Ja nenachádzam nijakú 
vinu na tomto človeku“ (Lk 23, 4).

Nekvasený chlieb čistoty a pravdy
„Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich 
domov, lebo každý, kto by od prvého až 
do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude 
vyhladený z Izraela.“ (Ex 12, 15) Na základe 
týchto slov v každej židovskej domácnosti už 

vopred odstránia z domu všetok kvas a v pred-
večer slávenia rodina symbolicky ide so 
sviečkou v rukách do najtmavších častí domu 
a overí, či je dom vyčistený od kvasu naozaj 
dôsledne. Tento obrad má na mysli aj prorok 
Sofoniáš, keď hovorí: „V ten deň prekutám 
Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí 
tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: 
,Pán neurobí ani dobré, ani zlé‘“ (Sof 1, 12). 

Kvas v Starej zmluve symbolizuje hriech. 
Povinnosť odstrániť kvas z domu je obrazom 
povinnosti zrieknuť sa každého hriechu, 
aby sme mohli zažiť svoj vlastný Pesach 
a prejsť zo smrti do života. Keď apoštol Pavol 
karhá cirkev v Korinte, hovorí slová, ktoré si 
môžeme vztiahnuť na seba v každom čase: 
„Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, 
že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčis-
tite starý kvas, aby ste boli novým cestom. 
Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol 
obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. 
Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani 
v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným 
chlebom čistoty a pravdy“ (1 Kor 5, 6 – 8). 

Sederová večera
Sederová večera má prísne stanovený obrad. 
Ešte pred začiatkom večere žena zapáli dve 
sviece. Na stole sa nachádza podnos so sym-
bolickým jedlom, z ktorého každé má svoj 
význam: 1) karpas – kúsok zeleniny, ktorý 
predstavuje nový život, ale aj vetvu yzopu, 
ktorú použili na natieranie verají krvou ba-

ránka v čase prvého Pesachu. Pred jedením 
sa karpas namáča v slanej vode, symbole sĺz 
prelievaných v egyptskom otroctve. 2) maror 
– horké byliny, najčastejšie chren, pripomína 
horký život v otroctve, ale aj horkosť hriechu. 
Jeden z výkladov hovorí, že srdce človeka 
je ako záhrada plná chrenu. Toho sa nezba-
víme tým, že zožneme jeho vňať, musíme 
ho vytŕhať s koreňmi. Podobne sa hriechu 
nezbavíme vonkajškovými skutkami, ale pre-
menou srdca. 3) charoset – zmes strúhaných 
jabĺk, orechov, škorice a vína – symbolizuje 
hlinu, z ktorej vyrábali v otroctve tehly. Slad-
ká chuť pripomína, že aj ťažké veci sa môžu 
stať sladkými s nádejou prísľubu Božieho 
vyslobodenia. 4) bejca – varené vajíčko sym-
bolizuje narodenie a život. Jeden z výkladov 
hovorí, že čím dlhšie sa vajíčko varí, tým je 
tvrdšie. Podobne to bolo s Izraelom. Čím 
väčší bol oheň utrpenia, tým pevnejším sa 
stával. 5) zroa – kóšer mäso na kosti, ideálne 
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kosť barana. V čase Jeruzalemského chrámu 
sa prinášali baránky ako obeta, dnes však ide 
len o pripomienku. 6) macot – tri macesy 
položené na seba a zavinuté do ľanového 
obrúska. 7) majim – miska so slanou vodou, 
ktorá pripomína slanú vodu Červeného mora 
i slzy otrokov. 

Počas sederovej večere sa na stole nachá-
dza päť čiaš vína, ktoré majú svoj význam 
a meno: čaša posvätenia, čaša súdu, čaša 
vykúpenia (Ex 6, 6), čaša vďakyvzdania 
a chvály a posledná čaša (Eliáša) ostáva 
nedotknutá.

Ďalšou podstatnou časťou sederu sú tri 
macesy, prostredný sa volá afikoman (v pre-
klade – ten, ktorý prichádza). V istej časti 
večere sa tento prostredný maces rozlomí 
napoly a ukryje, aby ho potom v ďalšej časti 
deti prítomné na sederi hľadali. Keď ho náj-
du a prinesú predsedajúcemu, je to vrcholná 
časť sederu. Ide o symbol Mesiáša, ktorý 
takto chápu aj Židia. Afikoman je nájdený 
po samotnej večeri, potom sa láme a dáva 
sa prítomným. Je to posledná vec, ktorá sa 
na večeri je, aby v ústach ostala chuť Pesa-
chu. Následne sa pije čaša vykúpenia. 

Práve v tejto časti večere Ježiš vzal do rúk 
chlieb – teda prostredný maces, afikoman, 
ktorý predstavuje Mesiáša – lámal ho 
na kúsky a dával prítomným so slovami: 
„Toto je moje telo“. A teda jasne povedal: „Ja 
som ten, koho tento afikoman predstavuje, 
ja som Mesiáš.“ Potom v súlade s obradom 
sederu zobral do rúk čašu, ktorá sa volá čaša 
vykúpenia a predniesol známe slová: „Toto je 
moja krv“ – teda moja krv je tým, čo prinesie 
vykúpenie. 

Prvotina zosnulých
Práve v čase Pesachu dozrievala v Izraeli prvá 
úroda (jačmeňa), z ktorej boli Židia povinní 
obetovať Pánovi ako prejav vďaky jeden omer 
(obeta prvotiny). Omer predstavuje staro-
bylú mieru na meranie obilia, zrna alebo su-
chého tovaru – približne 3,9 litra. V dávnych 
časoch znamenala dostatočné množstvo 
zrna pre jedného človeka na jeden deň. 

Inštrukcie o sviatkoch nájdeme najmä 
v 23. kapitole Knihy Levitikus. Hneď, ako sa 
končia inštrukcie o slávnosti nekvasených 
chlebov, text pokračuje: „Pán vravel Moj-
žišovi: ,Hovor Izraelitom a povedz im: Keď 
prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete 
konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý 
snop kňazovi! On bude snop podávať pred 
Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň 
po sobote ho bude kňaz podávať. V ten istý 
deň, keď podáte snôpok, obetujte Pánovi 
na celostnú žertvu bezchybného jednoročné-
ho baránka, k nemu ako potravinovú obetu 
dve desatiny jemnej múky miešanej s ole-
jom na zápalnú obetu príjemnej vône pre 
Pána a k tomu ako nápojovú obetu štvrtinu 

hinu vína. A kým neprinesiete obetné dary 
na obetu Pánovi, svojmu Bohu, až do toho 
dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené 
alebo tlčené zrno. Tento príkaz bude večný 
v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich 
bydliskách.‘“ (Lev 23, 9 – 14)

Tento sviatok sa slávil deň po sobote, teda 
v Nedeľu vzkriesenia. V čase, keď v chráme 
prinášali obety prvotín, Ježiš vstal z mŕtvych 
ako prvotina zo zosnulých. A ako hovorí 
apoštol Pavol: „Ak len v tomto živote máme 
nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých 
ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina 
zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, 
tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“ (1 
Kor 15 19 – 21)

Vzdialenosť na sobotu
Na štyridsiaty deň Ježiš vystupuje k Otcovi. 
Veriaci kresťania zo Židov predpokladajú, 
že k nanebovstúpeniu došlo práve v sobotu. 
Opierajú sa o slová evanjelistu Lukáša: „Vte-
dy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa 
volá Olivová a je blízko Jeruzalema vzdialená 
toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.“ (Sk 
1, 12) Či to bolo v sobotu, alebo nie, pravdou 
ostáva, že židovské slávenie soboty – šaba-
tu – symbolizuje odpočinok v nebeskom 
kráľovstve. Ježiš vstupuje do dokonalého 
odpočinku, aby slávil večný šabat pri Otcovi. 
Do skutočného odpočinku môžeme vojsť len 
skrze toho, kto vyhlásil, že je Pánom nad so-
botou, kto je Kniežaťom pokoja, Sar Šalom. 

Kvas dostáva výnimku
Po prinesení obety prvého omeru (Lev 23, 
10 – 14) sa počítalo sedem týždňov. Práve 
vtedy dozrievala druhá úroda, tentoraz 
pšenica. Pán v tento deň prikázal slávnostné 
zhromaždenie: „Odo dňa, keď ste po sobote 
obetovali svoj podávací snop, budete počítať 
sedem plných týždňov až do dňa, ktorý na-
sleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. 
Vtedy prineste Pánovi potravinovú obetu 
z nového obilia. Zo svojich bydlísk prineste 
dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch 
desatín efy jemnej múky upečené s kvasom 
ako obeta prvotín pre Pána.“ (Lev 23, 15 – 17)

Sviatok Šavuot bol zároveň tzv. pútnickým 
sviatkom, keď Židia povinne putovali do Je-
ruzalema, aby tam priniesli obety. Aj preto 
bolo v Jeruzaleme počas vyliatia Svätého 
Ducha zhromaždených toľko Židov. Ak ste 
však čítali úryvok z Knihy Levitikus o tomto 
sviatku pozorne, mohli ste si všimnúť jednu 
zvláštnosť. Chleby, ktoré sa prinášali ako 
obeta do chrámu, boli upečené s kvasom. 
Pritom v Knihe Levitikus (2, 11) sa píše: „Nija-
ká obeta, ktorú prinesieš Pánovi, nesmie byť 
zaprávaná s kvasom.“ 

Obeta prinášaná na Šavuot predstavuje 
Cirkev, ktorá je hriešna (s kvasom), ale volá 

na Boha ako nevesta na svojho ženícha, a ten 
zostupuje, aby bol s ňou. Zatiaľ čo obeta Pe-
sachu či sviatku prvotín symbolizovala Ježiša 
Krista, ktorý jediný bol a je bez hriechu. 

Na Bózovom poli
Príbeh Židovky Noemi a Moábčanky Rút je 
hádam známy z biblickej Knihy Rút. V čase, 
keď vládnu sudcovia a keď podľa Biblie „kaž-
dý si robil, čo sa mu páčilo“ (Sud 21, 25), bol 
v Izraeli hlad ako dôsledok hriechu Izraela. 
Noemi sa s manželom a dvomi synmi odsťa-
huje do pohanských krajov s nádejou na lepší 
život a obživu. Ale v cudzine jej zomrie muž 
aj obaja synovia. Vtedy sa dopočuje, že v Iz-
raeli čakajú dobrú úrodu. Boh Izraelu žehná. 
Rozhodne sa vrátiť a jedna z jej neviest, Rút, 
ide s ňou. Biblia o ich návrate píše: „Do Bet-
lehema došli na začiatku žatvy jačmeňa.“ 
(Rút 1, 22) Teda do Betlehema, Domu chleba 
v preklade, sa vracajú v čase Paschy. 

Keď sa vyjasní vzťah medzi Rút a Bózom, 
vynorí sa iný príbuzný, ktorý má prednost-
né právo na vykúpenie Noemi aj Rút. Keď 
dôjde ku konfrontácii, príbuzný sa pôvodne 
domnieva, že ide len o majetok Noemi. Tak 
to vyznieva zo slov Bóza: „Noemi, ktorá sa 
navrátila z Moábskej roviny, dáva do pre-
daja čiastku poľa, čo patrila nášmu bratovi 
Elimelechovi. Povedal som si, že ti to dám 
vedieť a poviem ti...“ (Rút 4, 3n) Príbuzný 
súhlasí a nástojčivo povie: „Ja ho odkúpim.“ 
(Rút 4, 4) Ale Bóz pokračuje ďalej: „Ak 
dnes nadobudneš z Noeminých rúk pole, si 
povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku 
zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre 
jeho dedičstvo.‘ Príbuzný povedal: ,Tak ho 
nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj 
dedičný podiel.‘“ (Rút 4, 5 n)

Židovskí exegéti hovoria, že ak v Písme 
nie je uvedené meno niekoho, predstavuje 
ten človek samotný Zákon. V tomto prípade 
sa pred nami odkrýva symbolika Knihy Rút. 
Máme pred sebou Židovku Noemi a pohan-
ku Rút. A ich záchrana závisí od dvoch mu-
žov – Bóza a bezmenného príbuzného. Bóz 
(v preklade Mocný) tu predstavuje samotné-
ho Ježiša a príbuzný zastupuje Zákon, o kto-
rom Pavol vo svojej kázní pred Židmi hovorí: 
„Nech je vám teda známe, bratia, že skrze 
neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. 
Od všetkého, od čoho vás nemohol ospra-
vedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedl-
nený každý, kto verí“ (Sk 13, 38 n). Príbuzný 
v Knihe Rút hovorí, že „nemôže vykúpiť Rút“, 
podobne ako Zákon „nemohol ospravedlniť“ 
ani Židov od hriechu a už vôbec nie Nežidov. 
Situovanie Knihy Rút do obdobia Paschy po-
tvrdzuje túto interpretáciu knihy a dáva nám 
nádej, že získame to, čo získala spomínaná 
Moabka – záchranu, zabezpečenie, bezpečie, 
lásku a spokojnosť v dome nášho záchrancu 
Ježiša Krista. 
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Peter Parthenius 
Petrovič
JJ Jaroslav Coranič
J� foto: Miroslava Maco

Peter Parthenius Petrovič bol prvým 
zjednoteným biskupom na mukačevskom 
stolci po prijatí Užhorodskej únie v roku 
1646. Za mukačevského biskupa bol zvolený 
23. júla 1651 väčšinou duchovných Mukačev-
skej eparchie.

P. P. Petrovič sa narodil okolo roku 1592. 
Parthenius, civilným menom Peter Petrovič, 
bol pôvodom Srb zo Sekúl pri Moravskom 
Svätom Jáne v Bratislavskej župe. Bol poto-
mok tých Srbov, ktorí sa tu usadili po úteku 
pred Osmanmi.

Po vstupe do kláštora baziliánov v Muka-
čeve sa stal dôverníkom vtedajšieho biskupa 
Bazila Tarasoviča (1638 – 1651). Významnou 
mierou sa zaslúžil o uzatvorenie spomínanej 
Užhorodskej únie. Spolu so svojím bazilián-
skym spolubratom Gabrielom Kosovickým 
vyvíjali užitočnú pastoračnú prácu na pan-
stve Drugetovcov. Ich centom bolo najprv 
Humenné, neskôr Užhorod, kde im maji-
teľka panstva Katarína Drugetová darovala 
misijný dom. Užhorod sa tak stal strediskom 

zjednocovacieho 
procesu, odkiaľ 
baziliáni podnikali 
svoje misionárske cesty 
do okolia.

Voľbou zjednoteného P. Parthenia za mu-
kačevského biskupa sa eparchia prakticky 
rozdelila na dve časti. Jej západná časť 
(najmä východné Slovensko), ktorá sa na-
chádzala na drugetovskom panstve, sa stala 
katolíckou, kým východná časť ovládaná Rá-
kociovcami (kde ležalo aj sídlo biskupstva) 
ostala pravoslávna. Rákociovci sa postavili 
odmietavo k osobe nového biskupa, preto si 
P. Parthenius musel zvoliť nové sídlo, ktorým 
sa napokon stal drugetovský Užhorod.

Protestantskí Rákociovci sa snažili dosadiť 
na mukačevský stolec pravoslávneho kan-
didáta Joanija Zejkana. P. Parthenius preto 
nečakal na úradné schválenie svojej osoby 
z Ríma, a urýchlene požiadal o vysviacku 
pravoslávneho arcibiskupa v sedmohradskej 
Albe Júlii (vysviacku prijal 8. septembra 1651). 
Pre tento nekanonický postup žiadal uhorský 
prímas pápeža o dišpenz pre novovysväte-
ného biskupa. Pápež Alexander VII. potvr-
dil P. Parthenia za mukačevského biskupa 
8. júna 1655 (so spätnou platnosťou od roku 

1652). Po pápežskom potvrdení ho v roku 
1659 potvrdil aj cisár Leopold I. a v roku 1660 
ostrihomský arcibiskup Juraj Lipaj.

Biskup Parthenius sa venoval apoštolskej 
práci najmä na východnom Slovensku, kde 
bolo aj najviac zjednotených. Počas jeho epi-
skopátu došlo k pripojeniu ďalších farností 
k únii, konkrétne v Berežskej a Ugočskej 
župe, neskôr sa k nim pripojili aj farnosti 
v Sabolčskej a Szatmárskej župe. V roku 1651 
biskup Parthenius zveril jedenásť farností 
na Spiši jurisdikcii latinskej kapituly na Spiš-
skej Kapitule.

P. Parthenius zostal v Užhorode až 
do roku 1664, keď mu Žofia Báthoryová 
(vdova po sedmohradskom kniežati Jurajovi 
Rákocim II., ktorá sa v roku 1660 obrátila 
na katolícku vieru) dovolila vrátiť sa do staro-
bylej biskupskej rezidencie v mukačevskom 
Kláštore sv. Mikuláša. Po návrate do biskup-
ského sídla však svoju eparchiu spravoval iba 
rok, pretože v roku 1665 zomiera.

Pascha

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Oslavujeme sviatok sviatkov – Paschu, vzkrie-
senie Ježiša Krista, Ježišovo víťazstvo, ktoré 
vydobyl pre celé ľudské pokolenie. Pouvažujme 
hlbšie o udalosti, ktorá má pre nás neoceniteľ-
ný význam. Dedičným hriechom sa celé ľudstvo 
vzdialilo od Pána Boha. Naši prarodičia padli 
do hriechu a strhli doň i celé svoje potomstvo, 
všetkých ľudí. Človek stratil raj, lebo stratil 
Božiu milosť. Zničil to, čo mu Boh daroval ako 
najcennejšie – trvalé spojenie s ním.

Boh stvoril človeka, aby mal s Bohom 
dôverný vzťah milosti a lásky. Tento vzťah 
Adam a Eva pretrhli a vytvorili nepreklenuteľnú 
priepasť medzi Tvorcom a stvorením. Nebolo 

už v moci ľudí tento vzťah s Bohom napraviť 
či nejako obnoviť. To mohol urobiť už iba Boh. 
On to vykonal cez obetu svojho jednorode-
ného Syna Ježiša Krista. Cez jeho smrť na kríži 
a zmŕtvychvstanie. Toto víťazstvo Boh ponúka 
všetkým ľuďom, a tak všetci môžu byť spasení. 
Pravda, ak si toto víťazstvo privlastnia. Ak budú 
oň stáť.

Dnes máme privilégium byť účastnými 
na svätej liturgii, ktorá je tou istou pravou 
obetou Ježiša Krista, len s jediným rozdielom, že 
na Kalvárii sa Ježiš obetoval krvavým spôso-
bom, kým tu sa obetuje nekrvavým spôsobom. 
Účasťou na svätej liturgii a svätom prijímaní si 
privlastňujeme ovocie Ježišovej obety. Skrze 
ňu nás Boh ospravedlňuje a dáva nám svoju 
milosť i silu odolávať nástrahám zlého ducha. 
Častou účasťou sa naše spojenie s Bohom stáva 

pevnejším a trvácnejším. Tak môžeme dozrievať 
v milosti a v láske.

V každom okamihu dňa i noci sa niekde 
na zemi slávi svätá liturgia. V každom okamihu 
sa Ježiš obetuje za spásu nesmrteľných duší. 
Uvedomme si to a buďme mu za to vďační, 
lebo iba vďaka jeho obete môžeme prísť 
do večného cieľa, ktorým je domov u Otca.

Toto poznanie nás vyzýva, aby sme na svätú 
liturgiu prichádzali podľa možností čo najčas-
tejšie. Lebo to je najkrajšia a najúčinnejšia 
modlitba, akú sa človek môže modliť. Preto 
nech sa naše chrámy znova zapĺňajú, aby sme 
tak vzdávali vďaku Ježišovi za jeho vykupiteľskú 
obetu, za to, že nám skrze ňu ponúka spásu, 
život s Bohom naveky.

Tropár 3. hlasu nás vyzýva k veľkej radosti: 
„Veseľte sa, nebesá, a plesaj zem, lebo svojou 
pravicou Pán urobil veľký čin. Svojou smrťou 
premohol smrť a stal sa prvorodeným z mŕt-
vych. Vyslobodil nás s útrob pekiel a svetu 
preukázal veľké milosrdenstvo.“

Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Hrad v Užhorode, kde bola podpísaná únia

152017 / 8 – 9

slo
v

o
 M

etro
po

litU
H

isto
r

ic
k

é o
so

bN
o

sti



Charakteristika ruských 
ikoNopiseckýcH Škôl
Po smrti Andreja Bohoľubského sa jediným panovníkom tzv. Vladimírskeho veľkokniežat-
stva stal v roku 1176 Andrejov mladší brat Vsevolod III. Jurijevič (1154 – 1212), prezývaný 
aj Veľké hniezdo, po rus. Большое Гнездо. Táto prezývka sa dotýkala jeho veľkej rodiny, 
keďže mal osem synov a štyri dcéry.

JJ Milan Gábor
J� foto: culture.ru

V zahraničnej politike pokračoval v kurze, 
ktorý nastolili jeho otec a brat. Počas svojej 
vlády povzniesol kniežatstvo k vrcholu moci 
a slávy. Bol úspešný v boji s bojarmi. (Boli to 
príslušníci najvyššej feudálnej spoločenskej 
vrstvy v 10. – 17. storočí na území Kyjevskej 
Rusi. Bojar bol zvyčajne hneď druhým naj-
vyšším po vládnucom kniežati. Titul vznikol 
v 10. storočí a definitívne zanikol v 17. storočí. 
Od obdobia 17. storočia sa v Rusku ako bojar 
označoval aj každý veľkostatkár.) Dokázal 
si podrobiť veľké mestá – Kyjev, Černigov, 
Rjazaň, Novgorod. Ale už počas jeho vlády 
sa začalo územie Vladimírsko-suzdaľského 
kniežatstva rozpadať. Po rozpade Vladimír-
sko-suzdaľského kniežatstva na jeho území 
vzniklo desať osobitných kniežactiev – Ros-
tovské, Suzdaľské, Pereslavské, Jurijevské, 
Starodubské, Gorodecké, Jaroslavské, 
Ugličské, Kostromské a Galické kniežatstvo, 
nad ktorými vladimírske knieža už malo len 
formálnu nadvládu.

Vladimírske ikony z čias Vsevoloda III.
Tento vladár nebol len dobrý vojenský 
stratég a politik, ale veľmi dobre poznal 
byzantskú kultúru a umenie, ktorému sa 
priučil v čase, keď bol v mladých rokoch 
v Konštantínopole. A tak nečudo, že chrám 
zasvätený sv. Demetrovi (Dmitrijevský 

sobor), ktorý dal postaviť v rokoch 1194 – 
1197, bol na jeho prianie ozdobený freskami, 
ktoré realizovali majstri z Konštantínopola. 
Môžeme predpokladať, že od týchto umel-
cov pochádza aj výnimočná ikona z konca 
12. storočia Spasiteľ Emanuel s archanjelmi 
Gabrielom a Michalom. Pôvodne sa ikona 
nachádzala pravdepodobne na oltárnej 
priehradke v sobore. V súčasnosti sa nachá-
dza v Tretiakovskej galérii v Moskve. Ikona 
zobrazuje Krista Emanuela, po ktorého 
stranách sa k nemu jemne skláňajú zľava 
z pohľadu nazerajúceho archanjel Gabriel 
a sprava archanjel Michal. Všetky tri postavy 
sú zobrazené po hruď. Tento svojrázny deésis 
sa zaraďuje spoločne s najstaršími novgorod-
skými ikonami medzi pamiatky 12. storočia 
(tu máme na mysli iba prenosné ikony 
maľované na dreve a nie fresky či mozaiky), 
v ktorých sa najviac prejavil byzantský štýl. 
Je známe, že vo Vladimíre sa okrem ikony 
Krista Emanuela s archanjelmi nachádzal aj 
deésis taktiež so zobrazením postáv po hruď, 
v tomto prípade však s Kristom a po stra-
nách s Bohorodičkou a Jánom Krstiteľom. 
Podľa štýlu je zrejmé, že ikona pochádza zo 
začiatku 13. storočia. Podľa ústneho podania 
sa s menom vladimírskeho veľkokniežaťa 
Vsevoloda III. spája monumentálna ikona sv. 
veľkomučeníka Demetra Solúnskeho z konca 
12. storočia. Ikona sa v súčasnosti nachá-
dza v Tretiakovskej galérii v Moskve, ale je 
na škodu, že sa na ikone prejavil zub času a je 
značne poškodená.

Ikona maximovskej Božej Matky
Z Vladimíra pochádza ešte jedna ikona – ma-
ximovská Božia Matka (po rus. Богоматерь 
Максимовская). Ikona pochádza z konca 13. 
storočia a pôvodne sa nachádzala vo vladi-
mírskom Uspenskom sobore nad hrobkou 
kyjevského metropolitu sv. Maxima. Ako sa 
dozvedáme z nápisu nad hrobkou, táto ikona 
bola namaľovaná na pamiatku videnia, ktoré 
mal metropolita Maxim v roku 1299.

História ikony
Sv. metropolita Maxim bol pôvodom Grék 
a na Kyjevskú Rus prišiel v roku 1285. Pra-
voslávna cirkev na tomto území jurisdikčne 
patrila pod správu konštantínopolského 
patriarchu. Maxim spravovaval Kyjevskú 
metropoliu a celú Rus a v tom čase rezi-
doval v Kyjeve. Mesto podliehalo častým 
tatársko-mongolským nájazdom, a preto 
bol metropolita nútený mnohokrát opustiť 
Kyjev a utekať na sever do Brianska a neskôr 
do Suzdale. To sa však nepozdávalo juhorus-
kým kniežatám, ktorí sa obávali toho, že pri 
hľadaní neobsadených území, chránených 
pred nájazdmi Tatárov, sa tam presťahuje 
väčšina poddaných. Zarmútený vzniknutou 
situáciou sa metropolita často s prosbou 
obracal k Božej Matke, aby mu ukázala, čo 
má robiť. V roku 1299 mal metropolita sen, 
v ktorom videl Bohorodičku s dieťaťom Kris-
tom na rukách, ako mu odovzdala omofor 
(omofor pochádza z dvoch gréckych slov ple-
ce a nosím, po rus. омофор, нараменник). Je 
výlučne biskupským odevom, ktorý si biskup 
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kladie na obe ramená, čomu zodpo-
vedá aj samotné pomenovanie tejto 
časti biskupského odevu. Svojím 
významom je omofor pre biskupa 
najvýznamnejším a najdôležitejším 
bohoslužobným odevom, bez kto-
rého nemôže sláviť žiaden posvätný 
úkon. O význame a poslaní omoforu 
máme najstaršie svedectvo od sv. 
Izidora Pelusiotského, ktorý o tom, 
čo omofor je a čo symbolizuje, 
hovorí:

„Omofor biskupa, vlnený a nie 
ľanový, predstavuje vlnu zblúdilej 
ovce, ktorú Pán nájduc položil 
na svoje ramená. ,Ak má niekto z vás 
sto oviec a jednu z nich stratí, nene-
chá tých deväťdesiatdeväť na púšti 
a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým 
ju nenájde? A keď ju nájde, vezme 
ju s radosťou na plecia...’ (Lk 15, 4 – 
5) Biskup, ako obraz Krista, vykoná-
va Kristovo dielo a svojím rúchom 
ukazuje všetkým, že sa pripodob-
ňuje dobrému a veľkému pastierovi, 
lebo je ustanovený na to, aby nosil 
na sebe bremeno pastvy.“

Iný, symbolický výklad omofora 
ponúka sv. Simeon Solúnsky: „... 
omofor je biskupovým vyzname-
naním, ktorý sa kladie na pastiera 
Kristových oviec. Omofor je sym-
bolickým vyjadrením vtelenia Boha 
Slova, ktorý nesie nás, stratenú ovcu, 
na svojich pleciach. Pretože Kristus 
prijal na seba ľudskú prirodzenosť 
a zjednotil nás so sebou a pre nás 
a našu spásu podstúpil kríž a smrť, 
na omofore sa nachádzajú aj kríže.“

Keď sa metropolita prebudil zo 
sna, na svoje veľké prekvapenie 
držal v rukách omofor. Bol to pre 
neho výrazný znak veľkého Božieho 
požehnania, aby preniesol sídlo 
metropolie na sever, t. j. z Kyjeva 
do Vladimíra.

Táto mimoriadna udalosť 
podnietila metropolitu namaľovať 
maximovskú ikonu Božej Matky, 
ktorá bola zrealizovaná ešte v tom 
istom roku, v ktorom mal metropolita 
videnie. Keď sa metropolita Maxim 
zmienil o tejto udalosti vladimírskemu knie-
žaťu Andrejovi III. (1293 – 1304), ten nariadil 
vyhotoviť špeciálnu truhličku, v ktorej by 
bol uložený biskupský omofor. Truhlička 
s omoforom sa nachádzala vo vladimírskom 
Uspenskom sobore 112 rokov.

V roku 1412 počas vpádu Tatárov do mesta 
Vladimír bol omofor zverený do ochrany 
správcovi katedrály duchovnému otcovi 
Patrikovi. Keď nepriatelia vtrhli do soboru 
a žiadali Patrika, aby im túto vzácnu relik-
viu odovzdal, on to odmietol, a preto bol 

na mieste zabitý. Odvtedy sa nevie, kde sa 
omofor nachádza.

Maximovská ikona Božej Matky sa najprv 
nachádzala vo vladimírskom Uspenskom 
sobore. Po smrti metropolitu Maxima v roku 
1305 bola umiestnená v pravej časti pri vstupe 
do svätyne nad miestom, kde bol pochovaný 
metropolita Maxim. Zdobil ju strieborný 
oklad – riza, ktorá bola odstránená v čase 
ruskej revolúcie v roku 1917. Keď sobor zatvo-
rili, ikona bola umiestnená v múzeu.

V roku 1920 bola reštaurovaná pod vede-
ním umenovedca A. Anisimova. Ďalšiu etapu 

reštaurovania podstúpila ikona 
v rokoch 1961 – 1967. V súčasnosti 
sa nachádza vo Vladimírsko-su-
zdaľskom múzeu. Ikona bola často 
vystavovaná aj mimo múzea, okrem 
iného napr. v Uspenskom sobore 
vo Vladimíre nad Kľazmou a v 70. 
rokoch minulého storočia v arcibis-
kupskom paláci v Suzdali. Veľkou 
poctou pre ikonu bol rok 2010, keď 
v rámci roka Ruska vo Francúzsku 
bola maximovská ikona Božej Mat-
ky vystavená v napoleonovských 
sieňach parížskeho múzea v Louvri 
v rámci expozície Svätá Rus.

Popis ikony
Ikona patrí k typu hodigitrie. 
Bohorodička je zobrazená v celej 
postave s dieťaťom Kristom na ľavej 
ruke. Pravou rukou Božia Matka 
podáva omofor metropolitovi 
Maximovi, ktorý stojí pri jej nohách 
na podstavci v pravom dolnom 
rohu ikony. Postava metropolitu 
je v porovnaní s Bohorodičkou 
neporovnateľne menšia. Je odetý 
v tradičnom biskupskom odeve, 
v bielom polystaurione s čiernymi 
krížikmi. Obe ruky vystiera k Božej 
Matke, ktorá mu podáva omofor. 
Bohorodička je odetá v tradičnom 
odeve: tmavočervenom maforiu 
a tmavomodrom chitóne. Kristus je 
odetý v zlatistom odeve. V ruke drží 
zvitok a svoj pohľad upiera nadol 
k Maximovi.

Ikona s rozmermi 66 x 166 cm 
bola pôvodne obložená pozláteným 
strieborným okladom, ktorý bol po-
čas reštaurátorských prác demon-
tovaný. V liturgickom kalendári má 
maximovská ikona Božej Matky 
svoj sviatok 18. apríla.

V 13. storočí, v období feudálnej 
rozdrobenosti samostatné a slo-
bodné mestá na území niekdaj-
šieho Vladimírsko-suzdaľského 

kniežatstva zohrávali dôležitú úlohu. 
V týchto mestách začali vznikať sa-

mostatné miestne umelecké dielne, ktorých 
rozkvet bol narušený tatárskym vpádom. 
Tieto umelecké centrá rozosiate po širokom 
okolí a vzdialené od mesta Vladimír sa mohli 
slobodne rozvíjať. Ich charakteristickou 
črtou bolo to, že sa striktne nepridržiavali 
ikonopisného kánonu byzantského umenia, 
ale osvojili si vlastné národné tradície, vďaka 
čomu umenie týchto umeleckých centier 
prostredníctvom svojich diel vyjadruje v tom 
čase veľkú sviežosť a bezprostrednosť.

Богоматерь Максимовская
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priestor 
na Povzbudenie
Gréckokatolícky magazín má za sebou od decembra 2014 už viac ako sto televíznych 
premiér. Obľúbená relácia s duchovným zameraním, ktorá reflektuje dianie celej 
Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku, sa vyrába už viac ako dva roky.

JJ Lenka Ondilová
J� foto: GkM

Na začiatku bola túžba sprostredkovať veria-
cim duchovný obsah z prostredia Gréckoka-
tolíckej cirkvi, ktorý dovtedy na televíznych 
obrazovkách chýbal. Ambícia sa premenila 
na skutočnosť, keď po prvýkrát zaznela 
na televíznych obrazovkách zvučka novej 
relácie. „Je pre nás darom z neba...“ Týmito 
slovami otca Marka Rozkoša, kancelára Ko-
šickej gréckokatolíckej eparchie, sa pred viac 
ako dvoma rokmi začínalo historicky prvé 
vydanie Gréckokatolíckeho magazínu.
Za jeho vznikom je iniciatíva kresťanských 
podnikateľov, ktorí vzali financovanie 
aj výrobu Gréckokatolíckeho magazínu 
na svoje plecia. Vďaka firmám BETPRES, s. r. 
o., CHEMKOSTAV, a. s.  a LEKOS, s. r. o., má 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku svoju 
prvú a pravidelnú mediálnu propagáciu 
v rozmere vlastnej televíznej relácie.

 „Myšlienka 
Gréckokatolíc-
keho magazínu,  
s ktorou prišiel 
Mišo Lašanda, 
bola pre mňa 
veľmi prijateľná 
a rýchlo sme sa 
dohodli.  Na život 
nepotrebujeme 
len peniaze, ale aj 
duchovno, ktoré je 
v súčasnosti veľmi potrebné. Médiá sú dnes 
devastované komerciou a vecami, ktoré vy-
mývajú mozgy nielen mladým,  ale všetkým 
ľudom. Televízia je moderná a masmediálna 
súčasť života a aj Cirkev potrebuje, aby sa cez 

ňu dostala do rodín. Tá obroda a informo-
vanosť musí byť, aby sme sa nejako naspäť 
naštartovali na nové veci.“ (Stanislav Janič, 
CHEMKOSTAV, a. s., Michalovce)

K myšlienke 
podpory projektu 
Gréckokatolícke-
ho magazínu sa 
v tomto období 
pridal aj nový 
partner zo strany 
podnikateľov 
– MED ART, 
spol. s r. o., ktorý 
obdobne pociťuje 
potrebu podpory 

evanjelizácie v jej mediálnom priestore. 
„Povolanie podnikateľa je vznešená práca, 
ktorá sa musí širokým masám správne in-
terpretovať, a to i prostredníctvom kresťan-
ských médií. Naša spoločnosť berie vážne 
vyšší zmysel života a tiež aj zodpovednosť 
za zdravie pacientov. Preto radi časť svojich 
príjmov dlhodobo investujeme do projektov 
duchovného charakteru.“ (Ján Holec, MED – 
ART, spol. s r. o.)

Novinkou pre veriacich sa v druhej 
polovici roka 2016 stali trvalé živé prenosy 
z pútnických miest a chrámov našej metro-
polie. Ponúkli tak možnosť duchovnej účasti 
na práve prebiehajúcich liturgiách a odpus-
tových slávnostiach všetkým, ktorí sa na nich 
nemôžu osobne zúčastňovať. Prenosom 
pomohli najmä technické prostriedky, ktoré 
na projekt poskytla firma LEKOS – Inter-
net a televízia. „Ani sa mi nesnívalo, že to 
k takému niečomu dôjde, že budete môcť 
toto všetko tak zmanažovať a že budete môcť 
ponúkať taký duchovný pokrm veriacim tejto 
cirkvi a vôbec Katolíckej cirkvi, ktorí po tom 
siahajú, ale nielen tu na Slovensku, lebo 

ohlasy sú aj zo zahraničia,“ povedal o nich 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita. Ide tu podľa neho o „pravidel-
né pozeranie magazínu alebo jednotlivých 
prenosov z pútnických miest a z rôznych 
vážnych akcií, napr. keď tu bola mystička 
Myrna“.

„Takýmto spôsobom akosi napĺňame to 
Kristovo – nech sa to hlása aj zo striech. Na 
strechách je veľa televíznych antén a rozlič-
ných satelitov, ktoré umožňujú príjem a tak 
symbolicky sa dá povedať, že toto evanjelium 
sa prostredníctvom Gréckokatolíckeho ma-
gazínu dostáva do širokého povedomia ľudí a 
hlása sa zo striech,“ povedal o Gréckokatolíc-
kom magazíne vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha.
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Za dva roky vysielania sa projekt neustále 
vyvíja. Pôvodne začínal na území Košickej 
gréckokatolíckej eparchie, z regiónu sa 
rozšíril na celé Slovensko a spravodajské 
príspevky obohatili tiež divácky atraktívne 
dokumenty. Novinky pre svojich divákov 
ponúka i naďalej. Od začiatku tohto roka 
môžu diváci v magazíne vidieť aj príspev-
ky zo života gréckokatolíkov Mukačevskej 

eparchie. Gréckokatolícka cirkev na Za-
karpatí žije veľmi bohatým a intenzívnym 
životom. Mukačevský eparcha Milan Šášik 
povedal: „Mám nádej, že tento Gréckoka-
tolícky magazín bude pomáhať prekonávať 
tie hranice, ktoré boli vytvorené v minulom 
storočí, ktoré nás podelili, a bude znova spá-
jať ľudí, ktorí vyšli z tej istej tradície, ktorých 
spája spoločný spev, melódia, mukačevské 
prostopinije, ktorých spája spoločná história, 
ktorých spája cyrilo-metodská tradícia, ktorá 
je veľký dedičstvom všetkých ľudí, ktorí žijú 
na Slovensku, ku ktorejkoľvek denominácii 
by sa hlásili, ale ktorá nás spája aj cez tú 
hranicu, ktorá tu je a vytvára z nás jeden Boží 
ľud, ktorý v rozličných jazykoch oslavuje 
Pána a teší sa z toho veľkého daru, ktorým je 
Kristovo evanjelium.“

Začiatkom tohto roka sa nadviazala aj 
spolupráca s kňazskými seminármi na oboch 
stranách východnej hranice, a to tak s Gréc-
kokatolíckym kňazským seminárom bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ako aj s kňaz-
ským seminárom v Užhorode na Zakarpatí. 
Táto spolupráca je bezpochyby obohatením 
celého projektu nielen po obsahovej strán-
ke, ale predovšetkým po stránke praktickej 
a odbornej. Tvorcovia Gréckokatolíckeho 
magazínu majú ambíciu ponúknuť divákom 
aj ďalšie relácie a posunúť projekt ešte ďalej. 
Na prvé výsledky sa diváci môžu tešiť už 
v druhej polovici tohto roka.

„Ľudia sú po tom hladní. Keď sa dnes 
zapne rozhlas či televízia, vieme, čo tam 
všetko ide, ale aby sa ľudia v dnešnom zhone 
a  chaose života stíšili a upokojili, veľmi radi 
si zapnú práve Gréckokatolícky magazín 
alebo priame prenosy. To ich uspokojí, to im 
robí dobre na duši, dá sa povedať, že prijmú 
pohladenie duše, pohladenie srdca, upevne-
nie v tom, že ako veriaci máme zmysel života 
a vieme, prečo žijeme.“ (vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita)

Rozhovor so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi  
arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom SJ

neoSTane zabudnuTÉ v boŽeJ PaMÄTi, 
a To Je To naJdÔLeŽiTeJŠie

Sledujete Gréckokatolícky magazín?
V prvom rade sa musím priznať, že nemám 
odpozerané všetky čísla magazínu, ale tie, 
ktoré som pozeral, či už z rôznych dôvodov, 
ale aj z osobnej zvedavosti, sa mi mimoriad-
ne páčia, lebo vidím za týmto magazínom 
snahu informovať o živote Gréckokatolíckej 
cirkvi, ale každá informácia je súčasne aj 
formáciou, pretože podávaním správnych 
informácií sa buduje aj spoločenstvo.

Magazín vysiela aj mnoho regionálnych 
televízií na Slovensku...
Dnes je už, dá sa povedať, stabilnou zložkou 
mediálnej sféry Katolíckej cirkvi na Sloven-
sku. Tým, že preniká do mediálneho priesto-
ru celého Slovenska, pomáha šíriť informácie 
o Gréckokatolíckej cirkvi aj tam, kde by 
priamy kontakt nebol až taký samozrejmý, 
a preto vlastne spĺňa viaceré roviny očakáva-
ní, ktoré sú do neho vkladané. Jednak zdoku-
mentovať život cirkvi, ale aj šíriť informácie 
o tejto cirkvi a istým spôsobom aj dvíhať 
vnútorné sebavedomie spoločenstva, ktoré je 
v ňom predstavované.
 
A jeho význam z historického pohľadu?
Poznanie vlastných dejín, objektívne pozna-
nie dobrých aj menej dobrých vecí, z ktorého 
sa dokážeme poučiť, je komunitotvorným 
prvkom, prvkom podporujúcim rast každého 
spoločenstva. Podobne je to aj v dejinách 
Cirkvi – mať v pamäti to, čo charakterizovalo 
život nejakého spoločenstva v minulosti, 
je dôležitou investíciou do budúceho rastu 
tohto spoločenstva. Preto si myslím, že 
Gréckokatolícky magazín v podobe, akú má 
dnes, istým spôsobom spĺňa úlohu akéhosi 
kronikára života Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, a tento rozmer možno dnes 
ani tak nedokážeme oceniť. Ale ocenia ho 
možno ďalšie generácie tých, ktorí v ňom 
budú nachádzať informácie o tom, čím naša 
cirkev žila v konkrétnom období.

Teda môže byť aj istým nástrojom evan-
jelizácie?
Možno prvoplánovo sa javí skôr ako infor-
mačný zdroj. Už som ale povedal, že každá 
informácia je aj formáciou. Podávanie 
správnych neskreslených informácií o ži-
vote cirkvi, o zmysle cirkevných sviatkov, 
o zmysle teologických právd, ktoré sú niekde 
ohlasované, je súčasne formovaním kres-
ťanského spoločenstva, a to všetko môžeme 
robiť aj prostredníctvom nových mediálnych 
prostriedkov, medzi ktoré môžeme plným 
právom zaradiť aj tento magazín.

Aký máte názor na živé prenosy,  
ktoré sa podarilo zrealizovať?
Čo sa týka živých prenosov z liturgií z chrá-
mov a pútnických miest, na jednej strane 
musíme vždy povedať, že každá liturgia je 
stretnutím spoločenstva, a teda žiaden me-
diálny prenos nikdy nemôže celkom nahradiť 
alebo zrovnocenniť tú liturgickú účasť, ktorú 
človek prežíva ako súčasť živého modliaceho 
sa spoločenstva celej Cirkvi, ktorá sa schádza 
pri spoločnom slávení sviatostí. Na druhej 
strane mnohým ľuďom, ktorí nemajú túto 
fyzickú možnosť, takýto prenos umožňuje, 
hoci na diaľku, duchovne sa spojiť a takto 
virtuálne sa stať členom tohto spoločenstva, 
pripomínať si slávenie tajomstiev, ktoré tam 
prebiehajú, čerpať duchovnú posilu. Myslím 
zvlášť na ľudí, ktorí sú pripútaní na lôžko 
alebo sú starší a nemôžu byť prítomní na li-
turgických sláveniach.

Čo by ste odkázali všetkým,  
ktorí projekt podporujú?
Projekt Gréckokatolíckeho magazínu a ostat-
né podobné mediálne projekty by nemohli 
existovať bez podpory mnohých dobrodin-
cov, nadšených ľudí, inštitúcií, ktorí vidia 
jeho zmysel nielen v bezprostrednej infor-
movanosti na konci spoločenstva, ale aj vo 
vytváraní celospoločenských väzieb, ktoré 
sú mimoriadne dôležité na zlepšenie kvality 
života všetkých nás. Preto akákoľvek pomoc 
zo strany kohokoľvek, či už zo strany konfe-
sionálne zameraného alebo každého človeka 
dobrej vôle, ktorý chce podporiť dobrú vec, 
je preto veľmi vítaná a cenená, a zaiste neos-
tane bez povšimnutia. Jednak v pamäti ľudí, 
ktorí nejakým spôsobom môžu takto čerpať 
a obohatiť svoj duchovný život, ale v prvom 
rade neostane zabudnutá v Božej pamäti, 
a to je to najdôležitejšie.
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o nebezpečenstve rôznych moderných ohlasovateľov  
DUŠa NaD pocity
JJ Štefan Paločko
J� foto: wikimedia.org

Raz prišiel za Kristom istý popredný muž 
a spýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, 
aby som bol dedičom večného života?“ (po-
rov. Lk 18, 18)

Neexistuje dôležitejšia otázka, ako tá, 
ktorú tento popredný muž Ježišovi položil, 
a neexistuje pre človeka dôležitejšia infor-
mácia ako tá, ktorá je odpoveďou na túto 
otázku. Ježiš to veľmi jasne potvrdzuje, keď 
hovorí:

„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mk 8, 36) 

Práve preto prišiel Boží Syn na svet, 
aby nám svojím životom, svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním otvoril cestu do Božie-
ho kráľovstva a poveril apoštolov, aby zvesť 
o jeho spasiteľnom diele šírili po celom svete 
(porov. Mt 28, 19 – 20). Človek totiž nevy-
hnutne potrebuje spoznať pravdu o Kristo-
vom spasiteľnom diele, aby ho mohol použiť 
vo svojom živote ako cestu do Božieho krá-
ľovstva. Na tejto ceste sa nesmie pomýliť, ne-
môže vybočiť, nesmie zablúdiť, lebo prehrá 
celý svoj život. Preto Ježiš neponechal zvesť 
o záchrane človeka len na jej náhodné odo-
vzdávanie si medzi ľuďmi, kde si raz niekto 
niečo domyslí, iný si niečo zle vysvetlí, jeden 
niečo pozabudne a druhý si niečo prikrášli. 
Vie totiž, že narušenie čistoty učenia o našej 

spáse by malo pre človeka tie najtragickejšie 
dôsledky. Falošná cesta nikdy nemôže viesť 
do správneho cieľa. Preto Kristus nenechal 
zvesť o našej spáse na tomto svete napos-
pas omylnému ľudskému tradovaniu, ale 
so zvesťou zároveň niektorých ustanovil 
za apoštolov, niektorých za prorokov, iných 
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 
aby kresťania neboli ako malé deti, ktorými 
sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor 
klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne 
strháva do bludu (porov. Ef 4, 11. 14).

No ako varuje apoštol Peter, ani pastieri 
a učitelia nie sú úplne imúnni voči omylom, 
ktorými by diabol rád narušil ich učenie (po-
rov. 2 Pt 2, 1), a preto nad všetkým tým stojí 
Skala, na ktorej je postavená Cirkev, a vďaka 
tomuto základu, ktorý položil samotný 
Kristus, pekelné brány so svojimi lžami nikdy 
nebudú môcť Cirkev premôcť. Touto Skalou 
je apoštol Peter, ktorému samotný nebeský 
Otec potvrdzuje pravdu o Kristovi. Keď Peter 
vyznáva svoju vieru v Krista a hovorí: „Ty si 
Mesiáš, Syn živého Boha,“ (Mt 16, 16), Ježiš 
mu hovorí: „Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj 
Otec, ktorý je na nebesiach.“ (porov. Mt 16, 
17) Nebola to teda Petrova múdrosť ani jeho 
bezúhonný charakter, ktorý zaručoval jeho 
správne vysvetlenie toho, kým Ježiš z Naza-
reta vlastne je. Bola to asistencia samotného 
Boha, ktorá spôsobila, že jednoduchý rybár 
na zemi podliehajúci svojim hriešnym nedo-
konalostiam dokázal bez najmenšieho omylu 
vyjadriť, kým je v skutočnosti jeho Učiteľ.

Samozrejme, že by nebol veľký úžitok 
z toho, keby takúto schopnosť mal len 
samotný Peter, pretože aj po jeho smrti, ba 
ešte s väčšou intenzitou, sa začali šíriť omyly 
o tom, kto je Kristus a akým spôsobom pôso-
bí jeho záchranné dielo. Preto Kristus nedáva 
tento dar neomylného vysvetľovania pravej 
viery výlučne Petrovi, ale všetkým jeho ná-
stupcom, ktorých má v rímskych pápežoch, 
aby takto dar neomylného vysvetľovania 
Kristovej zvesti bol prítomný v Cirkvi počas 
celej jej existencie až do skončenia sveta. 
Tak môže v pravde apoštol Pavol povedať, 
že Cirkev živého Boha je stĺp a opora pravdy 
(porov. 1 Tim 3, 15).

Isteže, rímsky pápež nie je neomylný 
v každom svojom výroku, a to pápeži ani 
nikdy neučili, ani netvrdili. Pápež dostal túto 
schopnosť nemýliť sa vtedy, keď so svojou 
najvyššou mocou vyjadrí vieroučnú alebo 
mravoučnú definíciu. Práve tieto definície 
sú pre kresťanov životne dôležité, pretože 
tieto výroky možno právom a s absolútnou 
istotou nazvať Bohom zjavenými pravdami. 
Napríklad aj informáciu o tom, ktoré spisy 
tvoria Sväté písmo, vieme s úplnou istotou 
z neomylného vyjadrenia pápeža Pia IV. Bez 
takéhoto pápežského potvrdenia by sme si 
nemohli byť úplne istí, či taký Jakubov list, 
alebo List Hebrejom patrí do Biblie, alebo 
či náhodou nejaký podstatný spis v Biblii 
nechýba.

Takto Kristus zabezpečil svoju Cirkev, aby 
mohla do skončenia sveta ohlasovať pravdu 
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o záchrane človeka Kristom pre večný život. 
Preto je úplne vlastné Cirkvi, keď do dneš-
ných dní pracuje tým najrôznejším spôso-
bom na ohlasovaní Božieho slova a na evan-
jelizácii, ktorá sprostredkúva ľuďom slová 
večného života. V súčasnosti sa konajú rôzne 
kresťanské akcie, kde sa čo najpríťažlivejším 
spôsobom ohlasuje Božie slovo rôznymi 
prednáškami, katechézami, piesňami, orga-
nizujú sa rôzne koncerty, stretnutia mládeže, 
festivaly, a to všetko má slúžiť na to, aby 
ľudia počuli slovo spásy, prehĺbili svoju vieru 
a správne kráčali do Božieho kráľovstva.

Bohužiaľ sa v súčasnosti príliš často stáva, 
že kresťania, ktorým bolo zverené pravdivé 
Kristovo evanjelium chránené pred omylmi 
učením rímskych pápežov, sa obracajú ku 
kresťanským kazateľom, ktorí pochádzajú 
z rôznych protestantských spoločenstiev. 
Tieto spoločenstvá sa nedržia Kristovej 
pravdy, odmietli záštitu rímskych pápežov, 
a tak nemajú žiadny neomylný pilier, o ktorý 
by mohli oprieť svoje učenie. Vychádzajú 
len zo svojich pocitov a vlastných mienok 
a sami sa vo svojich učeniach rozchádzajú. 
Preto je týchto spoločenstiev vo svete vyše 
štyridsaťtisíc. Nerozumejú moci sviatostí, 
popierajú Apoštolskú tradíciu, popierajú dô-
ležitosť úcty k Bohorodičke a k svätým a hoci 
veľakrát hovoria o vykúpení, ospravedlnení 
človeka a o Božom odpustení, vysvetľujú 
to iným spôsobom, ako to Kristus naučil 
Cirkev. Pravoverní kresťania majú povinnosť 
týmto zblúdeným bratom ohlasovať pravdivé 
evanjelium, no často namiesto toho práve 
títo zblúdení kresťania sú volaní na evanje-
lizačné akcie, aby svojimi omylmi vo svojich 
katechézach či piesňach mýlili pravoverných 
kresťanov. Je pre večný život veľmi nebezpeč-
né, keď sa kresťan zúčastňuje na evanjelizač-
ných akciách, ktoré sa konajú v spolupráci 
s protestantskými kresťanmi, či dokonca pod 
ich vedením. Takéto evanjelizačné akcie sú 
veľmi pôsobivé a lákavé. Apoštol Pavol už vo 
svojich časoch predpovedal, že príde čas, keď 
ľudia neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú 
si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im 
šteklili uši (porov. 2 Tim 4, 3). No svätý Pavol 
tiež veľmi ostro hovorí:

„Keby sme vám hlásali my alebo aj anjel 
z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, 
nech je prekliaty!“ (Gal 1, 8)

Veľmi dobre si uvedomuje, prečo siahol 
po takých tvrdých slovách. Evanjelium totiž 
má moc zachrániť človeku večný život, no 
falošné evanjelium má moc človeka o večný 
život pripraviť. Ohlasovať falošné evanjelium 
je tak horšie, ako zavraždiť človeka. Veď Ježiš 
povedal:

„Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý 
môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.“ (Mt 10, 
28)
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Opusteným deťom 
nedávame hračky. 
Nachádzame im rodiny. 

Už viac ako 20 rokov.

2% z dane môžete darovať 
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pápežské misijné diela
naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých 

poštových známok v rámci vašich farností. stačí iba známku 
s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj 

s obálkou, či pohľadnicou. NeoDlepUjte!    
      akcia nie je časovo obmedzená. známky môžete potom 

príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo 
na adresu: Slovo – PMd, Hlavná 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. 
často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či 
iba v iniciálach v listoch. práve túto skrytosť však boh miluje. 
to nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou 
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem pove-

dať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii 
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
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deti dvoch rodín...  
žijú MeDZi NaMi
Čo charakterizuje životné príbehy detí z pestúnskych rodín? Jedna špecifická výnimočnosť 
– sú deťmi dvoch rodín – tej, v ktorej sa narodili, a tej, v ktorej vyrastajú. A k tomu 
všetkému ešte niečo dôležité – nesú si hlboko v sebe zážitky bolesti a zranení z odlúčení.

JJ Alena Molčanová
J� foto: wikimedia.org

Na takýto život nieto žiadneho návodu. Pes-
túnske deti sa počas celého svojho života učia 
porozumieť a zvládnuť fakt, že obe rodiny 
neodmysliteľne patria do ich života. A v tom-
to snažení by nemali byť samy.

Pestúnstvo včera a dnes
Pestúnstvo je o tých, ktorí zachytili správu 
a ponúkli svoje rodinné prostredie dieťa-
ťu, ktoré nemôže z rôznych dôvodov byť 
prechodne alebo dlhodobo vychovávané 
svojimi rodičmi či blízkymi príbuznými.

Pestúnstvo má u nás dlhú históriu. 
V období prvej republiky mala pestúnska 
starostlivosť významné postavenie me-

dzi jednotlivými formami starostlivosti 
o deti, o ktoré sa ich rodičia nemohli starať. 
Dokonca tento systém obdivovali aj iné 
– vyspelejšie krajiny. Niet divu, veď sme 
kresťanská krajina a pestúnstvo ako priro-
dzená zástupná forma starostlivosti má aj 
v kresťanstve svoje hlboké korene (jedným 
z najznámejších pestúnov v jeho histórii je 
sám sv. Jozef).

V novodobej histórii, po druhej sveto-
vej vojne, však došlo k uprednostňovaniu 
kolektívnej výchovy, a tak aj pestúnska 
starostlivosť do značnej miery utrpela. 
Neboli pre ňu budované služby, no čo je 
vážnejšie, pestúni boli vo svojich motivá-
ciách a pohnútkach často spochybňovaní. 
Dnes sa v odborných kruhoch vedú debaty 
o možnej obrode pestúnstva. Poďme sa teda 
pozrieť na to, čo deťom dobrá pestúnska 
starostlivosť ponúka a čo potrebujú samotní 
pestúni.

Dieťa medzi dvomi rodinami
Hlavným cieľom umiestnenia dieťaťa 
do pestúnstva je zaistiť dieťaťu starostlivosť 
podobnú starostlivosti jeho vlastnej rodiny. 
Na rozdiel od osvojenia však v pestúnstve 
nedochádza k plnému začleneniu dieťaťa 
do pestúnskej rodiny, naopak, väzby dieťaťa 
k jeho biologickej rodine ostávajú zacho-
vané. Rodičom ostáva rodičovská zodpo-
vednosť, vyživovacia povinnosť aj právo 
na styk s dieťaťom. Rovnako dieťa má právo 
udržiavať kontakt a rozvíjať vzťahy s rodič-
mi a ostatnými príbuznými (predovšetkým 
súrodencami či starými rodičmi a ďalšími 
blízkymi).

Tento fakt „zástupného rodičovstva“ pes-
túnmi v sebe nesie veľmi dôležitú požiadav-
ku na pestúnov, a to na ich vnútorný postoj 
voči biologickým rodičom a rodine dieťaťa. 
Ak pestúnski rodičia v rámci svojich vnú-
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torných emócií vytvoria priestor biologic-
kým rodičom dieťaťa, tak umožnia dieťaťu 
prijatému do ich rodiny lepšie zvládnuť 
situáciu svojho vyňatia. Tak skoro, ako je to 
len možné, potrebujú deti vedieť, odkiaľ po-
chádzajú. No nie iba to! Ako hovorí Irmela 
Wiemannová, známa nemecká odborníčka 
a pestúnska mama, je nevyhnutné nechať 
biologických rodičov v živote dieťaťa aspoň 
trocha žiť. Povedať dieťaťu iba to, že rástlo 
v brušku inej panej, je príliš odťažité. Deti 
potrebujú príbehy, tie im dávajú zmysel. 
A deti v pestúnstve potrebujú citlivo zdieľať 
aj príbeh toho, odkiaľ pochádzajú, kde sú 
ich korene a kto a akí sú ich blízki (to je dô-
ležité na budovanie identity). No dôležité je 
aj to, ako je deťom zdieľaný fakt o tom, pre-
čo sa o ne ich vlastní rodičia nestarajú. Deti 
vedia porozumieť tomu, že ak sa ich rodičia 
o ne nemohli starať, tak urobili to najlepšie, 
čo mohli, že dieťa zverili pestúnom. Prob-
lém však nastáva vtedy, ak samotní rodičia 
odmietajú pestúnov, bojujú s nimi a cítia sa 
nimi ohrození. V takých prípadoch je nárok 
na pestúnov ešte vyšší. Od pestúnov ako 
vzťahových osôb potrebujú deti počuť, že 
to rodičom nezazlievajú, že možno by aj oni 
sami na ich mieste prežívali či konali po-
dobne. Takýto vnímavý a prijímajúci postoj 
k emóciám biologických rodičov zo strany 
pestúnov umožní dieťaťu spracovať v sebe 
závažný osobný konflikt a možné pocity 
viny či hanby. Zároveň týmto dieťa získava 
možnosť vyrovnať sa so svojou minulosťou 
a cítiť sa prijaté. A preto opusteným deťom 
iba nová rodina bez podpory spracovania 
minulosti nestačí!

Deti s traumou
Ešte náročnejšia je pomoc deťom, ktorým 
ich vlastná rodina závažne ublížila. Hovo-
ríme o  týraných, zanedbávaných deťoch. 
Tieto deti potrebujú zažiť novú vzťahovú 
skúsenosť, pretože si zo svojej pôvodnej ro-
diny prinášajú poznanie, že do vzťahu rodič 
– dieťa patrí zlo, odmietanie a ubližovanie. 
Starať sa o takéto deti je veľmi náročné, no 
dobrá pestúnska rodina je spravidla naj-
lepšie riešenie, pretože deti, ktoré zažili 
zranenie vo vzťahu, by mali byť vo vzťahu 
aj liečené. V týchto prípadoch nadobúda 
pestúnstvo nový rozmer – liečebný. Pestúni 
už totiž pre tieto deti nie sú iba tými, ktorí 
nahrádzajú to, čo nefungovalo. Sami ne-
pretržite ošetrujú a liečia to, čo bolo zrane-
né, a sami sú niekedy touto starostlivosťou aj 
zraňovaní. A v tomto svojom snažení nesmú 
ostať sami! A to je pre nás v Návrate výzvou: 
byť tu pre týchto rodičov, sprevádzať ich, 
podporovať ich, radiť im. Aby tu oni mohli 
byť pre deti a uzdraviť ich. A preto budujeme 
služby a hľadáme dobrých otcov a mamy!

DARUJ 

2%
Návratu 

Názov: Návrat,  Nové sídlo: Pluhová 1, 831 03 Bratislava, Právna forma: Občianske združenie,  IČO: 31746209

Opusteným deťom 
nedávame hračky. 
Nachádzame im rodiny. 

Už viac ako 20 rokov.

2% z dane môžete darovať 
ako zamestnanec do 30. 4. 
Stačí zaslať Potvrdenie o zaplatení dane (od vášho  
zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní dane  
(nájdete na www.navrat.sk/pomozte/dve-percenta)  
na daňový úrad podľa vášho bydliska.

TuRISTICKý Deň
1. mája

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
vás srdečne pozýva na

TuRISTICKý Deň
s otcom arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ

1. mája
ČABALOVCe – KRÁSNY BROD,  

MONASTIER ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA
(spoločná pre mladších i starších)

Štart turistického pochodu priebežne  
od 09.00 h do 10.00 h v obci Čabalovce

V cieli sú pripravené rôzne atrakcie a občerstvenie.

Informácie: 057/449 02 90, 449 07 61,  
skolacentrum@centrum.sk, www.gmcbarka.sk
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akoby to bolo 
prvýkrát
Mladý, ale veľmi nadaný spevák, folklorista a zároveň 
umelecký vedúci folklórneho súboru Hornád. Síce žije 
v Košiciach, no jeho korene siahajú do severnejších oblastí 
nášho krásneho Slovenska, do obce Habura. S pánom 
Štefanom Štecom, redaktorom rusínskeho národnostného 
vysielania košickej redakcie Slovenského rozhlasu, sme sa 
porozprávali o folklóre a zvykoch v období Veľkej noci.

JJ dada Kolesárová, Michal Pavlišinovič
J� foto: archív Š. Šteca

�� odkedy sa venujete folklóru a pre-
čo?

Folklóru sa venujem od detstva. v tomto 
prípade by som slovo folklór zamenil 
za tradíciu, pretože s tou som sa stretá-
val doma každý deň. aj keď som vyrastal 
v meste, rodičia boli z rusínskej obce Ha-
bura. všetko, čo zachovávali tam, preniesli 
aj do Košíc. Jazyk, tradície, pesničky, to 
všetko je podstatou folklóru, takže sa mu 
v tej tradičnej forme venujem od narode-
nia J.

�� čo všetko možno zahrnúť pod slo-
vo folklór alebo ľudové zvyky?

Folklór je pojem, ktorý je všeobecný a za-
hŕňa v sebe viaceré zložky, prejavy, formy 
tradičnej ľudovej kultúry. Tento pojem sa 
začal používať hlavne po druhej svetovej 
vojne. v tom období (päťdesiate roky) 
začalo vznikať najviac folklórnych súborov, 
hlavne v mestách, ktoré spolu s ľuďmi 
prinášali ľudovú tradíciu do mestského 
prostredia. Pod pojmom folklór sa však 
skrývajú nielen súbory, ktoré udržiavajú 
tanečnú a hudobnú tradíciu, ale každý 
prejav, ktorý vznikol a zachoval sa z pôvod-
ného tradičného prostredia.

�� Hovorí sa, že čo dedina, to iné 
zvyky. ktoré dediny (z východu, 
stredu i západu slovenska) si 
zachovali svoje tradície pomerne 
živé dodnes?

Myslím si, že každá jedna dedina na Slo-
vensku má to svoje tradičné a typické, čo 

si uchováva. najlep-
šie sa však tradície 
dochovali v obciach, 
kde si už dávnejšie 
uvedomovali význam 
a cenu tradície. 
najlepšie to vedeli 
zachovať miestne 
folklórne skupiny. ak 
by som mal vybrať 
tri dediny, kde sú 
tradície živé dodnes, 
z východu by to 
bola obec Jakubany, 
za stredné Sloven-

sko by som vybral Šumiac a za západné 
Slovensko určite orešany.

�� čo bolo charakteristické pre 
obdobie veľkého pôstu v regióne, 
odkiaľ pochádzali vaši rodičia? 
akým spôsobom sa ľudia postili 
a prežívali veľký pôst? 

ak si spomínam z rozprávania mojich sta-
rých rodičov z rusínskej obce Habura, pôst 
držali celý rok. Žili vo veľmi ťažkých pod-
mienkach, kde obživa rodiny bola veľmi 
náročná, a tak ako hovorili, nebol to život, 
ale skôr živorenie. z toho však vychádzala 
veľká pokora, úcta voči tomu najcennejšie-
mu, čo mali, a to bol život. Preto to pôstne 
obdobie bolo pre nich niekedy aj časom, 
keď si uvedomovali, čoho všetkého sa 
museli vzdať nielen v tom období. Malo to 
veľmi silné prepojenie na duchovnú strán-
ku, obetu na tomto svete pre druhých.

�� spájajú sa nejaké obyčaje aj 
s veľkým týždňom (Zelený štvrtok, 
veľký piatok, biela sobota)?

zelený štvrtok bol naozaj zelený. Jedla 
sa zelená strava, napríklad špenátová po-
lievka. viem, že v rusínskych obciach, teda 
tam, kde žili katolíci východného obradu, 
sa ľudia aj obliekali podľa farieb sviatkov. 
na zelený štvrtok zvykli nosiť hlavne ženy 
zelené krojové doplnky. neskôr ženy nosili 
šatky v zelenej farbe. veľký piatok bol 
veľmi smutný a ľudia to u nás naozaj preží-
vali veľmi silne. všetko stíchlo, oblečenie 
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sa prispôsobilo do čiernej farby. 
viem, že v piatok sa u nás nesmel 
rezať chlieb nožom. Starí ľudia 
v tento deň pili iba vodu. Sobota 
bola však už v úplne inej atmo-
sfére. aj napriek tomu, že to bolo 
ešte pred vzkriesením, ľudia sa 
v tento deň už s veľkým entuziaz-
mom pripravovali na vzkriesenie. 
upratovalo sa, zametalo, varilo, 
pieklo. Je zaujímavé, že každý rok 
sa to opakovalo, no ľudia zakaždým 
čakali vzkriesenie s veľkou rados-
ťou, ba až vzrušením. Myslím si, že 
práve v tom je podstata. zakaždým 
to prežiť, akoby to bolo prvýkrát!

�� s veľkou nocou sa okrem se-
bazapierania a pôstu spája 
aj hojnosť. každý región 
určite má svoje špecifické 
jedlá, ktoré ponúka počas 
veľkej noci. ako je to v rod-
nom kraji vašich rodičov?

u nás v sobotu večer gazdiná stále 
pripravovala košík na nedeľné 
svätenie paschy. Samozrejme, 
najhlavnejšia bola pascha, potom 
uvarené vajíčka, tvaroh, kľaganý 
syr, klobásy, šunka a žltá hrudka. 
neskôr už aj ovocie ako jabĺčka, 
pomaranče, čokoládové vajíčka. 
Počas svätenia jedál sa rozdávali 
tzv. proskurky, ktoré na fare piekla 
popaďa, farárova žena. Keď sa 
prišlo zo svätenia domov, práve 
tú proskurku otec rozdelil rukami 
na toľko častí, koľko nás bolo pri 
stole. bol to prvý pokrm na veľko-
nočnú nedeľu, ktorý symbolizoval 
božie telo.

�� Na slovensku je zvykom 
posviacať jedlá. stretli ste 
sa s niečím podobným aj 
za hranicami našej krajiny?

Áno, stretol. viem, že krajiny 
na východ od nás majú podobný 
zvyk. na zakarpatskej ukrajine je 
to dokonca veľmi podobné našim 
rusínskym tradíciám. viem, že ešte 
v povojnovom období sa na za-
karpatí dochoval zvyk nosiť jedlo 

aj na hroby ne-
božtíkov. Tento 
zvyk bol vraj 
niekedy dávno 
aj u nás. Takisto 
aj v ďalších regi-
ónoch ukrajiny 
sa nosilo jedlo 
svätiť na vzkrie-
senie. Ale 
nenosili ho v ko-
šíkoch. dávali 
ho na vyšívaný 
obrúsok, ktorý 
bol na zemi.

�� aké zvyky sa u vás zachovali 
na svetlý pondelok?

u nás to bola, samozrejme, oblie-
vačka. Hovorilo sa tomu polivanyj 
ponediľok. zvykom bolo, že sa 
chodilo oblievať len dopoludnia. 
z rozprávania viem, že sa oblievalo 
na trikrát a zakaždým mal chla-
pec povedať: „Christos voskrese“ 
a dievča mu odpovedalo: „Voistinu 
voskrese“, a podskočilo. Tento zvyk 
dodržiavame aj dodnes v Košiciach, 
aj keď sa mi stane, že dievčatá 
nevedia, čo im hovorím J.

�� stretli ste sa s veľkonočný-
mi zvykmi, ktoré vás prek-
vapili?

zaujímavé zvyky majú napríklad 
v západnej európe. Skrývajú tam 
čokoládové vajíčka, ktoré deti 
hľadajú. v anglicku ich dokonca 
spúšťajú z kopca. všetky zvyky 
však majú svoje opodstatnenie 
a čím je ich viac, tým je to krajšie 
a pestrejšie.

�� ktoré zo zvykov veľkej noci 
považujete za najkrajšie, 
s hlbokým duchovným po-
solstvom?

Pre mňa je najsilnejším momentom 
zvyk uloženia plaščenice do hrobu. 
ako malé dieťa si pamätám, že sme 
išli, ako sa u nás hovorí, na prikľači 
– to znamená, že sme sa po ko-

lenách pomaličky šúchali celou 
cerkvou od vchodu až k hrobu 
Ježiša Krista. Keď som bol malý, 
bolo to pre mňa doslova magické 
a tajomné. neskôr som však zistil, 
že je to veľmi dôležitý obrad, ktorý 
umocňuje a pomáha si uvedomiť 
dôležitosť tohto momentu. Starí 
ľudia, ktorí nevládali kráčať, sa 
takto ťahali k hrobu. Ľudia sa akoby 
chceli cez vlastnú bolesť odvďačiť 
za Ježišovu obetu za nás.

�� ako a kde zvyknete pre-
žívať sviatočný čas a čo 
vás na veľkej noci najviac 
oslovuje?

veľkonočné sviatky sme stále 
slávili doma v Košiciach a neskôr 
v Habure, kde sa do istého času 
riadili ešte juliánskym kalendárom. 
v súčasnosti, keď sa nám starí rodi-
čia pominuli, ostávame v Košiciach. 
no zvyky zachovávame tie, ktoré 
si moji rodičia (a už aj my) priniesli 
práve od nich. nie sú to len zvyky, 
ale aj pokora a úcta k tomuto sviat-
ku, ktorý je v našich životoch veľmi 
dôležitý. dnes si zakladáme už 
vlastné rodiny, takže jedna rodina 
nám odchádza, no ďalšia prichádza 
aj s vlastnými zvykmi. Možno to už 
nebude také, aké bývalo, no určite 
to bude nové a plné bohatých 
zvykov. veď taký je život, a teda aj 
veľkonočné sviatky, ktoré zakaž-
dým prinášajú novú nádej, život.
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v. verba – T. Pasternák:
Sprievodca po pútnických miestach 
gréckokatolíkov na Slovensku
JJ Juliana Krokusová
J� foto: Juraj Gradoš a Jozef Petričko

Gréckokatolícke pútnické miesta na Sloven-
sku a zaujímavosti v ich okolí – 8 pútnických 
miest, 8 turistických trás, 110 fotografií a 32 
mapových príloh. Takto stručne môžeme 
charakterizovať zaujímavú publikáciu, ktorá 
osloví odbornú, ale predovšetkým laickú 
verejnosť. Autori publikácie Viktor Verba 
a Tomáš Pasternák pôsobia ako interní do-
ktorandi na Katedre geografie a aplikovanej 
geoinformatiky Prešovskej univerzity.

Na Slovensku má pútnický cestovný 
ruch hlbokú tradíciu. Svedčí o tom veľký 
počet pútnických miest, ktoré majú ne-
nahraditeľný religiózny význam. Taktiež 
o zbožnosti Slovákov a ich túžbe putovať 
na tieto posvätné miesta hovoria každoročné 
štatistiky o počte pútnikov. Tieto pútnické 
miesta nemajú však len duchovný význam. 
Sú súčasťou krajiny a histórie 
konkrétneho regiónu. 
Každý z týchto regió-
nov má svoju vlastnú 
identitu a ich prírodné 
či historické bohatstvo po-
núka návštevníkovi jedi-
nečný obraz o špecifikách 
jednotlivých regiónov. 
Prepojenie návštevy pút-
nických miest s ďalšími 
prírodnými a kultúrno-
historickými lokalitami 
nachádzajúcimi sa v ich 
blízkosti preto prináša 
nový pohľad na bohat-
stvo území, kde okrem 
hmotného vnímania 
jednotlivých lokalít sa 
do popredia dostáva 
duchovné obohatenie 
každého pútnika či náv-
števníka, ktorý na tieto 
miesta prichádza.

Autori v knihe 
postupne predstavujú 
osem najväčších gréc-

kokatolíckych pútnických miest (Litma-
nová, Čirč, Ľutina, Šašová, Buková hôrka, 

Rafajovce, Krásny Brod a Klokočov) 
situovaných v historicky, etnicky 

a kultúrne špecifickom 
regióne severovýchodného 
Slovenska a desiatky zaují-
mavých prírodných a his-
torických lokalít nachádza-
júcich sa v ich okolí. Všetky 
pútnické miesta sú v knihe 
spracované podľa jednot-
ného kľúča, ktorý robí 
knihu ľahko čitateľnou, 
praktickou a jednoduchou 
pri vyhľadávaní konkrét-
nych informácií. Bohatá 
grafická príloha v podobe 
fotografií a máp umocňuje 
dojem z knihy a umožňuje 
čitateľovi pocítiť neopako-
vateľnú atmosféru miesta 
už pri jej čítaní. Vyvoláva 
túžbu navštíviť tieto pút-
nické miesta osobne, zažiť 
ich atmosféru a duchovný 
odkaz na vlastnej koži.

Táto publikácia je zároveň turistickým 
sprievodcom, v tomto formáte je jedinečnou 
publikáciou v rámci Slovenska. Bonusom 
je osem vybraných turistických trás v okolí 
pútnických miest, ktoré boli pripravené 
a zmapované autormi s veľkou dôkladnosťou 
priamo v teréne. Celková dĺžka turistických 
trás je 158 km, ich súčasťou sú aj potrebné 
informácie o trasách, značení, ich dĺžke, ča-
sových údajoch, náročnosti, východiskových 
a cieľových bodoch, popise zaujímavostí 
nachádzajúcich sa na trasách a samotné po-
pisy jednotlivých trás s priloženými fotogra-
fiami. Jednotlivé turistické trasy sú zamerané 
tematicky a majú aj tematicky ladené názvy, 
v závislosti od toho, akým regiónom prechá-
dzajú (napr. Po stopách partizánov, Za krá-
ľom Čergova, Karpatskými bučinami k slze 
Vihorlatu, Po stopách osloboditeľov, Za per-
lou Horného Šariša, Historickou obchodnou 
cestou za drevenými klenotmi Karpát a pod.).

Cieľom publikácie je, aby sa stala obľúbe-
ným sprievodcom pri návšteve významných 
pútnických miest gréckokatolíkov na Sloven-
sku a ich okolia a prispela k lepšiemu spoz-
naniu duchovného, prírodného a kultúrneho 
bohatstva severovýchodného Slovenska.
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spoločenské zamyslenie

intelektuálne srdce 
Prešovskej eparchie
JJ Peter Borza
J� foto: Dada Kolesárová

Začiatkom 19. storočia nastali vhodné pod-
mienky na zriadenie Prešovskej eparchie, 
ktorá vznikla vyčlenením z Mukačevskej 
eparchie a povýšením Košického vikariátu 
na Prešovskú eparchiu pápežskou bulou 
Relata semper z 22. septembra 1818. Táto 
udalosť je pomerne dobre opísaná vo viace-
rých dielach, takže našu pozornosť môžeme 
zamerať na niektoré menej známe súvislosti 
spojené s budovaním novej eparchie. Jednou 
z nich je aj zámer vybudovať intelektuálne 
centrum eparchie, ktorým sa mala stať verej-
nosti prístupná knižnica s čitárňou.

Prvý prešovský biskup Gregor Tarkovič 
sa uprostred vážnych starostí o hmotné 
zabezpečenie novozriadenej eparchie 
od samého začiatku usiloval aj o vybudova-
nie eparchiálnej knižnice. V tomto zámere 
nezostal osamotený, ale už 1. mája 1819 
daroval Ján Baptista Kováč z Jágra Prešovskej 
eparchii svoju rozsiahlu knižnicu, ktorej 
súčasťou bolo viac ako tisíc kníh, súborov 
atlasov a máp. Zároveň o rok nato poskytol aj 

finančné prostriedky a založil fond s pravi-
delným príjmom. Myslel aj na okrášlenie 
priestorov pripravovanej knižnice a s tým 
cieľom daroval portrét rakúskeho cisára, 
českého a uhorského kráľa Františka I. 
s rádom zlatého rúna, ako aj svoj vlastný 
portrét. František I. na znak vďaky za toľkú 
štedrosť udelil J. B. Kováčovi zlatú medailu 
a založenie knižnice potvrdil listinou č. 15861 
z 22. júna 1830. Vďačnosť za vzácnu podporu 
prejavilo aj gréckokatolícke duchovenstvo 
slávením svätých liturgií za požehnanie šted-
rého darcu pri príležitosti jeho narodenín 
25. augusta 1830. Dokonca do vzácneho kovu 
nechali vygravírovať jeho portrét a emblémy 
rozposlali do farností v eparchii, aby sa ucho-
vala pamiatka na dobrodinca. Po jeho úmrtí 
v roku 1834 dal nad jeho hrobom prešovský 
biskup spolu s duchovenstvom postaviť 
kamenný pomník a meno zosnulého darcu 
zapísal do hramotnej knihy, pričom biskup 
nariadil, aby sa 12. apríla a 24. júna slávila zá-
dušná svätá liturgia za zosnulého J. B. Kováča 
do tých čias, kým bude existovať Prešovská 
eparchia. Žiaľ, v tom čase knižnica ešte stále 
nebola k dispozícii podľa pôvodného záme-
ru. Fond knižnice sa však rozrástol aj o knihy 
z pozostalosti profesora cirkevných dejín 

a kánonického práva Matúša Benjeho, ktorý 
pôsobil na Košickom biskupskom lýceu. 
Pochádzal z farnosti Litmanová a napriek 
tomu, že bol rímskokatolíckym kňazom, 
vďaka svojmu gréckokatolíckemu pôvodu 
mal vo veľkej úcte východný obrad. Tretím 
dobrodincom knižnice bol mukačevský 
kanonik Ján Olšavský, ktorý po svojej smrti 
polovicu kníh odkázal Prešovskej eparchii.

Pomerne bohatý knižný fond však dlhodo-
bo nemal vhodné priestory, ktoré by splnili 
očakávania zakladateľov. Knihy boli uložené 
aj v samotnej katedrále, a to v Kaplnke sv. 
apoštolov Petra a Pavla, v rôznych malých 
miestnostiach, na chóre, ba aj vo zvonici. 
Žalostný stav rezidencie a katedrály spôso-
bil, že časť z nich bola nenávratne zničená 
nevhodným uskladnením. Časť kníh bola 
dlhodobo vystavená dažďu pretekajúcemu 
cez deravú strechu. Napokon po zrealizovaní 
rekonštrukcie rezidencie bola vyčlenená 
miestnosť na knihy, ktoré slúžili predo-
všetkým duchovným, neskôr aj potrebám 
teologickej akadémie, ale neboli verejne 
dostupné širokej čitateľskej verejnosti. 
Zámer zakladateľov sa tak čiastočne naplnil 
až v moderných časoch, keď bola z inicia-
tívy prešovského arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka SJ zrealizovaná rekonštrukcia 
vybraných priestorov a do nich umiestnená 
knižnica Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity, ktorej súčasťou je aj 
historický fond Kováčovej knižnice. Knižnica 
je odvtedy sprístupnená všetkým študentom 
Prešovskej univerzity.
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Môj mních
JJ Dada Kolesárová
J� foto: romancatholicman.com

Boh mi pripravil veľa zvláštnych a neoča-
kávaných prekvapení a situácií, po ktorých 
som netúžila ani o nich nesnívala, ale ktoré 
s odstupom času vnímam vo svojom živote 
ako zásadné. Občas ma „osvietilo“ svetielko 
poznania, no aj po rokoch sa musím priznať, 
že väčšinou Božej pedagogike, zámerom ani 
prekvapeniam celkom nerozumiem.

Keď som sa v roku 1990 obrátila, keď si 
moje srdce po dvadsiatich rokoch tradičnej 
detinskej viery uvedomilo, kto je skutočný 
Pán, a priliplo k nemu, začali sa mi otvá-
rať dvere, o ktorých som ani netušila, že 
existujú. Kostolné dieťa zrazu pri vypisovaní 
krstného lístka zistilo, že rieka jeho života 

vyviera aj z iného prameňa. Prúdila z výcho-
du i západu. A akoby na potvrdenie (možno 
aj Božie pobavenie), že začínam nový život, 
som zistila, že aj moje krstné meno je vlastne 
celkom iné. Odvtedy som sa už mnohokrát 
presvedčila, že môj Boh má hlboký zmysel 
pre humor.

Neskôr mi moja mamka rozprávala, že keď 
prišli za pánom farárom (tajne, keďže som 
zavítala na svet v období tzv. Husákových 
detí), odmietol ma pokrstiť menom, ktoré 
mi vybrala. Bola učiteľkou a poznala jedno 
veľmi milé dievčatko, ktoré malo zvláštne 
meno – Drahomíra. Nuž teda Drahomíra. 
Pán farár však zastrečkoval, že nebudem 
mať svätú patrónku. Rozhodol sa pre, podľa 
neho, významovo najbližšiu alternatívu – 
Benedikta. Takže v rodnom liste bolo to 
„pohanské“, ale do matriky pokrstených ma 
zapísali veľkým Benedikta a len v maličkej 

zátvorke bolo ako poznámka moje druhé 
meno. Človek s akýmsi „dvojitým“ obradom 
a „dvojitým“ menom. A dvojitý šok.

So svätým Benediktom som sa „naživo“ 
stretla krátko nato, keď sme v porevoluč-
nej eufórii putovali oázovým autobusom 
socialistickej éry do Talianska. V radostnej 
mládežníckej atmosfére sme toho stihli 
pomerne veľa. Preputovali sme Rím aj miesta 
sv. Františka, keďže vtedy prešovskú oázu 
viedli sestry františkánky. S tým som počí-
tala. No mňa zo všetkého najviac fascinoval 
vrch Subiaco a benediktínsky kláštor prile-
pený ako lastovičie hniezdo na jeho strmom 
skalnatom brale. Postupovali sme po jeho 
spletitých zákutiach a v pozadí ako soundt-
rack znel gregoriánsky chorál mníchov. A aj 
keď som v takýchto situáciách skôr realista 
a nezvyknem pri sochách upadnúť do nábo-
ženského ošiaľu, na tom mieste  som sa mala 
možnosť s akousi posvätnou bázňou dotknúť 
nohy na soche sv. Benedikta – svojho patróna 
a duchovného otca, ktorá je postavená v jas-
kyni, kde žil ako pustovník asi tri roky prí-
snym asketickým životom. Toto som naozaj 
nečakala. Jeden z nezabudnuteľných darov.

Prečo o tom píšem? V tom kláštore som 
si vtedy kúpila jednu malú medailu, ktorú 
som nosila na retiazke. Stále mi pripome-
nula môjho múdreho, vzdelaného a zároveň 
pracovitého a hlboko pokorného mnícha. 
Po čase medailón sčernel a ja som ho kamsi 
založila. Vynoril sa mi pred očami, keď som 
predčasom natrafila na články o sv. Benedik-
tovi z Nursie (inak aj patrónovi Európy, dvoj-
čati sv. Školastiky a zakladateľovi západného 
mníšstva) a jeho medaile – kríži šťastnej 
smrti. A až teraz som sa dozvedela, že na jej 
okraji sú okrem iného vyryté začiatočné 
písmená exorcizmu. Našla som ju a verím, že 
pre ňu aj pre „zabudnutého“ patróna nájdem 
aj dôstojnejšie miesto vo svojom živote.

Z LISTu NeKTARIOVI NA ÚTeCHu (1)

Neboli to ešte ani tri či štyri dni, čo ma omráčila správa o tom neznesiteľnom nešťastí. ... Koľko 
som sa vtedy nastonal, koľko sĺz prelial! Načo to mám vravieť? Veď kto by mohol mať také 
kamenné srdce alebo kto by sa celkom odcudzil ľudskej prirodzenosti, že by tú pohromu vedel 
zniesť s neúčastným pokojom a nepocítil by v duši príval aspoň mierneho rozrušenia? Dedič 
skvelého domu, pilier rodu, nádej otčiny, ratolesť zbožných rodičov vychovaná účinkom tisícov 
modlitieb! V plnom kvete svojej mladosti odchádza vytrhnutý priamo z otcovských rúk. Ktorú 
povahu, hoci s tvrdosťou diamantu, by toto všetko nevládalo obmäkčiť a priviesť k súcitu?

A tak nie je to nijaký div, že sa ma toto nešťastie hlboko dotklo. ... Ak teda budeme chcieť 
božekať a plakať nad tým, čo sa prihodilo, nepostačí nám to ani na celý život. Keby všetci ľudia 
stenali vedno s nami, nebudú vládať vyvážiť svojím nárekom náš bôľ. Ba keby sa z prívalu sĺz 
stal riečny tok, nepostačil by na to, aby sa žalospev nad touto udalosťou skončil.

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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v kokpite lietadla

JJ
Daniela VrabľováJ�

Možno ste zachytili dokumentárny seriál, 
v ktorom vyšetrujú príčiny pádu lietadiel. 
Jedna epizóda prilákala moju pozornosť. Veľké 
lietadlo, ktorého pád nikto neprežil. Vyšetrova-
telia zhromaždili dôkazy, analyzovali nahrávky 
čiernej skrinky. Zistili, že stroj mal poruchu, tá 
však nebola taká závažná. Z prepisu toho, čo sa 
dialo v kokpite medzi tým, čo posádka objavila 
poruchu, a samotným pádom lietadla, došli 
k jednoznačnému záveru. Príčinou bolo, že 
všetci riešili problém, ale nikto z pilotov neriadil 

let! Boli natoľko zaujatí vzniknutými ťažkosťami, 
že z ich pozornosti sa stratilo riadenie.

V kokpite mnohých rodín sa deje niečo po-
dobné. Rodičia zodpovedne sledujú všetko, čo 
sa deje, na každú zmenu či pípajúcu kontrolku 
adekvátne reagujú, chcú odhaliť poruchu, 
odstrániť príčinu, fungovať tip-top. No kým sa 
všetko krúti okolo problému (možno pomočo-
vanie, zatajovanie známok, vzdorovitosť, záš-
koláctvo či čokoľvek viac, alebo menej vážne), 
zabúdajú pestovať vzťahy. A to je dôvod pádu 
nielen lietadiel, ale aj mnohých vzťahov. Ak sa 
zameriame na problém, stratíme z dohľadu 
človeka. Trocha inak to povedal známy rodinný 
terapeut Arthur Becker Weidman: „Nemať 
za cieľ vo výchove poslušné dieťa, ale vzťah 

s dieťaťom!“ Napĺňanie tohto cieľa je veľká 
výzva tvorivosti. V našich zemepisných šírkach 
však častejšie počuť: „Počúvaj mamku a ocka.“ 
Poslušnosť znamená, že vždy je niekto v pozícii, 
ktorá vyžaduje a očakáva, a ten druhý je v po-
zícii, ktorá vykonáva to, čo on uznal za správne. 
Vzťah má však iný rozmer. Urobím aj to neprí-
jemné alebo nepohodlné preto, aby nám bolo 
spolu dobre, preto, že ja som to uznal za dobré 
pre nás. V skutočne pestovanom a riadenom 
vzťahu sa nám darí vyhnúť sa bojom o moc, 
ktoré sú s poslušnosťou bezpodmienečne 
spojené. Ak si nie ste istí, čo máte urobiť alebo 
povedať, pýtajte sa sami seba: „Čo najviac 
zachová náš vzťah alebo ho najmenej naruší?“

Inšpirácie preto, aby vám v kokpite bolo 
dobre a aby ste riadenie udržali pevne v rukách, 
nájdete na: http://rodicvpohode.navrat.sk.

Liek na extrémizmus
JJ

Juraj GradošJ�

Extrémizmus. Slovo, ktoré sa používa často, 
omnoho častejšie, než treba. A dá sa ním 
prikryť všetko – od radikálnych názorov proti 
ľudstvu ako takému až po zúfalosť človeka. 
Všetko, čo vybočuje z „noriem“ nastavených 
tými pri moci, je extrémistické, nepriateľské, 
neprípustné. A treba to odstrániť, zakázať, 
eliminovať.

Lenže všetci riešime následky, a nie prob-
lém. Zmierňujeme horúčku a bolesti, ale 
neliečime. Je to jednoduchšie a dá sa pri tom 
zbohatnúť. Kto kedy zbohatol na úprimnej 
snahe pomôcť? Ale tak naoko – to sa dá. 
A ľahko, a ešte aj s veľkým potleskom.

Pred rokom vznikla na Slovensku vláda, 
ktorá si dala za jeden z hlavných cieľov 
potlačiť extrémizmus. A darí sa? Extrémiz-
mu áno. Slovenský extrémizmus má totiž 
korene v nespokojnosti ľudí. Niekedy umelo 
živenej, ale nikdy nie bez reálneho základu. 

Ak by sa vláda zamerala na riešenie príčin 
a nie následkov, bolo by všetko inak. Kde sú 
na Slovensku tie príčiny? Všade. Práve preto 
je situácia taká, aká je. Tí, čo majú pomáhať 
a chrániť, sa riadia zvláštnymi predpismi. 
Nedávno ma v obci obehovalo policajné auto 
cez zebru a plnú čiaru minimálne sedemde-
siatkilometrovou rýchlosťou. A bez majákov 
a zjavného dôvodu, lebo o desať kilometrov 
som narazil na to isté auto v kolóne hneď 
pred sebou. Urobili to, pretože mohli. Ak 
by to spravil niekto iný, mastná pokuta, ba 
možno i strata vodičského oprávnenia by ho 
neminula. Ak by teda nebol „spriaznená“ 
osoba. Na druhej strane, ak by ste šli na poli-
cajné stanice, tak nábytok i priestory sú tam 
z čias socializmu. Mohli by z nich robiť mú-
zeá. Frustrácia policajtov z toho nie je malá. 
A frustrácia ľudí z nich ešte väčšia. Navyše 
v Prešove, kde ak nestoja a neriadia premáv-
ku, neraz je to jednoduchšie a rýchlejšie.

No nie sú to iba policajti. Podobne to 
funguje v zdravotníctve. Bez známosti sa 
dnes nedá ani pomýšľať na „normálnu“ 
starostlivosť a termíny. Naozaj je také ťažké 

naplánovať si pacientov približne na kon-
krétnu hodinu, aby nemusel chorý človek už 
od siedmej hodiny čakať pred ambulanciou 
neraz i do obeda? Tu sa kazí ľudskosť, lebo 
ak sa dvere u doktora otvárajú známym, 
tak nečudo, že ostatní majú problém pustiť 
predčasne dopredu postihnutého človeka či 
rodičov s malými deťmi. Ľudskosť ide bokom 
našej spravodlivosti.

Ani v hospodárstve to nie je iné. Neviem 
pochopiť, ako môže firma, ktorá nebola 
schopná splácať záväzky, hodiť ich na bedrá 
štátu a zrazu sama vykázať tridsať miliónov 
eur zisku. A to na štátnych zákazkách. Kde je 
svedomie tých, ktorí toto pripustili? Potom 
sa čudujeme, že deti v obchode si vezmú, čo 
chcú. Len tak bez zaplatenia.

Ani Únia nie je výnimkou. Zneužíva svoje 
postavenie na úkor národných parlamentov 
a skryto presadzuje „svoju“ politiku. Bez 
ohľadu na vôľu vlastných obyvateľov. Tak 
i 16. marca 2017 Európsky parlament prijal 
návrh uznesenia o prioritách EÚ na zasadnu-
tie Rady OSN pre ľudské práva v tomto roku. 
Medzi nimi sú aj „sexuálne a reprodukčné 
práva“. Ich súčasťou je pritom aj tzv. právo 
na potrat. A potom sa čudujú, že neveríme 
Európe.

Extrémizmus rastie tam, kde rastie radi-
kalizmus alebo neschopnosť človeka zmeniť 
spoločnosť. Na Slovensku radikalizmus je, 
ale nie v takej miere, ktorá by bola výnimoč-
ná oproti zvyšku Európy. Ale nespokojnosť 
ľudí, ich frustrácia rastie každým dňom, kaž-
dou nevyriešenou kauzou. Hrádza ľudskej 
trpezlivosti už dávno praskla, otázne je, nie 
či, ale skôr kedy a ako sa táto nespokojnosť 
ľudí prejaví. A to možno aj extrémistickým 
postojom.
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keď je ťažké rozuMieť
Reč je veľmi dôležitým komunikačným prostriedkom ľudí v hovorenej aj v písomnej 
podobe. Pomocou reči sa vymieňa obrovské množstvo poznatkov, informácií, vytvárajú sa 
medziľudské vzťahy. Poruchy reči a hlasu majú preto nepriaznivý vplyv na rôzne stránky 
osobnosti človeka, vzdelávanie, na jeho citový život, profesionálnu adaptáciu. Pozitívnou 
stránkou je, že väčšina z nich sa dá pomocou odborníkov zmierniť, dokonca až odstrániť.

JJ Jarmila Kožejová
J� foto: ecx.images-amazon.com

Dieťa počas celého roka od svojho narodenia 
nepoužíva slová, a predsa úspešne komu-
nikuje. Na určité pocity reaguje plačom. 
Neskôr začína používať aj zvuky rôzneho 
charakteru, keď pri ich vydávaní používa 
fonologické mechanizmy fonácie, respirácie 
a do určitej miery aj artikulácie. 

Prevažná väčšina detí sa vyvíja normálne 
a to platí aj o vývine reči. Existujú však deti, 

ktoré majú v tejto oblasti ťažkosti. Zaos-
távanie či odchýlky môžu v rôznej miere 
a závažnosti spôsobovať ďalšie komplikácie. 
Niektoré odchýlky sú vývinovo prirodzené, 
samy pominú a nenechajú žiadne následky. 
Inak je to v prípadoch, ak ide o poruchu, 
ktorá má širšie vývinové súvislosti. Existujú 
štádiá vývinu reči, ale nemožno očakávať, 
že isté dieťa bude v určitom štádiu vývinu 
reči presne v uvádzanom veku. Treba brať 
do úvahy vždy individuálny vývin dieťaťa.

Predverbálne (prípravné obdobie) sa 
začína nehovorovými reakciami dieťaťa 
na podnety z okolia, napr. plač, úsmev. Ra-

dostné pocity, zážitky môžu slúžiť ako kľúč 
k správnemu vývinu reči. Preto je do prvého 
roka života dôležité, koľko s dieťaťom hovo-
ríme, ako sa mu prihovárame. Dieťa v štádiu 
džavotania (6. – 8. mesiac) vníma vlastné 
zvuky a prirovnáva ich k vášmu hlasu. Tým je 
motivované k vydávaniu väčšieho množstva 
zvukov a k ich zdokonaľovaniu, až sa z nich 
rozvinie skutočná reč. Okolo 10. mesiaca 
nastupuje štádium „rozumenia“ reči, čo zna-
mená, že dieťa ešte nechápe obsah slov, ktoré 
počuje, keďže ešte samo nehovorí, reaguje 
napr. pohybom na často sa opakujúcu situ-
áciu. Do prvého roka života by dieťa malo 

30 www.casopisslovo.sk



rozumieť jednoduchým príkazom, zákazom 
a inštrukciám. Toto obdobie nazývame 
obdobím pragmatizácie.

Obdobie vlastného vývinu reči nastáva 
od prvého roku, keď dieťa začína tvoriť jed-
noslovné vety. Posun vo vývine nastáva okolo 
1,5 – 2. roku života, keď dieťa začína používať 
dvojslovné vety. Často slovo, ktoré je pre 
dieťa kľúčové, kladie na prvé miesto, čím je 
narušený slovosled vety. V tomto období die-
ťa prechádza prvým obdobím otázok typu: 
čo, kto, kde. V rečovom prejave sa premieta 
aj proces sebauvedomovania – dieťa často 
používa slová: nie, nebudem, nechcem. Celé 
toto obdobie (1. – 2. rok) nazývame obdobím 
semantizácie, významovosti slov, lebo dieťa 
začína chápať ich význam. 
Od tohto obdobia dieťa začína ohýbať slová 
(časovať, skloňovať), tvoriť aj viacslovné vety, 
nasleduje obdobie lexematizácie (2. – 3. rok). 
V období 2,5 roka dieťa tvorí gramaticky 
nesprávne vety a je dôležité nekomunikovať 
s ním na jeho úrovni. Okolo 3. roka zazna-
menávame najprudší vzrast slovnej zásoby. 
Okolo 3,5 roka prichádza druhé obdobie 
otázok typu prečo. S obdobím otázok 
nastupuje aj ďalšia fáza vývinu, nazývaná ob-
dobím gramatizácie (3. – 4. rok). Po 4. roku 
dieťa väčšinou používa všetky slovné druhy 
a nastáva obdobie intelektualizácie. 

O narušenej komunikačnej schopnosti 
hovoríme vtedy, ak sa rečový prejav od-
chyľuje od normy a počas komunikácie 
pôsobí na komunikačného partnera rušivo. 
Komunikačná schopnosť je narušená vtedy, 
ak niektorá rovina (alebo viac) jeho jazyko-
vého prejavu pôsobí protikladne vzhľadom 
na jeho komunikačný zámer. Narušenie 
komunikačnej schopnosti môže byť trvalé 
alebo prechodné. Prejavuje sa ako  vrodená 
chyba  alebo získaná porucha reči. Príčiny 
narušenej komunikačnej schopnosti môžu 
byť prenatálne, perinatálne a postnatálne. 
Osoba si svoje narušenie môže, ale nemusí 
uvedomovať. 

Delenie narušenej komunikačnej schop-
nosti podľa symptomatického hľadiska: 
• vývinová bezrečnosť (dysfázia) je narušený 

vývin reči; môže ísť o vývin bezrečnosti 
ako vedľajší príznak alebo vývinovú bez-
rečnosť ako hlavný príznak;

• získaná orgánová bezrečnosť (afázia) je 
čiastočná alebo úplná strata schopnosti 
reči,  ktorá vzniká na základe lokálnych 
orgánových poškodení mozgu (cievne 
príhody, úrazy);

• získaná neurotická bezrečnosť (mutiz-
mus) je strata schopnosti prehovoriť 
na neurotickom podklade;

• narušenie zvuku reči je zmena rezonancie 
zvuku hlások pri artikulácií (fufňavosť) 
alebo porucha reči pri rázštepe podnebia 
(palatolália);

• narušenie plynulosti reči (zajakavosť) má 
rušivý vplyv pri tvorbe výpovede, ako aj 
extrémne rýchle tempo reči (brblavosť);

• narušenie článkovania reči je neschopnosť 
používať niektoré hlásky alebo skupiny 
hlások (dyslália), alebo narušený pro-
ces artikulácie ako celku pre organické 
poškodenie centrálnej nervovej sústavy 
(dyzartria);

• narušenie grafickej podoby reči (dysgrafia, 
dyslexia, dyskalkúlia);

• symptomatické poruchy reči (narušenie 
sprevádzajúce iné postihnutia, narušenia, 
ochorenia, napr. poruchy sluchu, MR, 
DMO);

• poruchy hlasu – patologická zmena v indi-
viduálnej štruktúre hlasu, zmeny v akus-
tickej kvalite;

• kombinované chyby a poruchy reči.
Z hľadiska priebehu narušeného vývinu 

reči poznáme oneskorený vývin reči, kde 
v priebehu vývinu ešte možno za priaznivých 
okolností dosiahnuť normu. Pri obme-
dzenom vývin reči krivka rečového vývinu 
nedosiahne úroveň normy. Prerušený vývin 
reči vzniká pri úrazoch, vážnych duševných 
ochoreniach či traumách. V priaznivých 
prípadoch po vyliečení je možnosť dosiahnuť 
normu. Odchýlny vývin reči sa prejavuje 
odchýlkou od normy iba v niektorej z rovín 
rečového vývinu. 

Odporúčania pre rodičov
Počas vývinu komunikačných schopností 
detí môže dôjsť k týmto ťažkostiam, pri 
ktorých vyhľadajte odbornú pomoc (psycho-
lóga, logopéda):

• U rizikových detí pri podozrení, že dieťa 
zaostáva v pohybovom, rečovom alebo roz-
umovom vývine. Ak sa vám zdá, že dieťa je 
pasívne pri komunikácii a hre.

• Ak dieťa neprejavuje záujem o kontakt 
s blízkymi osobami alebo inými deťmi.

• Ak dieťa opakuje slová a vety, ktoré počulo, 
ale mimo kontextu rozhovoru.

• Ak sa dieťa hrá stereotypným spôsobom 
a jeho záujmy sú obmedzené.

• Ak dvojročné dieťa nemá potrebu vyjad-
rovať svoje pocity, nekomentuje, čo vidí, 
nežiada o podanie hračky a používa menej 
ako desať zrozumiteľných slov, netvorí 
dvojslovné kombinácie a v troch rokoch 
jednoduché vety.

• Ak je porozumenie reči u dieťaťa oveľa 
lepšie ako jeho rečový prejav.

• Ak má dieťa po dovŕšení troch rokov prob-
lém zopakovať dlhšie slová, komolí ich 
a jeho reč je málo zrozumiteľná.

• Ak po dovŕšení štyroch rokov vyslovuje 
veľa hlások nesprávne.

• Ak po dovŕšení piatich rokov vyslovuje 
nesprávne hlásky r a l a sykavky (s, c, z, dz, 
š, č, ž, dž).

• Ak sa dieťa zajakáva dlhšie ako šesť mesia-
cov, hovorí s ťažkosťami, napína pri ho-
vorení svaly rečových orgánov. Ak si dieťa 
uvedomuje svoj problém a trápi ho to. 

Ak máte akékoľvek pochybnosti, či vývin 
reči u vášho dieťatka prebieha tak, ako by 
mal, vyhľadajte odborníka čo najskôr a po-
raďte sa o vhodných spôsoboch stimulácie 
v našom CŠPP na Hurbanistov 6 v Prešove 
alebo na telefónnych číslach 051/772 51 29, 
0911 531 800, či e-mailom: cspp.psabadosa@
gmail.com.

Láska je báseň
Ingrid Lukáčová

Láska je báseň
o naplnenom Písme.
V ľudských perách
sa Božie vety menia
na slobodné plody
v záhradách bez hraníc a plotov.
V bezmedznom (k)raji múdrej viery
je zbožných tvárí ako slnečníc,
čo Božím dažďom krstené
pijú nektár lásky, svetla,
rastú so mnou i s tebou
zo spoločnej zeme.
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uDALOSTI

 
Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
21. – 23.04. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov.
28. – 30.04. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Sabinov a Medzilaborce. Veko-
vá kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
01.05. Turistický deň s otcom arcibiskupom 
metropolitom Jánom Babjakom SJ

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkatpo.sk 

Pondelok 19.00 Svätá liturgia na VŠ internáte 
(kaplnka, Ul. 17. novembra )
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
Streda 18.30 Animátorské stretnutie (Šarišan-
ka, Hurbanistov 3)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoš-
kolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)

 
uNIPAS   Košice, Dominikánske nám. 2/A 

  unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)
11.04. Predveľkonočná svätá spoveď (inter-
náty na Jedlíkovej 7, od 19.00 h)
24.04. Svätá liturgia na internáte na Medickej 
(19.30 h)
25.04. Svätá liturgia cirkevnoslovanská 
na Jedlíkovej (19.15 h)

 
uPeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com

Utorok 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(Mlynská dolina)
Sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
22.04. Turistický deň – Malé Karpaty
02.05. Spoločná opekačka
06.05. Cyklovýlet – Záhorie a Niederösterre-
ich (Rakúsko) 

Svätý Otec FRANTIŠeK
Krakov 30. júl 2016

Drahí mladí, zatiaľ čo sme sa modlili, prišiel mi na um obraz apoštolov 
v deň Turíc. Je to scéna, ktorá nám môže pomôcť pochopiť všetko to, 
o čom Boh sníva. V ten deň boli učeníci zo strachu uzavretí vnútri. 
Cítili sa byť ohrozovaní prostredím, ktoré ich prenasledovalo, ktoré 
ich primälo zotrvávať v maličkom príbytku, nehybných a paralyzova-
ných. Zmocnil sa ich strach. V tomto kontexte sa stalo niečo veľkolepé, 
niečo grandiózne. Prišiel Svätý Duch a jazyky ako plamene spočinuli 
na každom z nich, ženúc ich k dobrodružstvu, o ktorom nikdy ani len 
nesnívali. Vec sa kompletne mení!

Kam nás vedie strach? Do uzavretosti. A keď sa strach zahrabáva 
v uzavretosti, ide vždy so svojou „sestrou dvojičkou“ – paralýzou. Poci-
ťovanie toho, že v tomto svete, v našich mestách, v našich komunitách 
už nie je miesto na rast, snívanie, tvorbu, pohľad na obzor a napokon 
na život, je jedným z najhorších ziel, ktoré sa nám môžu v živote stať, 
zvlášť v mladosti. Pre paralýzu strácame chuť užiť si stretnutie, pria-
teľstvo, chuť spoločne snívať, kráčať s inými. Vzďaľuje nás od druhých, 
bráni nám podať ruku.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup 
Páči sa mi to . Odpovedať

Mal som jedného rehoľného spolubrata Ferka Šaturu, ktorý bol 
veľmi dobrým človekom. Jedného dňa počas cesty autom dostal 
od únavy mikrospánok a havaroval. Diagnóza: coma vigile – bde-
lá kóma. Ostal som v šoku, keď som ho videl paralyzovaného. 
Vegetatívne žil, ale... Paralýza a strach nám v našom duchovnom 
živote berú všetku iskru i chuť. Svätý Otec to opisuje presne. Tou 
paralýzou nášho života je hriech, ktorý nás postupne znehybňu-
je a oberá o život a o radosť z neho. Preto nám Cirkev ponúka 
vo svätej Štyridsiatnici pôst, modlitbu a almužnu, aby sme sa 
pripravili na Paschu, na prechod zo smrti do života. Cirkev nám 
pomáha nanovo vrátiť víziu a chuť nového života, ktorý nám po-
núka vzkriesený Ježiš Kristus. Toto nám svet dať nemôže. Majme 
teda radosť a dávajme ju tým, ktorí sú vôkol nás.

Ondrej Chrvala, tajomník rady pre mládež a univerzity KBS 
Páči sa mi to . Odpovedať

Strach a paralýza. Prípadne rezignácia, veď aj tak sa nič nezmení, 
nemá zmysel bojovať proti monštru. Toľkokrát som sa s tým 
stretol. A veľakrát sa nič nedialo, ale strach, že by sa aj mohlo, 
zastavil čokoľvek ešte v zárodku. Ale „ak je Boh s nami, kto 
je proti nám“? Niet mocnejšej sily vo svete; a ty si jeho dieťa 
a vyslanec. Kto má mať dnes odvahu, ak nie ty? Kto povie ľuďom 
o nádeji, ak nie ty? Ak snívam, zdvihnem sa a vykročím, možno 
sa to nevydarí, ale možno aj áno. Ak sa krčím v kúte a radšej ne-
vykročím, mám istotu, že sa nič nevydarí. Dejiny menia tí, ktorí 
idú dopredu s istotou, že „Bohu nie je nič nemožné“.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVeNý eDuARD KLINIK
Bol nesmelý a pokojný, ale keď spoznal Krista, stal 
sa plným života. Bol systematickým a zodpovedným 
študentom. Vyznačoval sa veľkým nasadením na kaž-
dom poli aktivít.

Turistický deň 2017
Aj tohto roka sa 1. mája 
uskutoční turistický deň 
s otcom arcibiskupom 
metropolitom Jánom Bab-
jakom SJ. Tentoraz trasa 
povedie z malej dedinky 
Čabalovce do Krásneho 
Brodu (Monastier Zoslania 
Svätého Ducha) v okrese 
Medzilaborce. Pochod sa 
začne registráciou v Čaba-
lovciach od 9.00 hod. Trasa 
je spoločná pre všetkých 
mladších i starších. V cieli 
budú účastníkov čakať 
rôzne atrakcie a možnosť 
občerstvenia.

Medzinárodná prehliad-
ka záujmovej umeleckej 
činnosti cirkevných škôl
Katolícka stredná peda-
gogická škola sv. Cyrila 
a Metoda v spolupráci 
s Košickou eparchiou 
a mestom Košice orga-
nizuje 26. a 27. apríla už 
5. ročník medzinárodnej 
prehliadky záujmovej ume-
leckej činnosti cirkevných 
škôl. Na prehliadke sa 
zúčastňujú cirkevné školy, 
pedagógovia a ich žiaci, 
ktorí prezentujú svoju mi-
moškolskú činnosť v troch 
kategóriách: hudobná, 
dramatická a tanečná. 
Na jednotlivé výkony 
dohliada odborná porota. 
Predsedom poroty je 
Martin Mňahončák a jeho 
funkciu dopĺňajú členo-
via Daniel Špiner, Martin 
Husovský, Beáta Gogová 
a Maroš Goga. 
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 Hluchá vretenica
JJ Pavol Burda
J� foto: wikimedia.org

Včera som videl film o únose. Možno vás 
prekvapí, že nešlo o žiaden americký thriller 
z budúcnosti. Príbeh sa skutočne stal v 90. 
rokoch na Slovensku. Mojím zámerom nie je 
vykresľovať minulosť ani súčasnosť v čier-
nych farbách. To, čo vidíme v televíznych 
novinách – korupcia na najvyšších miestach, 
nehanebné porušovanie zákona, násilie 
na najslabších, nie sú jediné, ktoré by stáli 
za pozornosť. Pravdou však zostáva, že skú-
senosť so zneužitím moci má zrejme každý.

Hovorí sa, že ak chceš spoznať charak-
ter človeka, daj mu do rúk moc. Ocitne sa 
v situácii, keď môže rozhodovať o všeličom: 
pečiatkou prideliť dôchodok, podpisom 
schváliť hypotéku, určiť diagnózu, ale aj 

udeliť pokutu, nedať stavebné povolenie 
a neprijať do zamestnania.

Skazenosť „tých hore“ spoznáva aj Dávid. 
Prirovnáva ju k smrteľnému jedu vretenice. 
Toto zviera nemá v Biblii najlepšiu povesť. 
Spomína sa buď ako znak smrti a nebez-
pečenstva (Dt 8, 5), alebo ako spravodlivá 
Pánova pomsta (Iz 14, 29). V 58. žalme 
vretenica stelesňuje ľudí, ktorí majú moc 
a nepoužívajú ju v zhode s Božou predstavou 
(ani zákonom).

Neprávosť páchajú tak okato, že ich Dávid 
prirovnáva k hluchej vretenici, ktorá si 
zakrýva uši. Prečo by si niekto hluchý navyše 
zapchával uši? Veď nepočuje tak či tak. 
V súvislosti s mocou by to mohlo znamenať, 
že ten, kto ju používa, nielenže robí zle, 
ale nehanbí sa za to – svoju pozíciu využíva 
verejne. Sloboda, ktorá s mocou prichádza, 
spočíva nielen v možnosti konať dobro, ale 
aj zlo. Či už pre nejakú výhodu, zištný cieľ, 

alebo (ako je to v Dávidovom prípade) bez 
nejakého dôvodu.

Jeho rozhorčenie nad nespravodlivosťou 
je vyjadrené v brutálnych obrazoch: rozte-
kajúcu vodu a suchú trávu by sme možno 
ešte zniesli, ale slimák zhnitý na hlien, plod 
zomierajúci v lone matky a spravodlivý, ktorý 
si umýva nohy v krvi hriešnika, v nás vyvolá-
vajú odpor a zhnusenie.

Aj keď je jeho reakcia opodstatnená, 
nikam nevedie. Aj mne sa pri sledovaní 
filmu zdalo, že sa od čias takýchto zločinov 
mocných takmer nič nezmenilo. Bezná-
dej a skepsa však nič neriešili. Kráľ Dávid 
odovzdáva odplatu do rúk Pána. Volá ho 
do konkrétnej situácie, odovzdáva mu zlo-
činca, okolnosti zločinu, vynesenie rozsudku 
aj výkon trestu.

Boh je ten, kto mocne zjedná právo a spra-
vodlivosť. Dôvera v jeho spravodlivosť nás 
robí víťazmi, pretože si jed horkosti a hne-
vu nenesieme so sebou a rozhodujeme sa 
nepoužívať proti neprávosti rovnaké zbrane: 
nezabezpečiť svojej dcére dobré miesto úp-
latkom, neprilepšovať si daňovými podvod-
mi alebo nestavať nový dom načierno.

A mne cestou z kina premýšľajúc nad 
týmto žalmom tiež nenapadlo nič lepšie, ako 
zveriť sudcov, úradníkov, politikov, policajtov 
(skrátka mocných) Božej moci.

ako pomôcť svojim blízkym  
vymaniť sa spod vplyvu sekty?

JJ
Antónia HaľkováJ�

Mnoho siekt si buduje vlastný svet. Ich členovia 
žijú v komunitách, sú izolovaní od zvyšku spo-
ločnosti, často strácajú zmysel pre skutočnosť, 
stávajú sa úplne závislými od spoločenstva 
sekty a život mimo sekty si vôbec nevedia 
predstaviť.

Ľuďom, ktorí sa pripojili k sekte, nie je 
ľahké porozumieť. V prípade, že váš blízky 
začne navštevovať pochybné spoločenstvo, 
je dôležité nepodľahnúť panike a pokúsiť sa 
o tejto skutočnosti pokojne porozprávať. Ten, 
kto chce niekomu pomôcť opustiť sektu, by sa 
mal najprv zamyslieť nad tým, čo bolo pre jeho 
blízkeho podnetom k tomu, aby sa k takémuto 
spoločenstvu pripojil. Výčitky nepomáhajú. 
V členovi sekty je tým viac posilnený názor, že 
svet „vonku“ nemá pochopenie.

Vyhľadajte si informácie o závislostiach 
a psychickej manipulácii, ako aj informácie 
o konkrétnej skupine. Pomôcť vám môžu aj roz-
hovory s bývalými členmi siekt, pretože môžete 
získať mnoho informácií o ich spôsobe mysle-
nia počas pobytu v spoločenstve. Poraďte sa 
s odborníkom – navštívte psychológa, psychiat-
ra. Pozývajte blízkeho na návštevu, pritom ho 
však nenúťte do aktivít, ktoré skupina striktne 
odmieta, a nebráňte mu v návrate späť, aby ste 
nestratili jeho dôveru.

Rozprávajte sa so svojím blízkym o príjem-
ných veciach, pekných spomienkach, aby sa cítil 
dobre a bezpečne. Snažte sa vylúčiť diskusie 
o skupine, no v prípade, že k nim dôjde, ne-
útočte, nepoužívajte slová ako sekta, vymýva-
nie mozgu a nedajte sa vtiahnuť do agresívneho 
prejavu, zamedzte ostrej diskusii, ale zároveň 
poskytnite blízkemu informácie o skupine, 
ktoré ste získali štúdiom a ktoré sekta väčšinou 
zámerne zamlčuje. Dajte jednoznačne najavo 
svoj nesúhlas s jeho členstvom v skupine, ale 
zároveň zdôraznite, že máte svojho blízkeho 

radi a že vám na ňom veľmi záleží. Nepresvied-
čajte ho, aby vystúpil zo sekty, a nezakazujte 
mu stýkanie sa so skupinou. Nepodporujte 
svojho blízkeho peniazmi, pretože väčšinou 
všetky peniaze aj dary skončia v sekte, preto je 
lepšie venovať osobné veci. Udržujete kontakt 
so svojím blízkym, aj keď sa správa odmieta-
vo – telefonujte mu, píšte mu, pozývajte ho 
na stretnutia.

Rozhodnutie odísť zo sekty môže v človeku 
dozrievať niekoľko mesiacov, ale aj rokov, preto 
je veľmi dôležitá trpezlivosť. Podpora a udržia-
vanie kontaktu zo strany blízkych sú jedným 
z mála dôvodov rozhodnutia pre odchod zo 
sekty. Väčšina ľudí, ktorí strávili určitý čas 
v sekte, prežíva po odchode pocity viny, smú-
tok, pasivitu, strach z budúcnosti. Pre človeka, 
ktorý prešiel závislosťou od skupiny, je dôležité 
vyplniť vnútornú prázdnotu, aby sa nestalo, 
že sa len jedna závislosť nahradí inou. Nikdy 
sa nevzdávajme, lebo pravdou je, že skutočná 
láska blízkych je silnejšia ako láska podmienená 
sektou.

 Hluchá vretenica

332017 / 8 – 9

k
a

t
ec

H
éZ

a
va

ro
va

N
ie



racHab
Bola kanaánskou prostitútkou v Jerichu. Uverila 
však v Boha Izraela, činila pokánie a pridala sa 
k vyvolenému národu. Bola hodná mimoriadneho 
vyznačenia, pretože jej meno sa spomína aj 
v genealógii Ježiša Krista. Biblia zachytáva jej 
životný príbeh v starozákonnej Knihe Jozue.

JJ Martina Diheneščíková
J� foto: kino.de

Záchrana vyzvedačov
Pri zaujatí zasľúbenej zeme Izraeliti museli 
najprv dobyť kľúčové Jericho. Malo veľké 
obranné múry a patrilo medzi najstaršie 
mestá sveta. Mojžišov nástupca Jozue poslal 
dvoch vyzvedačov, aby si obzreli krajinu. 
Bola to bežná stratégia pred samotným 
bojom. V múroch Jericha mala svoj dom 
neviestka Rachab. Vedela o všetkom, čo sa 
v meste deje. Bola samostatná a zrejme aj 
bohatá, čo pre ženu v tomto období nebolo 
samozrejmosťou. Všetci ale vedeli, čím sa 
živí. S povesťou verejnej prostitútky nemala 
reálne vyhliadky na zmenu života.

Keď vyzvedači prišli do Jericha, chceli 
prenocovať v jej dome. Neprišli smilniť, ale 
ukryť sa. Nebolo nič podozrivé na tom, ak 
dom prostitútky navštevovali rôzni cudzin-
ci. Kráľ Jericha sa o nich dozvedel a poslal 
Rachabe odkaz: „Vydaj mužov, ktorí prišli 
k tebe a ubytovali sa v tvojom dome! Prišli 
vyzvedať celú krajinu.“ Ale Rachab vyzve-
dačov ukryla a kráľovi odkázala: „Je pravda, 
prišli ku mne dvaja mužovia, ale ja som 
nevedela, odkiaľ sú. Keď mali za tmy zatvoriť 
bránu, mužovia vyšli. Ale kam šli, to ne-
viem. Rýchle utekajte za nimi! Azda ich ešte 
dohoníte.“ Rachab ukryla vyzvedačov pod 
ľanovým pazderím (čo naznačuje, že nebola 
lenivou, ale pracovitou ženou), ktoré mala 
rozložené na streche domu. 

Veľmi riskovala. Oklamala kráľa, aby za-
chránila cudzincov. Z kresťanského pohľadu 
sú klamstvo a vlastizrada neprijateľné. Jej 
príbeh však musíme posudzovať v starozá-
konnom kontexte vtedajších pomerov. Pán 
posudzoval jej konanie v inom svetle. Bolo 
to konanie viery, ktoré vyplynulo z poznania 
Božích plánov a zámerov. Pokiaľ by bolo jej 
klamstvo odhalené, prišla by o život nielen 
ona, ale aj jej príbuzní. Preto je namieste 
otázka, prečo nevydala vyzvedačov kráľovi, 
ktorý by ju za to bohato odmenil. Prečo sa 
zachovala takto nelogicky?

Rachabina viera
Počas noci Rachab na streche vedie s vyzve-
dačmi zaujímavý duchovný rozhovor. Jej 
slová neznejú ako slová prostitútky, ale ako 
vyznanie veriacej ženy: „Viem, že vám Pán 
dal túto krajinu; doľahol na nás strach pred 
vami a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú 
pred vami hrôzou. Dopočuli sme sa, že Pán 
vysušil pred vami vody Červeného mora, keď 
ste vychádzali z Egypta; a tiež čo ste urobili 
dvom amorejským kráľom za Jordánom, 
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Sehonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali 
kliatbu. Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce 
strachom ochablo a nik už nemal odvahy 
proti vám. Lebo Pán, váš Boh, je Bohom hore 
na nebesiach i dolu na zemi...“ Táto neviest-
ka žijúca uprostred modlárstva kanaánskych 
bohov nielenže pochopila, že Boh Izraela je 
úplne iný, ale uverila, že toto je jediný a pravý 
Boh „hore na nebesiach i dolu na zemi“, 
a taktiež „vedela, že im Pán dal túto krajinu“.

Odkiaľ sa Rachab dozvedela o Bohu Izra-
ela? Možno aj od svojich zákazníkov. Chýr 
o tom, čo Pán vykonal pre svoj ľud, sa šíril 
medzi pohanskými národmi a naháňal im 
strach. Ale zatiaľ čo iní o tom len rozprávali, 
Rachab uverila. Vedela, že ak Pán vykonal 
také veľké veci pre svoj ľud, dokázal by zme-
niť aj jej beznádejný život. Hlboko v srdci 
túžila po privilégiu patriť k vyvolenému 
národu. Ani materiálne zabezpečenie nedo-
kázalo naplniť jej srdce. Bola si vedomá, že 
vlastnými silami svoj život zmeniť nedokáže. 
Ale vedela, že tento Boh by to dokázal.

Rachab nepochybovala o tom, že Jericho 
padne a Boh dá svojmu ľudu zasľúbenú zem. 
Hoci nepatrila k židovskému národu, jej 
viera v Boha Izraela bola veľká a obdivuhod-
ná. Práve preto sa rozhodla pomôcť vyzve-
dačom. Jej šľachetný skutok milosrdenstva 
bol prejavom viery v tohto Boha. Nemyslela 
len na seba. Za láskavosť, ktorú im preuká-
zala, žiadala ušetrenie životov aj pre svojich 
príbuzných. Mužovia jej povedali: „Vlastným 
životom ručíme za vás, ale iba vtedy, keď 
nezradíte našu vec. Až nám Pán dá túto kra-
jinu, preukážeme ti láskavosť a vernosť.“

Rachab potom spustila vyzvedačov oknom 
po povraze a poradila im, aby sa skrývali 
na vrchoch tri dni. Vyzvedači svoj sľub daný 
Rachab ešte ďalej podmieňujú: „Táto prísaha, 
ktorou si nás zaprisahala, zaväzuje nás len 
vtedy, keď pri našom príchode do krajiny pri-
viažeš tento červený povraz na okno, ktorým 
si nás spustila, a keď vezmeš k sebe do domu 
svojho otca, svoju matku, svojich bratov 
a celú svoju rodinu....“ Ona súhlasila a hneď, 
ako sa vzdialili, priviazala na okno červený 
povraz.

Záchrana Rachab
Keď sa vyzvedači vrátili k Jozuemu, rozpo-
vedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Pri ob-
sadení Jericha Jozue na ňu nezabudol: „Ale 
mesto i so všetkým, čo je v ňom, nech je pod 
kliatbou zasvätené Pánovi! Len neviestka 
Rachab nech zostane nažive – ona a všetci, 
ktorí sú s ňou v dome, lebo ukryla vyzveda-
čov, ktorých sme vyslali.“ Obidvom vyzve-
dačom Jozue nariadil: „Choďte do domu 
neviestky a vyveďte odtiaľ ženu i všetkých jej 
príslušníkov, ako ste jej pod prísahou sľúbili!“ 
Oni teda priviedli Rachab a jej príbuzných 
a umiestnili ich vedľa izraelského tábora. 

Mesto bolo spálené ohňom, ale Rachab a jej 
rodinu ponechal Jozue nažive. Písmo hovorí, 
že „zostala medzi Izraelitmi až podnes, lebo 
ona ukryla poslov, ktorých vyslal Jozue do Je-
richa na výzvedy“.

Rachab bola prostitútka, ktorá uverila 
v Boha Izraela. Nebola spokojná so svojím ži-
votom, no nevedela ho sama zmeniť. Ale Boh 
Izraela, do ktorého vložila všetku dôveru, ju 
nesklamal. Daroval život nielen jej, ale celej 
jej rodine. Spočiatku bola Rachab ubytovaná 
povedľa izraelského tábora, pretože izraelský 
tábor bol považovaný za svätý a nič nečis-
té v ňom nemohlo byť. Až keď sa očistila 
a prijala vieru Izraela, bola prijatá. Neskôr 
sa vydala za Júdovca Salmona a porodila 
syna Bóza. Ako bývalá prostitútka v čosi také 
ani nedúfala. V starokresťanskej cirkvi bola 
Rachab zaradená medzi kajúcnice. Preto 
bola hodná aj mimoriadneho vyznačenia 
a má svoje miesto aj v Ježišovom rodokmeni 
(Mt 1, 5). Boh nikdy nesklame človeka, ktorý 
sa rozhodne opustiť hriech a vykročí na cestu 
pokánia v úplnej dôvere a odovzdanosti 
Bohu. Jeho milosrdenstvo voči nám je vždy 
väčšie než množstvo našich hriechov.

Červený povraz
Na príbehu Rachab Boh zjavuje svoj cha-
rakter. Túži zachrániť každého človeka bez 
ohľadu na to, z akého národa pochádza 
a v akom hriechu sa momentálne nachádza. 
Boh nenávidí hriech, ale hriešnika miluje. 
Každému ponúka spásu a odpustenie hrie-
chov. Človek sa rozhoduje, či túto ponuku 
prijme, alebo odmietne. Rachab ju prijala. 
Vzdala sa hriešneho spôsobu života a všetko 
„vsadila“ sa jediného Boha. Nesklamal ju a jej 
život požehnal nad jej očakávania.

Aj Nový zákon na ňu pamätá: „Pre vieru 
nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, 
lebo v pokoji prijala vyzvedačov.“ (Hebr 11, 
31) Na inom mieste zasa: „A nebola podob-
ne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka 
Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou 
cestou?“ (Jak 2, 25) Viera a skutky si navzá-
jom neprotirečia, pretože skutok pomoci 
je prejavom viery. No je dôležité všimnúť 
si, že záchrana Rachab bola podmienená 
zaviazaním červeného povrazu v okne. 
Červený povraz je symbolickým vyjadrením 
krvi paschálneho baránka, ktorá zachránila 
označené príbytky pred anjelom smrti pred 
východom z Egypta. Červený povraz je aj 
predobrazom krvi Baránka – Ježiša Krista, 
ktorý vylial svoju krv za nás na odpustenie 
hriechov.

Tak ako záchrana Rachab bola podmiene-
ná červeným povrazom, tak aj naša záchrana 
je podmienená reálnym prijatím vykupi-
teľskej obety Ježiša Krista. Nestačí veriť len 
v nejakého boha. Ani si sami nemôžeme „kú-
piť“ nebo dobrými skutkami. Podmienkou 

našej spásy je v prvom rade viera: „Ver v Pána 
Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ (Sk 
16, 31) Skutkami sa viera prejavuje, pretože 
„viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2, 26b).

Červený povraz je aj symbolom očisťova-
nia. Ježiš síce otvoril cestu do neba svojím 
krížom a zmŕtvychvstaním, ale s touto 
milosťou potrebujeme aktívne spolupraco-
vať – „s bázňou a chvením pracovať na svojej 
spáse“ (Flp 2, 12b). Všetci sme povolaní 
k svätosti, preto potrebujeme činiť pokánie. 
Rachab sa nevrátila k predošlému spôso-
bu života. Napriek tomu nemohla bývať 
v tábore hneď, až keď bola očistená. Ani my 
nebudeme môcť vstúpiť do „tábora“, ktorým 
je nebo, kým nedovolíme Bohu očistiť nás 
od všetkých našich hriechov. Nič nesväté 
nepríde k svätému Bohu. Preto: „Buďte svätí, 
lebo ja, Pán, váš Boh som svätý!“ (Lv 19, 2)

Naša záchrana
Posolstvo Rachab je vysoko aktuálne. 
Smilstvo a cudzoložstvo sa stali „normál-
nym“ štandardom dnešnej spoločnosti. 
Predmanželský sex, voľné zväzky, promis-
kuita, pornografia, nevery a rozvody sú toho 
dôsledkom. Božie slovo je však nadčasové 
a nemení sa len preto, že sa človek rozhod-
ne kráčať s dobou. Taktiež aj tzv. duchovné 
smilstvo mimoriadne expanduje. Duchovne 
„smilniť s inými bohmi“ je v Biblii definíciou 
modloslužby. Modloslužba sa netýka len 
nepravých pohanských kultov, ale spočíva 
aj v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh. Keď 
si človek uctieva stvorenie namiesto Boha. 
Človek nechce slúžiť Bohu, ale chce, aby Boh 
slúžil človeku. Lenže „ani jeden smilník, ani 
nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužob-
ník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom 
kráľovstve“ (Ef 5, 5).

Pokánie je kameňom úrazu mnohých 
kresťanov. Často nemáme problém veriť Je-
žišovi či konať dobré skutky. Ale koľkí z nás 
úprimne túžia po svätosti? Do akej miery 
dovoľujeme Bohu, aby očisťoval naše srdce? 
A práve toto je tá úzka cesta, o ktorej hovoril 
Ježiš: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká 
brána a priestranná cesta vedie do zatratenia 
a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.“(Mt 7, 
13) Záleží len na nás, akou cestou sa vyberie-
me. Veriť v Ježiša neznamená vykonať nejaký 
„jednorazový“ či „nedeľný“ náboženský 
úkon, ale je to každodenné kráčanie po úzkej 
ceste pokánia, premene srdca a posväcovania 
v dôvernom vzťahu s ním. Nech je Rachab 
pre nás vzorom hlbokého a trvalého poká-
nia. Ona v nebi spôsobila nemalý rozruch, 
pretože „v nebi bude väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako 
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, 
ktorí pokánie nepotrebujú.“ (Lk 15, 7) Kedy 
naše pokánie spôsobí v nebi takúto radosť?
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Cintoríny a cirkevné pohrebné obrady

JJ
Jozef MiňoJ�

Medzi miesta, o ktorých hovorí kánonické 
právo, patria aj cintoríny. Oba kódexy hovoria 
o tom, že Katolícka cirkev má právo vlastniť 
vlastné cintoríny (CCEO, kán. 874; CIC, kán. 
1240). Samozrejme, prevládajúca prax na Slo-
vensku je taká, že obce a mestá majú podľa 
štátnej právnej úpravy povinnosť vlastniť alebo 
spravovať cintoríny. Preto kódex pripúšťajúc 
aj takúto možnosť hovorí, že môže mať Cirkev 
aspoň priestory na občianskych cintorínoch 
určené pre zomrelých veriacich v Krista, ktoré 
treba riadne požehnať. Ak sa to však nemôže 
dosiahnuť, jednotlivé hroby sa majú požehnať 

počas pohrebu, čo je väčšinovou praxou (CCEO, 
kán. 874). Kódex pripúšťa možnosť, že samotné 
farnosti, monastiere a rehoľné inštitúty môžu 
mať vlastné cintoríny. Cintoríny sú miesta 
určené na to, aby tam boli uložené – pochova-
né telesné ostatky zomrelých. Kódex hovorí aj 
o zachovávaní poriadku na cintorínoch, najmä 
čo sa týka ochrany a udržiavania ich posvätnej 
povahy (CIC, kán. 1243).

V duchu skutkov duchovného milosrdenstva 
kódex (CCEO, kán. 875) hovorí, že cirkevný poh-
reb, ktorým Cirkev vyprosuje zomrelým duchov-
nú pomoc a vzdáva úctu ich telám, a súčasne 
živým prináša útechu nádeje, musí byť udelený 
všetkým zomrelým veriacim v Krista a kate-
chumenom, ak toho nie sú pozbavení právom. 
Rovnako zomrelým deťom, ktoré rodičia mienili 
dať pokrstiť, a iným, ktorí sa akýmkoľvek spô-

sobom zdali blízki Cirkvi, ale zomreli skôr, ako 
prijali krst, môže byť udelený cirkevný pohreb, 
a to podľa rozumného uváženia miestneho 
hierarchu. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, 
že kresťanský pohreb je liturgickým slávením 
Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť 
účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak 
umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému 
na pohrebe a ohlasovať mu večný život. Rozlič-
né pohrebné obrady vyjadrujú veľkonočný ráz 
kresťanskej smrti (KKC 1684, 1685).

Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachová-
val nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; 
nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená 
z dôvodov odporujúcim kresťanskému učeniu 
(CIC, kán. 1176, § 3). Po skončení pohrebu sa 
má podľa normy partikulárneho práva vykonať 
zápis do knihy zomrelých farnosti.

ikony bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: shapiroauctions.com

Ikona je súčasťou života Kristovej Cirkvi 
na upevnenie našej viery. Pomáha človeku 
pri pohľade na materiálny obraz pochopiť 
a preniesť sa ľudským rozumom k duchov-
nému svetu a tým k prvotnému vzoru – 
archetypu. Už sv. Bazil Veľký povedal: „Úcta 
vzdávaná ikone prechádza na jeho prvotný 
obraz.“ Pavol Florenský sa na adresu ikon vy-
jadril, že sú akoby oknami do iného duchov-
ného sveta – večnosti. Spájajú nás s božským 
svetom. Dívajúc sa na asketické tváre svätých 
na ikonách sa môžeme odpútať od pozem-
ského sveta a vstúpiť do reality duchovného 
sveta vyjadreného nielen zlatým pozadím, 
ale aj množstvom symbolov či farieb. Toto 
všetko človek zažíva pred ikonami najmä 
v chrámoch či monastieroch, z ktorých mno-
hé sú považované za zázračné (divotvorné). 
V týchto divotvorných ikonách sa prejavuje 
nielen Božia láska k človeku, ale aj duchovná 
milosť a sila modlitieb, ktoré boli s dôverou 
a slzami prednášané mnohými ľuďmi po stá-
ročia pred nimi.

Spomedzi svätých patrí po Bohu najväčšia 
úcta Božej Matke, čo vyjadruje aj nespo-
četné množstvo ikon po celom svete. Ikony 
Božej Matky vyjadrujú jej čistotu, múdrosť, 

pokoru, nehu a materinskú lásku. 
Zobrazenie Bohorodičky malo 
v kresťanskom umení už od samých 
počiatkov privilegované miesto, ba 
možno dokonca povedať, že žiaden 
iný námet nebol častejšie interpre-
tovaný ako práve Bohorodička a jej 
Syn, pričom sa tejto tematike venuje 
nespočetné množstvo diel nielen 
na kresťanskom Východe, ale aj 
Západe.

Tak ako bohoslužby Kristovej Cir-
kvi ani ikony Bohorodičky nikdy ne-
prestávajú chváliť tú, v  ktorej lone 
prijal Boh podobu človeka. Sv. Ján 
Damaský to pekne vyjadril, keď napísal: „... 
samotné meno Bohorodička obsahuje v sebe 
celé tajomstvo spásy a vykúpenia ľudského 
rodu, tajomstvo toho, kým bol Kristus a čo 
pre nás učinil“. Takto sa tajomstvo vtelenia 
nachádza bytostne spojené s osobou Márie. 
Tou, ktorá v slovách Magnifikatu: „Hľa, 
od tejto chvíle ma budú blahoslaviť všetky 
pokolenia...“ (Lk 1, 48) vyjadrila prorocky to, 
čoho sme všetci svedkami: veľkej úcty k Bo-
žej Matke vyjadrenej nielen v modlitbách 
a bohoslužbách, ale aj mnohých ikonách. 
Práve z tohto dôvodu sa pokúsime v nasle-
dujúcich článkoch priblížiť konkrétne ikony 
Bohorodičky. Tie budú zoradené v abeced-
nom poradí podľa názvu, ktorý sa spája 
s miestom ich zjavenia či zázračnej udalosti, 

ktorá sa stala na príhovor Bohorodičky. Väč-
šina prezentovaných ikon sa považuje za di-
votvorné a sú zaradené aj do liturgických 
kalendárov jednotlivých cirkví. Podstatnú 
časť tvoria ikony, ktoré sa spájajú s dvomi 
umeleckými centrami: byzantským/gréckym 
a balkánskym, a potom ruským/haličským, 
ukrajinským, bieloruským, kde ikonografia 
dosiahla najväčší rozkvet. Jednotlivé ikony 
budeme popisovať tak z historického hľadis-
ka, kde nebude chýbať zázračná udalosť, ako 
aj ikonografického so základným popisom 
a charakteristikou konkrétneho typu zobra-
zenia. Doplňujúcimi informáciami budú 
údaje o tom, ako sa ikona volá v pôvodnom 
jazyku – gréckom alebo ruskom, kde sa daná 
ikona v súčasnosti nachádza a kedy sa slávi 
jej liturgická pamiatka.
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vo vetre
JJ Marta Gromošová
J� foto: pexels.com

Fúkalo úplne príšerne. Vzdušné víry dvíhali 
do vzduchu tony papiera, ľahučké kusiská 
mikroténu nám poletovali nad hlavami 
a keby som chcela byť tak po učiteľsky záker-
ná a nie literárne činná, tak do diktátu pri-
dám vetu o mladých výroch, ktoré sa skryli 
nad zurčiacou bystrinou. Objektívna realita 
prešovského sídliska bola poveternostne 
neúnosná: deťom vyrážalo dych a zopár ich 
vietor vyvalil na chodník, dôchodcovia si dr-
žali pokrývky hlavy a urputne zarážali svoje 
ortopedické pomôcky do chodníka.

Ešte som len vyšla z nášho bytového domu 
a už som mala strapatý look. Dobre, ostatní 
vyzerali rovnako, ale radosť mi to nespô-
sobovalo. Tentoraz nebude stačiť zatriasť 
hlavou alebo prečesať vlasy do protismeru. 
Nenápadne som pozorovala ľudí na autobu-
sovej zastávke – málokto mohol byť spokoj-
ný, úplne zbytočne som pohľadom hľadala 
nepremožiteľnú, nezničiteľnú trvalú ondu-
láciu. Vraj ich kaderníčky robia veľmi nerady 
a konečne si aj klientela dala povedať, že je to 
pre vlasy likvidačný chemický proces.

Mne mama trvalú nedovolila nikdy v ži-
vote!

Tak veľmi som túžila dostať od nej päťde-
siat korún československých na kaderníčku! 
Na druhý deň by som počúvala za chrb-
tom šepkanie svojich konškolákov: „Aha, 
má trvalú!“ Predstavovala som si drobné, 
romanticky sa vznášajúce kučierky a obrovs-
kú závisť dievčat, ktoré mali vlasy rovnako 

dobré ako ja, a teda nádherné bez akýchkoľ-
vek kaderníckych zásahov. Občas mi síce 
napadlo, že by som mohla prísť od kaderníč-
ky s hlavou ako karfiol, ako sa to stávalo našej 
mame a jej kamarátkam, a potom celý večer 
nariekať v kúpeľni pod prúdom vody, ktorý 
aj tak všetky tie zlúčeniny a páľavu z vlasov 
neodstráni, ale túžba vyzerať úplne tuctovo 
bola obrovská! Až neskôr som pochopila, že 
mamou nepohnem a že za kvalitné vlasy mô-
žem len ďakovať Bohu. Keď som sa vydala, 
nedala som sa ostrihať, lebo pri plešatejúcom 
manželovi bolo treba vytvárať vlasovú rovno-

váhu a on sa svojimi rozmermi 
staral o ideálnu výšku a váhu.

Účesová móda sa za ostat-
ných štyridsať rokov nesku-
točne zmenila. Od povinnej 
pážacej ofiny, ktorá sa občas 
podarila ako zásah do ne-
voľníckej hlavy za čias Petra 
Veľkého, až po dnešné „čokoľ-
vek“. Nepodliehala som ani tak 
módnym trendom ako skôr 
nátlaku svojej mladšej sestry, 
ktorá rozhodla aj o tom, že 
budeme mať krásne vlasy a že 
sa už ostrihať nedáme! Mne 
to bolo jedno, kým ona sedela 
každú sobotu pred zrkadlom 
a zapletala a nakrúcala, moje 
vlasy boli „bezúdržbové“. Voda, 
šampón a hotovo. Dlhé vlasy 
som nosila roky, aj ako staršia 
žena.

Vietor neustával a autobus neprichádzal.
Prístrešok sa zapĺňal šomrajúcimi cestujú-

cimi, čo zatiaľ iba čakali na spoj. Spomedzi 
bytoviek vybehol chlapec, asi stredoškolák. 
Vyzeral veľmi nervózne. Mladí muži v jeho 
veku mimoriadne dbajú na svoju vizáž. Sna-
ha páčiť sa, perfektne vyzerať a vynikajúco 
voňať ich vedie k tomu, že rannou hygienou 
a kozmetickými i kaderníckymi úpravami 
zabijú viac času ako ich pracujúce matky... 
Dokonale vyobliekaný mládenec sa statočne 
boril s vetrom, snažil sa predrať k zastávke 
a potom sa tlačil medzi ľudí, aby aspoň ako-
tak uchránil svoje umelecké dielo. Ako sa tak 
približoval, mojej pozornosti neušlo, že mu 
vlasy nestáli dupkom.

Tie vlasy, aby som bola exaktná, mu stáli 
hore nohami!

„Čítame, že v Starom zákone, pokým Izraeliti verne slúžili Bohu, dodržiavali jeho prikázania, 
viedlo sa im dobre, ale Boží trest na nich prišiel vždy, keď na Boha zabudli a odvážili sa šliapať 
po jeho prikázaniach. Tak teraz, okrem vojny, zemetrasení, rôznych prírodných katastrof, 
o ktorých čítame každodenne v časopisoch, Pán Boh poslal na hrdý svet nezamestnanosť 
a s ním súvisiace nedostatky, že milióny ľudí nemajú každodenného chleba a odevu. Preto 
sme povinní, my veriaci, modliť sa a uprosovať Pána Boha, aby nás ochránil od týchto nešťastí. 
Do tejto požehnanej práce nás pozýva aj najvyšší pastier všetkých kresťanov, námestník Ježiša 
Krista, pápež Pius XI. Vo svojej encyklike Charitate Christi compulsi poukazuje na prostriedky, 
ktorými možno priniesť pomoc tomuto svetu. Nie hrdí, bezbožní diplomati, nie slávni alebo 
neveriaci ministri, ktorí bez Boha, bez Ježiša sa snažia ozdraviť skazený, vážne chorý ľudský rod, 
ale bohabojní veriaci, svätí ľudia, ktorí nie po Ženevách, nie po Lausannoch a Parížoch budú 
zaslepovať svet svojou pozemskou chytrosťou, ale modlitbou a pôstom sa uzdraví skazený 
svet, vyprosiac od Pána Boha lepšiu prítomnosť a krajšiu budúcnosť. My všetci, kňazi a veriaci 
spoločne sa vezmime do práce, aby sme odprosili Pána Boha a vyprosili jeho požehnanie. 
Začínajúc od sviatku Krista Kráľa cez celý rok budeme sa modliť a uprosovať eucharistického 
Spasiteľa v celej Prešovskej eparchii tak, aby každý deň jeden kňaz hodinu a každú nedeľu 
a sviatok všetci veriaci tej-ktorej farnosti pol dňa adorovali pred sviatostným Spasiteľom.

(z pastierskeho listu z roku 1932, v ktorom vyzýval kňazov a veriacich, aby konaním eucha-
ristických pobožností odprosovali Boha za hriechy sveta a vyprosovali si jeho požehnanie)
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poNDelok 10. apríl
Veľký pondelok
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 35, zač. 98
Jozef bol už v egypte. (ex 1, 5)
Dnes nám svätá Cirkev dáva pred oči Jozefa Egyptského. Iste mnohí 
poznáme jeho príbeh (Gn 37 – 50). Vlastní bratia ho z nenávisti 
predali za otroka do Egypta. Jozef si však zvolil Boha za svojho Pána 
a Kráľa a nech sa s ním stalo čokoľvek, vždy mu dôveroval. A Boh 
ho za to ochránil a povýšil. Jozef sa takto stal predobrazom Pána 
Ježiša, ktorého tiež vlastní neprijali a vydali Pilátovi na zabitie. Nech 
je dôvera v Boha a vernosť jeho príkazom pre nás veľkou posilou 
na ceste životom.
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkého pon-
delka (MM: 33)

Utorok 11. apríl
Veľký utorok
Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt 24, 36 – 26,2, zač. 102
Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)
Predstavme si tie panny – dievčatá, o ktorých hovorí dnešné 
evanjelium, túžiace vyjsť v ústrety ženíchovi a tešiť sa z jeho 
prítomnosti. Aj k nám prichádza Ženích – Kristus a aj on túži, 
aby sme boli s ním v jeho utrpení, a potom aj v sláve. Preto s ním 
prežívajme tieto dni bolesti aj deň jeho slávneho zmŕtvychvstania. 
Snažme sa, aby sa jeho prikázania stali svetlom pre naše nohy.
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkého utor-
ka (MM: 35)

streDa 12. apríl
Veľká streda
Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108
Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. (Mt 26, 
12)
Dnes nás Cirkev pozýva všimnúť si rozdiel medzi kajúcou ženou 
a Judášom slovami večernej bohoslužby: „Keď ti, Pane, hriešnica 
prinášala voňavý olej, vtedy sa tvoj učeník pripojil k priestupníkom 
Zákona. Ona sa radovala, keď ťa pomazala drahocenným olejom. On 
sa zas ponáhľal predať Neoceniteľného. Ona v tebe spoznala Vládcu. 
On sa vzďaľuje od teba, Vládca. Táto získala slobodu, a on sa stáva 
otrokom nepriateľov. Aká krutá je lenivosť, a aké krásne je pokánie. 
Prosíme ťa, daruj nám ho, Spasiteľ, veď ty si za nás trpel, a zachráň 
nás.“
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkej stredy 
(MM: 36)

Štvrtok 13. apríl
Veľký štvrtok
Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 
– 32, zač. 149; Mt zač. 107 (26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; Mt 
26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 45a, zač. 109; Mt 26, 40 – 75; 27,1 – 2, 
zač. 108)
vyšiel von a horko sa rozplakal. (Mt 26, 75)
Dnes by sme všetci mali ísť na bohoslužbu s kajúcnosťou ako Peter, 
lebo aj my sme Ježiša veľa ráz zradili. Nezabudnime ani na sväté 
prijímanie, lebo bez neho je účasť na liturgii akási čudná. Vyzýva nás 
k tomu aj nasledujúci spev z liturgie: „Prijmi ma dnes, Boží Synu, 
za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo 
tvojim nepriateľom ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti 
vyznávam: Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: Menlivé časti z Veľkého 
štvrtka (HS: 222; PZ: 187; HP: 184; CHV: 1)

piatok 14. apríl
Veľký piatok
Čítania na Veľkej večierni: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 
54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt zač. 110 (27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 
27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61) 
otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. (Lk 23, 34)
Na dnešnej večierni zaznejú aj nasledujúce slová, ktoré nám hovoria 
o Kristovej odpúšťajúcej láske k nám: „Dnes Vládca nebies pred Piláta 
je predvedený, Tvorca vesmíru na smrť je odsúdený. Ako baránka 
vedú ho na za bitie. Svoje telo na kríž pribiť dáva, kopija mu srdce 
prebodáva. Jeho ruky v púšti mannu rozsievali, teraz na kríži ho Židia 
octom napájali. Ľudia tupia svojho Stvoriteľa a po tvári bijú sveta 
Spasiteľa. Kriste, úžasná je tvoja láska k ľuďom. Ešte i za svojich katov 
prosíš Otca: ,Odpusť im, lebo nevedia, čo robia.‘“
Aliturgický deň. Kráľovské hodinky. Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu. Prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, 
mlieka a vajec a prísny pôst (CHV: 38)

sobota 15. apríl
Veľká sobota
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 
13, 20 – 15, 1a, pieseň: 15, 1b – 19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61, 10 – 62, 5; 
Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 
1 – 56, pieseň: 3, 57 – 88; Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115
Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. (Mt 27, 63)
Dnes prichádzame k Ježišovmu hrobu, v ktorom on leží mŕtvy. 
Prežime tento deň v pokoji a v radostnom očakávaní splnenia 
jeho slov, že vstane, o čom hovorí aj dnešná sloha: „Na dnešný deň 
myslel Mojžiš, keď povedal: ,Siedmy deň Boh požehnal.‘ To je tá 
blahoslavená sobota! To je sľubovaný deň pokoja. Dnes jednorodený 
Syn Boží odpočíval od všetkej svojej námahy. Po bolestnej smrti 
zachoval sobotňajší odpočinok. A po svojom vzkriesení znova žil 
na zemi. Vo svojej dobrote a láske daroval nám večný život.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: Menlivé časti z Veľkej 
soboty (HS: 224; PZ: 189; HP: 186, CHV: 60)

NeDeĽa 16. apríl
NedeľA PAschy. sVeTLé KrisToVo VZKrieseNie
Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1
... prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 
20, 19)
Dnes, keď slávime Kristovo zmŕtvychvstanie, tešme sa, že on žije. 
Akú veľkú radosť mali apoštoli, keď prišiel medzi nich a povedal im: 
„Pokoj vám!“ Aj nám prináša pokoj, radosť a večný život. Zanechajme 
preto každú náchylnosť na hriech, zvoľme si nanovo Krista za svojho 
Kráľa a Boha, ako sme to urobili pri svätom krste, a radostne volajme 
slovami veľkonočného kánona: „Včera som bol pochovaný s tebou, 
Kriste, dnes s tebou vstávam z mŕtvych. Včera som s tebou pnel 
na kríži. Preto osláv ma, Spasiteľ, vo svojom kráľovstve.“
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Myrovanie (HS: 227; PZ: 192; 
HP: 207, CHV: 65)

poNDelok 17. apríl
Svetlý pondelok
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 28, zač. 2
... jednomyseľne zotrvávali na modlitbách... (Sk 1, 14)
Vo štvrtom storočí istá Egeria putovala do Palestíny a prežila tam 
Veľký pôst aj Paschu – Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré opísala 
formou listov. Rozpráva tam, ako sa kresťania zhromažďovali 
na modlitbách a tešili sa z toho, že Kristus im daroval nový večný 
život. Modlitba a radosť sú veľmi dôležité. Takto to robil aj kráľ Dávid 
a svätá Cirkev ho dáva za vzor, keď vo veľkonočnom kánone spieva: 
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„Praotec Boží Dávid radostne tancoval pred archou úmluvy. Aj my, 
svätý ľud Boží, keď vidíme splnenie predpovede, vrúcne sa radujme, 
že vstal z mŕtvych Kristus, všemohúci Boh.“
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého pondelka. Prikázaný sviatok (HS: 227, 230; PZ: 192, 
195; HP: 207, 211)

Utorok 18. apríl
Svetlý utorok
Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, zač. 113
... zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. (Lk 24, 14)
Za môjho detstva u nás v Ďačove pôsobil otec Ján Ďurkáň, ktorý 
nám príťažlivým spôsobom rozprával o Kristovom utrpení, smrti 
a zmŕtvychvstaní. My ako deti sme si o tom rozprávali, a tak sa 
upevňovali vo viere. Je to pre mňa aj dnes radostná spomienka. 
Uvedomujem si, aké je dôležité, aby aj dnes veriaci nemali len plné 
ústa veľkonočných jedál a všelijakých rečí, ale aby sa medzi sebou 
rozprávali o Kristovi a o všetkom, čo robil a učil. Skúsme sa v týchto 
dňoch o tom s niekým vo svojom okolí porozprávať.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého utorka (HS: 227, 230; PZ: 192, 196; HP: 207, 211)

streDa 19. apríl
Svetlá streda
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač. 4
ukázal si mi cestu života... (Sk 2, 28)
Nejakí ľudia išli do Drienice na faru a mysleli si, že je hneď pri 
chráme, ako to zvyčajne býva. Fara je však od chrámu dosť vzdialená. 
Ale našiel sa dobrý človek, ktorý im cestu ukázal. Aj nám Božie 
slovo ukazuje cestu života a je dobré, ak po nej kráčame. Ale aj keď 
zablúdime, nebojme sa pýtať, iste sa nájde niekto, kto nás na správnu 
cestu vráti.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy, Aleluja a pričasten zo Svetlej 
stredy (HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

Štvrtok 20. apríl
svetlý štvrtok
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8
Musíte sa znova narodiť. (Jn 3, 7)
Nikto z nás si nepamätá, ako sa narodil. A málokto si pamätá aj deň 
svojho znovunarodenia – svojho krstu, lebo väčšinou sme boli vtedy 
len nemluvňatá. Sviatosť krstu je novým narodením. Aj keď si to 
nepamätáme, predsa by sme sa mali k tomu vracať. Pripomienkou 
by mala byť v každom chráme krstiteľnica, aby nám pohľad na ňu 
hovoril: „Vidíš, to je miesto tvojho znovunarodenia. Tu sa pre teba 
Kristus stal Kráľom a Bohom.“
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého štvrtka (HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

piatok 21. apríl
Svetlý piatok
Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7
Strávi ma horlivosť za tvoj dom. (Jn 2, 17)
Stáva sa, že stretnem človeka, ktorý mi otvorene povie: „Pre mňa 
chrám veľa neznamená, ja naň nemám čas. Veď Pán Boh je všade.“ 
Ale stretol som aj ľudí, pre ktorých je chrám tým miestom, kam 
radi prichádzajú, starajú sa oň, horlia za neho, lebo je to dom ich 
Otca, teda aj ich dom, kde sa cítia dobre, kde prinášajú svoje radosti 
i starosti a odchádzajú z neho posilnení.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlého piatka. Voľnica (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; HP: 207, 
213)

sobota 22. apríl
svetlá sobota
Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 11
Ján povedal: „ ... ženíchov priateľ... veľmi sa raduje zo ženíchovho 
hlasu.“ (Jn 3, 29)
Obdivujem radosť Jána Krstiteľa nad rastom Pána Ježiša. Dnes je už 
sobota po Ježišovom vzkriesení a keď sa v myšlienkach vraciam späť 
do predchádzajúcich dní, rozmýšľam, či mi priniesli tieto dni radosť, 
či je ženíchom mojej duše Pán Ježiš a či som ja jeho priateľom, takým 
ozajstným. Aké je krásne mať ozajstného priateľa medzi ľuďmi a o to 
je krajšie, keď tým najlepším priateľom je Ježiš.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Svetlej soboty (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; HP: 207, 214)

NeDeĽa 23. apríl
druhá nedeľa po Pasche. Tomášova nedeľa 
Veľkomučeník Juraj
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (rad.); Sk 12, 1 – 11, 
zač. 29; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
... niektorí pochybovali. (Mt 28, 17)
My ľudia pochybujeme o všeličom, ale samotné pochybovanie nie je 
zlé. Horšie je, keď nás pochybovanie zvedie zo správnej cesty, keď 
v ňom zotrváme a nechceme uveriť zjavnej pravde. Aj okolo Ježiša 
boli ľudia, ktorí pochybovali, a takým bol aj apoštol Tomáš a ďalší. 
Ale keď má človek otvorené srdce pre pravdu, pravda ho vyslobodí 
z jeho pochybovania. Aj v mojom živote prichádzajú pochybnosti, ale 
vždy sa ich snažím premôcť modlitbou a nádejou, že Boh je pravdivý, 
aj keď ja nedokážem všetko pochopiť. Ba pochybovanie mi môže 
aj pomôcť, lebo cez neho sa môžem utvrdiť v pravde, a následne 
„obhájiť sa pred každým, kto nás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je 
v nás“ (porov. 1 Pt 3, 15). Aj Tomáš a ďalší pochybovali, že Ježiš žije, ale 
utvrdení v pravde potom išli a zdôvodnili svoju nádej tým, že hlásali 
radostnú zvesť o Ježišovi, za ktorú mnohí položili aj život. A práve 
na tých sa vzťahujú Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo nevideli, 
a uverili“ (Jn 20, 29).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Nedele o Tomášovi a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, kon-
dák z Nedele o Tomášovi. Ostatné z Nedele o Tomášovi a svätému. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 
233, 373; PZ: 192, 199, 352; HP: 207, 214, 367)

Milan Mojžiš

poNDelok 24. apríl
Mučeník sáva stratilat
Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11, zač. 6
Jeho matka povedala obsluhujúcim: „urobte všetko, čo vám 
povie!“ (Jn 2, 5)
Posledné slová, ktoré počujeme z Máriiných úst v evanjeliách, sú tie, 
ktoré povedala sluhom v Káne: „Uskutočnite každé jeho slovo.“ To 
je jej testament pre nás. Ak ju v tom poslúchneme, poslúchneme jej 
Syna vo všetkom, potom je naša osobná premena zaručená. Naša voda 
sa zmení na víno, ktoré dá človeku radosť a Bohu slávu. Poslušnosť 
Ježišovi vedie k uskutočneniu našej premeny a dosiahnutiu večnej 
odmeny.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Menlivé 
časti z Nedele o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zves-
toval a Osvieť sa (HS: 227, 233; PZ: 192, 199; HP: 207, 214)
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Utorok 25. apríl
Apoštol a evanjelista Marek
Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21, zač. 10 (rad.); 1 Pt 5, 6 – 14, 
zač. 63; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (sv.)
veď boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)
Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna. Nie preto, že by si ho svet 
zaslúžil svojou vernosťou a oddanosťou. Ani nie preto, že by Boh 
dúfal, že sa mu pod vplyvom tohto nesmierneho daru celý svet vrhne 
hneď do náručia. Dal svojho Syna jednoducho preto, že ho svet 
potreboval. V tomto prípade Boh teda neodmieňal ani nezamieňal. 
Daroval. Preukazoval lásku, ktorá všetko dáva, lebo vo všetko dúfa. 
Ktorá necúva pred zlobou človeka a nezúfa, keď sa mu už veľa dalo, 
a zdá sa, že zbytočne.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Nedele o Tomášovi a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, 
kondák z Nedele o Tomášovi. Ostatné z Nedele o Tomášovi a svätému 
(HS: 227, 233, 374; PZ: 192, 199, 353; HP: 207, 214, 369)

streDa 26. apríl
hieromučeník Bazil
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24, zač. 15
veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, 
len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj 
Syn. (Jn 5, 19)
Keby sa naňho nedíval a nerobil by ako Otec, prestal by byť jeho 
Synom, prestal by sa mu podobať. Ak to platí o pravom Božom 
Synovi, tým viac o tom, ktorý nebol zrodený, ale bol prijatý za syna. 
Prvorodený napodobňuje Otca pomocou priameho videnia, my 
ostatní, Boží synovia a dcéry, pozorovaním a napodobňovaním 
Prvorodeného, ktorý nerobí nič, čo by nerobil Otec.
Liturgia: Všetko ako 24. apríla

Štvrtok 27. apríl
hieromučeník simeon, Pánov príbuzný
Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30, zač.16
veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi 
počujú hlas božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. (Jn 5, 25)
Všimni si dobre tento výrok. Len tí ožijú, čo hlas Božieho Syna aj 
počujú. Ježiš, ktorého denne počúvame v evanjeliách, je zatiaľ naším 
trpezlivým učiteľom. No blíži sa deň, keď sa stane naším sudcom. 
Nebude nás posudzovať, ako sa to robí v škole – ako sme chápali 
jeho náuku, ale podľa toho, ako sme ju žili. A o tom, ako ju žijeme, 
hovoria naše predsavzatia. Ak sa pod vplyvom tohto slova chceme 
meniť, nezabúdajme, že slovo „chcem“ dá sa správne vysloviť len 
zodpovednými skutkami.
Liturgia: Všetko ako 24. apríla

piatok 28. apríl
Apoštoli Jáson a sósipatros
Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30b – 6, 2, zač. 17
Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vyko-
nať otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal 
otec. (Jn 5, 36)
Ježišove skutky svedčia o ňom, presviedčajú, že od Boha vyšiel 
a k Bohu ide. On dokazoval svoje synovstvo odvolaním sa na svoje 
skutky a dal nám príklad. Aj ja mám predovšetkým skutkami 
dokazovať, že som Božie dieťa. Vzletné slová sú málo. Žiadajú sa 
skutky. A nie hocijaké. Len tie presvedčia o našom Božom synovstve, 
ktoré sú v súlade z Božou vôľou a konajú sa s vierou, tie, za ktoré 
čakáme odmenu jedine od Pána.

Liturgia: Všetko ako 24. apríla. Zdržanlivosť od mäsa

sobota 29. apríl
deviati mučeníci z Kyzika
Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27, zač. 19
„Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ ale keď Ježiš 
spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa 
utiahol na vrch celkom sám. (Jn 6, 14 – 15)
Mnohí sa dnes oduševňujú za Ježiša. Ale väčšina tak ako Galilejčania. 
Podnikatelia si cenia vplyv Ježiša na pracovné výkony. Vladárom 
vyhovuje, pretože káže dávať cisárovi. Zdravotníkom pomáha 
jeho náuka chrániť zdravie jednotlivca i národa. V združeniach 
sa pomocou jeho príkazov ľahšie udržuje disciplína i deti sú 
poslušnejšie. Rodičia starostlivejší. Manželia vernejší. Ale jeho prvým 
darom je nebo, o ktoré je len skromný záujem. Zrejme preto, že tento 
dar nie je lacný. Všetko treba dať na jeho získanie. Aj seba. A nám, čo 
sme blízko neho, o čo ide?
Liturgia: Všetko ako 24. apríla

NeDeĽa 30. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách 
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16, 8, zač. 69 (rad.); Sk 12, 1 – 
11, zač. 29; Lk 5, 1 – 11, zač. 17 (Jak.)
neľakajte sa! Hľadáte Ježiša nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. 
vstal z mŕtvych. niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. (Mk 16, 6)
Raz mi niekto povedal: „Neviem prečo, ale život, ktorý žijem, ma 
vôbec nenapĺňa. Mám všetko, čo potrebujem. Dokonca aj dobrú ženu 
a vychované deti. Ale čosi tomu chýba. Nemá to šmrnc.” Človek je 
pozvaný smerovať k Bohu, ktorý dáva tú silu. V dnešný deň Božieho 
ticha môže človek objaviť seba samého. Je to práve ten okamih, ktorý 
človeku pripomína, aký je ľudský život prázdny bez prítomného 
a živého Boha. Keď si uvedomí prázdne túlanie sa po svete bez 
akéhokoľvek cieľa. Je to pocit, s ktorým sa ženy vyberajú k hrobu. 
Je to pocit človeka, ktorý si zrazu pripomenie hmlisté spomienky 
na zvyky, ktorým ho učila babka. Vyberá sa k hrobu, k miestu 
spomienok a pozostatkov, ako ženy náhliace sa vo veľkonočné ráno, 
dúfajúc, že aspoň plač nad mŕtvym dá nejaké uspokojenie. Ale nič nie 
je také, aké bolo predtým. Prichádzajúc k hrobu nájdu neočakávané. 
Dokonca to, v čo sa ani neodvážili dúfať. Je to niečo, čo znovu prebudí 
ich hlad po plnosti života. Nasýti ich prázdnotu, ktorá zostala 
po minulosti. Ale nie je to len akási náhrada, náplasť či útecha. 
Je to reálna prítomnosť toho, kto bol doteraz s nimi, a na chvíľu 
sa odmlčal. Toto je tajomstvo noci, ktorá prebúdza človeka zo sna 
prázdnoty k plnosti života. A tak každý z nás stojí pred otázkou: 
Čo hľadám vo svojom živote a kde to hľadám?
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z 2. hlasu, Ctihodný Jozef a Anjel pri hrobe a tropár Jakubovi. 
Sláva, kondák Jakubovi, I teraz, kondák z Paschy. Ostatné z Nedele 
o myronosičkách a Jakubovi (HS: 227, 234, 376; PZ: 192, 200, 355; HP: 
207, 216, 371)

poNDelok 1. máj
Prorok Jeremiáš
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn 4, 46b – 54, zač. 13
Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ on uveril Ježišovmu slovu 
a šiel. (Jn 4, 50)
Farizejov karhal Ježiš preto, že neverili ani zázrakom. Svojich 
krajanov preto, že verili iba zázrakom. Kafarnaumského otca 
odmenil, lebo uveril a poslúchol ho na slovo, bez akýchkoľvek výhrad 
a námietok. Takéto kategórie mal Ježiš medzi svojimi poslucháčmi. 
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Mali by sme vedieť, do ktorej patríme. Ale mali by sme vedieť aj to, 
že z duchovných chorôb možno vyliečiť seba a svoje okolie len takou 
vierou, akú mal kafarnaumský úradník.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropáre 
Ctihodný Jozef a Keď si zostúpil, Sláva, I teraz, kondák Nedele o myro-
nosičkách. Ostatné z Nedele o myronosičkách (HS: 227, 234; PZ: 192, 
200; HP: 207, 216)

Utorok 2. máj
svätý Atanáz Veľký
Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33, zač. 20
Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali božie skutky?“ (Jn 
6, 28)
To sú Božie skutky, ktoré nezapadnú s nami do hrobu, ale vystúpia 
k Bohu, pri ktorom nám držia miesto. Náš skutok sa stáva Božím 
vierou v toho, ktorého nám Boh poslal. A tak ako Otec poslal jeho, 
tak nám Ježiš poslal apoštolov a ich nástupcov. S tým istým poslaním 
a s tou istou mocou. Chceš vedieť, či konáš Božie skutky? Opýtaj sa, 
či s vierou a ochotou poslúchaš tých, ktorých k tebe poslal Pán.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropáre 
Ctihodný Jozef a Keď si zostúpil, tropár Atanázovi, Sláva, kondák Ata-
názovi, I teraz, kondák z Nedele o myronosičkách. Ostatné z Nedele 
o myronosičkách a Atanázovi (HS: 227, 234, 377; PZ: 192, 200, 356; 
HP: 207, 216, 374)

streDa 3. máj
odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, zač. 21 (rad.); Hebr 12, 7 – 
16, zač. 334; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.)
Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hlado-
vať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35)
Otec sa so synom vyberú hneď zrána na lúku kosiť. Počasie je pekné, 
robota sa im darí. Keď už slnko vystúpilo dosť vysoko, otec vraví 
synovi: „Prerušíme kosenie, trocha si oddýchneme a poklepeme 
kosy.“ Syn na to: „Oddýchnuť si môžeme, ale s klepaním kôs sa 
zdržiavať nebudeme.“ „Zdržiavať?“ začudoval sa otec. „Klepanie kosy 
nikdy nezdržiava kosenie.“ Syn si nedal povedať. Otcovi dal za pravdu 
až večer, keď zmorený odkladal kosu. Aj nám sa niekedy zdá, že 
na mnohé veci nám neostáva čas. Často sa stane, že nám neostane 
práve na Eucharistiu. Ale to je práve to „klepanie kosy“ našej duše.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z triódy a Teodózovi. Sláva, kondák Teodózovi, I teraz, kondák z tri-
ódy. Ostatné z triódy a Teodózovi (HS: 188, 227, 234; PZ: 145, 192, 199; 
HP: 207, 214, 374)

Štvrtok 4. máj
Mučenica Pelágia
Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 – 44, zač. 22
nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. 
a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 44)
Každý teda, kto počúva i rozumie Synovi, mal by vedieť, komu má 
za to najprv ďakovať. Otcovým pričinením sa človek dostáva k Synovi, 
aby sa potom Synovým prostredníctvom dostával späť k Otcovi. 
Lenže týmto druhým smerom sa už nejde tak lacno ako od Otca 
k Synovi. Cesta naspäť k Otcovi, kde Syn sa stáva prostredníkom pre 
človeka, nebýva ľahká. Stojí veľa jeho i nás. Jeho život na dreve kríža 
a nás nie menej.
Liturgia: Všetko ako 1. mája

piatok 5. máj
Mučenica irena. Prepodobný Nikefor
Čítania: Sk 8, 40 – 9, 19a, zač. 21; Jn 6, 48 – 54, zač. 23
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. (Jn 6, 51a)
Najprv chlieb slova a potom aj chlieb tela. Ale jeden chlieb. A pretože 
som živým chlebom, nemožno niečo zo mňa prijať a niečo zo mňa 
ponechať. Nemožno prijať moju náuku a odmietnuť moje telo. Prijať 
moje telo, a neprijať pritom moje poslanie. Ak má chce mať niekto 
v sebe živého a oživujúceho, musí ma prijať tak, ako sa mu dávam – 
celý vo všetkých podobách.
Liturgia: Všetko ako 1. mája. Zdržanlivosť od mäsa

sobota 6. máj
spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Čítania: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (rad.); Gal 5, 22 
– 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. (Jn 15, 17)
Ako nás Ježiš miluje? Tak veľmi, že za mňa zomrel na dreve kríža! 
Áno, môj pohľad na kríž mi dáva najjasnejšiu odpoveď. Miluje 
ma bezhraničnou láskou a takú očakáva aj odo mňa – k bratom 
a sestrám, v ktorých je prítomný on sám. Môžeme sa pýtať, prečo je 
táto láska dôležitá. Lebo nik nemá väčšiu lásku ako ten, čo položí 
svoj život za svojich priateľov. Ako? Vypne telku a venuje svoj čas 
blízkemu – chorému. Zriekne sa počítača, aby umyl riad.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropáre 
Ctihodný Jozef a Keď si zostúpil, tropár Jóbovi, Sláva, kondák Jóbovi, 
I teraz, kondák z Nedele o myronosičkách. Ostatné z Nedele o myro-
nosičkách a Jóbovi (HS: 227, 234, 378; PZ: 192, 200, 358; HP: 207, 216, 
375)

NeDeĽa 7. máj
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom
spomienka na znamenie svätého Kríža v Jeruzaleme
Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, zač. 14 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 
24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 (Krížu)
a kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde. (Jn 5, 7b)
Na chvíľu sa pozastavím nad súťaživosťou. Zdravé trhové prostredie, 
ktoré umožňuje, aby si jednotlivé firmy konkurovali a navzájom 
súťažili, je iste v poriadku. Nič lepšie sa zatiaľ nevymyslelo. Tí starší si 
ešte dobre pamätajú, ako brzdilo pokrok socialistické hospodárenie, 
ktoré súťaž neumožňovalo. Na osobnej úrovni však porovnávanie 
a súťaživosť pôsobia devastujúco. Dovolím si povedať, že čím sú si 
ľudia menej istí v tom, ako ich vidí Boh, tým viac sa snažia zapôsobiť 
na ostatných. Takíto ľudia sa neštítia použiť všetky prostriedky, 
aby svojich kolegov predbehli a postúpili na nejaké lepšie platené 
miesto. Ak však druhých okolo seba vidíme ako konkurentov a nie 
ako spolupracovníkov, takáto súťaživosť pokrok a rozvoj neprináša. 
Nehovoriac o veľkých duchovných škodách. Veď z čoho sú dnes ľudia 
najviac sklamaní a zničení? Z narušených vzťahov v rodine a v práci! 
Liekom, ako sa dostať z pretekov nezdravej súťaživosti, je jednoducho 
„zájsť do boxu“ a dať si pauzu. Uvedomiť si, že Boh ma miluje takého, 
aký som, a prijal ma aj s mojimi nedokonalosťami. Pochopiť, že 
nemá zmysel porovnávať sa, pretože buď upadneme do pýchy, alebo 
do odsúdenia. Musíme sa uistiť, že žijeme v Božej vôli a že náš život 
je v Božích rukách. Je na ňom, aby nám otvoril dvere a spôsobil, že 
nájdeme priazeň aj u ľudí.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák z Paschy. Os-
tatné z triódy (HS: 227, 236; PZ: 192, 203; HP: 207, 218)

Vladimír Sekera-Mikluš
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nájdete takmer všade. Dorastá 
do výšky až 150 cm. Listy sú jemne 
ochlpené, srdcovitého tvaru a píl-
kovito ozubené. Chĺpky obsahujú 
zmes histamínu dráždiaceho kožu, 
acetylcholínu vyvolávajúceho pocit 
pálenia a sérotonínu zvyšujúceho 
účinok dvoch predchádzajúcich 
látok. Obsahuje chlorofyl, betakaro-
tén, vitamín C, vitamíny skupiny B, 
vápnik, horčík a močopudnú kyseli-
nu kremičitú, antioxidačné flavono-

idy a baktérie ničiace fytoncídy. Zbierame vňať alebo len listy (z mla-
dých rastlín) aj viac ráz do roka. Sušíme ich pri teplote 60 °C. Používa sa 
pri chorobách dýchacích orgánov, pri katare žalúdka a čriev, podporuje 
tvorbu červených krviniek. Prečisťuje krv a lieči zápaly močových ciest, 
reumu svalov a kĺbov, poruchy látkovej premeny, ochorenia žlčníka, 
pečene, hemoroidy, zápchu, žalúdočné problémy i vypadávanie vlasov.

Žihľavová tinktúra proti vypadávaniu vlasov:  V ½ l bieleho alkoho-
lu lúhujte dva týždne 100 g sušenej žihľavy. Zmes občas premiešajte. 
Potom ju vtierajte do vlasovej pokožky.

Mazanec

Prinášame vám recept 
na mazanec, typický 
veľkonočný koláč.

Suroviny: 375 g hladkej 
múky, 150 ml mlieka, 
75 g krupicového cukru, 
30 g čerstvého droždia, 3 žĺtky, 1 vanilkový cukor, 95 g masla, 
kôra z citrónu, štipka soli, 50 g plátkov mandlí, 50 g hrozienok 
v rume, vajce na potretie

Postup: Pripravíme si kvások z mlieka, droždia a 1 PL 
cukru. Múku preosejeme, pridáme kôru z citróna a soľ. 
V mlieku vyšľaháme žĺtky, cukor, kvások a vypracujeme cesto. 
Nakoniec pridáme rozpustené vychladené maslo. Necháme 
kysnúť 1,5 h, než sa cesto zdvojnásobí, a potom zapracujeme 
mandle a hrozienka. Vytvarujeme bochník, vložíme do torto-
vej formy, necháme podkysnúť, potrieme vajcom, posypeme 
mandľami a pečieme na 190 °C 10 min., potom na 150 °C 
a dopečieme ešte asi 50 minút.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

 Požehnané drevo

Ak by sme hľadali v Biblii nejaký konkrétny 
materiál, s ktorým je najviac spájaný sled 
udalostí dejín spásy človeka, zistili by sme, 
že pri mnohých situáciách má toho najviac 
na rováši drevo. Bolo to práve drevo stromu, 
z ktorého sa prihovoril diabol v podobe hada 
Adamovi a Eve. Strom poznania dobra a zla 
je preto východnými otcami označovaný 
v liturgických textoch aj ako drevo záhuby. 
Drevo (po hebr. ץֵע [éts; éc]) označuje totiž 
nielen drevo ako materiál, ale pod týmto 
pojmom je označovaný aj strom. Podobne je 
to aj v ruštine.

Na druhej strane dejín spásy stojí drevo 
kríža: „... drevo požehnania, kríž vznešený, 
strom v raji Bohom štepený“ (stichyra z ve-
čierne Krížupoklonnej nedele).

Poďme sa teda o dreve dozvedieť viac.
Výskyt dreva ako hmoty datujú paleovedci 

do obdobia prvohôr, keď vtedajší les tvorili 
vysoké, až tridsaťmetrové prasličky a paprade.

V Knihe Genezis (1, 11 – 12) je flóra dielom 
stvorenia tretieho dňa.

Z cyprusového dreva, resp. z dreva stromu 
gofer postavil Noe archu, tak ako mu Boh 
prikázal. S rozmermi 300 x 50 x 30 lakťov, 

t. j. približne 150 x 25 x 15 m. A tak sa drevo 
v podobe archy stalo záchranou pre Noema 
a jeho rodinu.

Bolo to drevo, na ktoré ukázal Boh, aby ho 
Mojžiš hodil do horkej vody pri Mare, a tá sa 
stala vodou sladkou a príjemnou na pitie.

V Starom zákone nájdeme ešte jednu 
situáciu, kde drevo hodené do vody prináša 
pomoc v zúfalej situácii. Keď sa Elizeovmu 
učeníkovi vyšmykla sekera pri stínaní stromu 
a padla do rieky Jordán, prorok vyťal kus 
dreva, hodil ho do Jordánu a sekera vyplávala 
na hladinu.

Najdrahšie drevo sa volá bocote a pochádza 
zo stromu rodu cordia. Tento druh rastie len 
v určitých oblastiach a meter kubický stojí 
takmer pätnásťtisíc eur.

Na Slovensku sa v roku 2006 najdrahšie 
predal výrez javora horského s objemom 1,77 
m3 za 236 939 Sk (cca 7 865 eur). 

Máte odjakživa zafixovanú informáciu, že 
drevo na vode pláva? Nuž, nie je to celkom 
pravda. Niektoré druhy, a nie je ich málo, 
majú totiž väčšiu hustotu ako voda a po vlo-
žení do vody si to zamieria ku dnu. Najťažšia 
drevina je gaujak (lignum vitae), ktorý má 

pri vlhkosti 12 % hustotu 1360 kg/m3. Voda 
má hustotu 997 kg/m3. Gaujak sa vyskytuje 
v Karibiku a v Južnej Amerike. Slovenským 
favoritom je ker zimolez obyčajný s hustotou 
900 kg/m3.

Najľahšie drevo určite poznajú všetci 
modelári lietadiel. Je ním balza (ochroma 
lagopus) s hustotou okolo 130 kg/m3. Rastie 
taktiež v Karibiku. Zo slovenských drevín je 
najľahší smrek s hustotou okolo 440 kg/m3.

Málokto vie, že v malej liptovskej obci 
majú najväčšiu drevenú stavbu v strednej Eu-
rópe. Už vyše tridsaťpäť rokov môžu turisti 
obdivovať drevený artikulárny evanjelický 
kostol vo Svätom Kríži. Pôvodne stál v Pa-
ludzi. Odtiaľ ho v roku 1974 kvôli výstavbe 
vodného diela Liptovská Mara presťahovali 
na súčasné miesto. Jeho premiestnenie trvalo 
dlhých osem rokov.

Najväčšia drevená stavba na svete sa 
nachádza v Japonsku. Budhistický chrám 
Todaiji sa vypína do výšky 53 metrov. V kres-
ťanskom svete je najväčším chrámom Kižský 
pogost v Rusku. Chrám Premenenia Pána je 
vysoký 37 m a je dekorovaný 22 vežičkami. 
(Michal Pavlišinovič, foto: wikimedia.org)
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Pokora kríža
Na stretnutí mladých 
animátorov pri prezentá-
cii použilo jedno dievča 
pekné prirovnanie. Dve 
takmer totožné huby 
boli predmetom otázky: 
„Čo si myslíte, je nejaký 
rozdiel medzi týmito hu-
bami?“ Keď sme sa na tie 
obrázky pozreli, skutočne 
vyzerali tie huby rovnako. 
Pre istotu som odpove-
dal takticky: „Na prvý 
pohľad ani nie, ale určite 
v tom bude nejaký háčik.“ 
Jej odpoveď znela: „Áno. 
Zatiaľ čo v prvom prípade 
ide o chutnú, jedlú hubu, 
tá druhá je horkastá 
a jedovatá.“

Keby sme sa presunuli 
o dvetisíc rokov dozadu 
a opýtali by sme sa Ježišo-
vých súčasníkov, ako sa 
pozerajú na kríž, počuli 
by sme podobne na jed-
nu a tú istú vec rôzne 
názory. Pre jedných je kríž pohoršením, 
pre iných bláznovstvom či synonymom 
najväčšej potupy. No pre povolaných je 
dôkazom bezhraničnej Božej lásky. Isto aj 
pre Ježišových apoštolov bol kríž spo-
čiatku nástrojom tyranie, nehumánnosti 
a smrti. Určite videli, ako Rimania tresta-
jú najväčších zločincov. Možno sa aj do-
počuli o tisícoch ukrižovaných, ktorí sto 
rokov pred tým kruto doplatili za vzburu 
proti otrokárskemu rímskemu systému 
a ich telá visiace na krížoch lemovali ces-
tu z Capuy do Ríma. Lenže nekonečnosť 

Ježišovej 
lásky a veľké 
tajomstvo 
Kristovho 

vzkriesenia spolu s darmi prisľúbeného 
Svätého Ducha ich vyzbrojilo na prijatie 
akéhokoľvek kríža. Už nebolo strachu 
v ich živote a doslova a do písmena vy-
plnili Pavlovo: „ ... pre mňa žiť je Kristus 
a zomrieť zisk“ (Flp 1, 21).

Čo však dnes vidíme vo svete? A nemu-
síme ísť ani do sveta. Čo vidíš vo svojom 
živote? Koľkokrát ťa strach premôže 
a podobne ako desiati apoštoli v Get-
semanskej záhrade aj ty utekáš kade 
ľahšie. Stačí jeden záchvev, jedna životná 
víchrica a náš život napĺňa strach z toho, 
čo bude. Bojíme sa o prácu, o budúc-
nosť. Či budeme mať dostatok peňazí 
na plnohodnotný život, či sa bude mať 
kto o nás v starobe postarať. Či si náj-
dem životného partnera, či akú známku 
dostanem na vysvedčení. Predstavujeme 
si, aké by to bolo super, keby sme nemali 
žiadne ťažkosti a keby sa nám vyhýbali 
rôzne problémy. Lenže takýto život nikde 
nenájdeš. Ani v rozprávke.

Stojíme na prahu sviatkov, ktoré sú 
dôkazom toho, že Boh nikdy neprestal 
a nikdy neprestane milovať človeka. On 
neváhal „zriecť sa seba samého a vziať 
na seba prirodzenosť sluhu“. A toto je 
recept do nášho života. Vstupovať do po-
kory a prestať si o sebe myslieť, že si naj. 
Najmúdrejší, najschopnejší, najideálnej-
ší... Naj, naj, naj. Len jeden je naj. A ako 
to dosiahol? Nuž práve skrze tú najväčšiu 
pokoru, ktorá ho urobila schopným prijať 
kríž. A tak na toto pamätajme aj počas 
týchto sviatkov. Kríž, choroba či smrť je 
len jedna etapa života, to je ten Veľký 
piatok, ale pamätaj, že potom prichádza 
nedeľné ráno, ráno Vzkriesenia. (Michal 
Pavlišinovič; foto: clipartfest.com)
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Keď sa dieťa opýta: Prečo kresťania nedodržujú 
starozákonný zákaz zobrazovať Boha?

Odpovedzme: Boh zakázal Izraelitom zobrazenia 
preto, aby si zachovali odstup od pohanského 
spôsobu života a ich kultových obrazov. No Boh 
sám prijal v Kristovi podobu, keď sa stal človekom, 
ktorý sám povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14, 
19) Preto siedmy ekumenický koncil v Nicei (r. 787) 
odôvodnil proti obrazoborcom uctievanie obrazov 
Ježiša Krista, ale aj Bohorodičky, anjelov a všetkých 
svätých. Kresťanské uctievanie obrazov nie je v roz-
pore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Veď 
„úcta k obrazu prechádza na vzor“ a „kto uctieva 
obraz, uctieva osobu, ktorá je na ňom namaľovaná“. 
Úcta, ktorá sa vzdáva posvätným obrazom, je „ná-
božná úcta“ a nie adorácia, ktorá patrí jedine Bohu.

Kresťania sa neklaňajú obrazom, ale vzdávajú 
úctu tomu, koho obraz predstavuje: Kristovi, Panne 
Márii, anjelom a svätým.

V židovstve a islame naďalej platí zákaz zobrazo-
vať Boha.

etik
eta

Pokračujeme vo vyučovaní manželov Kovácsovcov, s ktorým vystú-
pili na konferencii o rodine v Prešove. Manželia Anikó a Dénes ho-

voria o vzájomných potrebách manželov v spoločnom manželskom živote.

Dénes: 
Piata vec, ktorá je pre manželku vo vzájomnom manželskom vzťahu po-
trebná, je vernosť. Aby bol muž verným manželom a verným otcom. Čiže 
manželka musí cítiť a musí si byť istá, že jej manžel je jej verný a nikdy by 
ju nepodviedol. Toto musí manžel svojej manželke zabezpečiť. Musí takto 
žiť, musí takto hovoriť a má sa tak aj správať, aby to manželka videla aj 
cítila. Aby vedela, že ona je prvá aj posledná v jeho živote a nikdy by ju 
nepodviedol. To vie muž zabezpečiť len vtedy, ak je jeho hlavou Kristus (1 
Kor 11, 3).

Anikó:
Ako ste si všimli, zatiaľ sme hovorili len o fyzických potrebách man-

žela. Neodsudzujme manželov, že sú takí. Boh ich takých chcel. Nasledu-
júca potreba manžela je niečo iné. Je to uznanie a obdiv. Ako už manžel 
povedal, muži potrebujú povzbudenie, lebo sú „zbabelci“. Manželka do-
káže veľmi povzbudiť a vybudovať hodnotu svojmu manželovi, ale vie ho 
aj strašne zničiť. Jedným slovíčkom. Manželky, musíme si dávať pozor, aby 
sme si cenili a ctili svojich manželov. Nájdime, čo by sme mohli na nich 
pochváliť. A slovami to aj vyjadrime. V Knihe Prísloví (12, 4) čítame: 
„Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica (tá, ktorá robí 
hanbu) je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.“ Nezahanbujme svojho 
manžela. Niekedy aj jedným pohľadom ho môžeme zmazať a potupiť. Ale 
svojím obdivom ho vieme budovať. Našou úctou vieme vyjadriť, ako si ho 
veľmi vážime. A potom je viac a viac schopný konať smelšie veci.

Marek Kolesár

Viete, čo je netiketa? Slovo vzniklo spojením slov 
net – sieť a etiketa. Je to sieťová etiketa alebo súhrn 
pravidiel slušného správania na internete, dodr-
žiavanie pravidiel elektronickej komunikácie. Ak 
používame počítač v práci, tak sme povinní okrem 
bežnej netikety dodržiavať aj ďalšie pravidlá, ktoré 
stanovuje zamestnávateľ. Napriek tomu, že mnohí 
denne komunikujú prostredníctvom elektronickej 
siete, nie všetci dodržiavajú základné pravidlá sluš-
nosti. Medzi ne patrí napríklad to, že sa správate 
podobne ako v bežnom styku s ľuďmi – slušne, 
že vynechávate dôvernosti a vyjadrujete sa jasne 
a zdvorilo. Dôležité je rešpektovať súkromie iných 
a zároveň byť zhovievaví k ich prípadným chybám. 
Rešpektujte čas iných. Neposielajte zbytočnosti 
(ktoré sa síce vám páčia, ale iných môžu otravovať), 
reklamy, poplašné správy alebo reťazové listy a pri 
odpovediach skracujte predchádzajúcu správu 
na minimum. 
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Stvoriteľa
neba i zeme

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

A je úžasné, že sme počúvli 
Božie volanie! Ale, čo je tá     
       najväčšia vec, ktorú...

Komiks
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... pre nás robí náš 
Boh. Dáva nám 
možnosť už 
tu  ... 

Príbehy poslušníka

A určite je veľmi 
dobré, že sa 
modlíme a 
postíme
...

Ahoj, deti! Na dnešnej stránke si pripomenieme, kto je pôvodca všetkého, čo poznáme (i toho, čo 
zatiaľ nepoznáme). Je to náš živý, všemohúci a nesmierne múdry Boh, ktorý všetko stvoril tak, aby to 
fungovalo a prinášalo radosť. Stvoril pre nás zem, po ktorej chodíme, ale aj nebo, kde nás čaká on 
sám spolu so zástupmi anjelov a svätých.

Áno.

       Najväčšia   
   vec nie je to, 
  čo robíme 
  my, ale to, 
         čo...

Správny kresťan si uvedomuje dôležitosť zeme aj neba. 
Boh ich stvoril z lásky a pre nás. Preto sa usiluje žiť čo 
najlepšie tu na zemi, s úctou prijímať všetko stvorenie – 
teda je nohami na zemi. No veľmi dôležité je, aby jeho život 
bol zameraný na nebo. Na to dokonalé, čo Boh pre nás 
pripravil od stvorenia sveta. Verím, že sa tam stretneme. 
Dovidenia v nebi!Leporelo 4

... 
na zemi 
cez 
otvorené 
nebo
... 

Hlava v nebi, nohy na zemi

... že nebo je oddávna a že zem 
povstala Božím slovom. (1 Pt 3, 5)

Otče,
je to veľká 

vec, že my tu 
na zemi 

žijeme ako 
mnísi, však?

...  
môžeme 

pre
nášho

...

... vystupovať a 
zúčastňovať sa na 
nebeskej hostine.

Áno. Máš 
pravdu.

... na 
rôzne 
úmysly!

...
Stvori-
teľa  u-
robiť?...

Stvoriteľ verzus stvorenie
Od nášho Stvoriteľa sme získali alebo „zdedili“ jednu vynikajúcu vlastnosť – 
tvorivosť, (cudzím slovom kreativitu). Tvorivý môže byť každý (nie iba 
umelec) a v ktorejkoľvek oblasti. Môže vymyslieť nové auto alebo z dreva 
vykresať zaujímavú sochu, vynájsť nový liek alebo vtipnú reklamu. No jedno 
nedokážeme... A ani to nikdy nebudeme vedieť, lebo to prináleží iba Bohu. On 
jediný tvorí z ničoho. Stačil mu nápad, myšlienka, slovo (nehmotné) a stvoril 
hmotu. My pri svojej tvorbe používame niečo, čo sme nevymysleli ani nevytvori-
li. Potrebujeme Božie materiály – drevo, kameň, železo, vodu, vzduch, zem, 
ropu... Ničím sme sa nezaslúžili o to, že sú tu a že ich môžeme používať. 
Boh to pripravil pre nás z lásky.
Vystrihni si z papiera obláčik (to je tiež Boží výmysel) a skús z neho 
vytvoriť napríklad ovečku. Alebo z dreva vystrúhaj dve paličky 
a urob drevený krížik. Takto vytvoríš dva najznámejšie symboly 
Veľkej noci.

Na počiatku stvoril 
Boh

nebo a zem.
(Gn 1, 1)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Igor Zimovčák, titulárny arcidekan, farár farnosti Ľu-
botice – 14. apríl – 50 rokov života; Marek Petro, ti-
tulárny kanonik, prodekan na GTF PU v Prešove – 22. 
apríl – 50 rokov života; Rastislav Janičko, farár farnosti 
Litmanová – 22. apríl – 40 rokov života

Zo srdca želáme Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Nedeľná svätá liturgia
09.04. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná baňa (11.15 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie pre 
manželov a snúbencov

07.05. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 �Večer mladých

11.05. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (16.30 h)

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Oznamy
Prosíme všetkých správcov farností alebo dôverníkov 
vo farnostiach, aby zaslali do ústredia spolku v Micha-
lovciach aktualizované zoznamy členov s potvrdením 
o prebratí knižných podielov. Zároveň prosíme tých, 
ktorí ešte nevyrovnali členský poplatok, aby to urobili 
čo najskôr. (výbor spolku)

Na spolok darovali: farnosť Drienica: Anna Birčáková 
– 5 eur; Helena Čarnická – 5 eur; Helena Fechová – 5 
eur; Oľga, Fechová – 5 eur; Peter Javorský – 5 eur; otec 
Milan Mojžiš – 5 eur; Margita Olejárová – 5 eur; Mária 
Polomčáková – 5 eur; Vincent Sedlák – 5 eur; Elena 
Škovranová – 5 eur; Margita Škovranová – 5 eur; Anna 
Staneková – 5 eur; Anna Šurinová – 5 eur; Jozef Krivo-
ňák, Jakubovany – 5 eur

Jubilanti – apríl
50 rokov: prof. Marek Petro, Prešov
60 rokov: Marta Jurčová, Ďurďoš; Nadežda Kochano-
vá, Svidník; Valéria Mižičková, Bajany; Mária Naďová, 
Kysta; Magda Pavlinová, Sobrance; Ing. Anna Tomašu-
ľová, Vinné
70 rokov: Anna Baková, Valaliky; Cyril Brandabura, 
Sobrance; Ing. Štefan Daňo, Kamenica nad Cirochou; 
Helena Garbišová, Hlinné-Zlatník; Mária Ivančová, Ra-
kovčík; Anna Malá, Bracovce; Magdaléna Nemčíková, 
Rudlov; Anna Paňková, Svidník; Juraj Pastirik, Zbudza; 
Jozef Peľak, Cabov
75 rokov: Jarmila Čarná, Zalužice; Ing. Eugen Labanič, 
Košice; Jolana Leškaničová, Veľký Ruskov; Ján Smoliga, 
Cabov; Helena Stajančová, Ďurďoš; Anna Zakuciová, 
Košice
80 rokov: Mária Charitunová, Sliepkovce; Anna Krše-
ková, Sačurov; Viktória Onofrejová, Trnkov; Anna Ro-
šaková, Vinné; Anna Vargová, Trebišov
85 rokov: Oktaviana Hricová, Nacina Ves; Jozef Koritár, 
Lastovce; Ján Koščo, Lastomír; Ing. Ján Michančo, Hu-
menné; Margita Zimová, Košice
90 rokov: Veronika Ivanková, Vranov nad Topľou-Lom-
nica

BLAHOŽELÁME

14. apríla oslávi náš bývalý duchovný otec Igor Zimov-
čák krásne životné jubileum – 50 rokov života. Svätý 
František Saleský povedal: ,,Bohu sa nepáčime pre 
veľké skutky, ale pre lásku, s akou ich konáme.“ Drahý 
otec Igor, prajeme vám, aby ste aj naďalej všetky skut-
ky konali v spojení s láskou. Pretože práve vtedy bude 
vaše konanie prepojené s Božím požehnaním. V tomto 
diele nech vás milostivý Boh a Presvätá Bohorodička 
obdaria hojnými milosťami, aby ste mohli plniť svoje 
poslanie. Mnoho rokov, šťastných rokov vám aj celej 
vašej rodine vyprosujú veriaci z Nižného Hrabovca.

Drahý duchovný otec Marek Pet-
ro, práve v paschálnom týždni, 
22. apríla, sa dožívate krásneho 
jubilea, oslávite svoje 50. naro-
deniny a 25. apríla meniny. Už 
päťdesiat rokov putujete týmto 
pozemským údolím do domu ne-

beského Otca. Vaše kňazské povolanie sprevádza prorok 
Eliáš a Pani z hory Karmel, patróni nášho chrámu v Se-
čovskej Polianke. Bola to vaša prvá farnosť a určite vám 
prirástla k srdcu. Boli ste tu pätnásť rokov, čo nie je málo. 
Presvätá Bohorodička otvára svoju náruč a daruje nám 
svätý škapuliar, aby s jej pomocou sme spolu s vami aj 
my, veriaci z Polianky, i mnohí iní prešli do večnej radosti. 
Prajeme vám dobré zdravie, veľa lásky, aby Pán žehnal 
vašu prácu aj teraz na teologickej fakulte, kde pripravu-
jete nových pracovníkov do jeho vinice. Žehnajú vám 
farská rada, spoločenstvá posvätného ruženca, svätého 
škapuliara a celá farnosť Sečovská Polianka.

22. apríla oslávi 40. narodeniny 
otec Rastislav Janičko. Z úprim-
ného srdca ti chceme zaželať 
pevné zdravie, veľa síl v tvojom 
kňazskom povolaní, lásky, ra-
dosti, požehnania od nebeského 
Otca a ochranu Presvätej Boho-
rodičky. Na mnohaja i blahaja lita!

s láskou manželka Anežka s deťmi,  
rodina Janičkovcov a Červeňakovcov

21. apríla oslávi duchovný otec 
Radoslav Záhorský 42. narode-
niny. Drahý náš duchovný otec, 
z úprimného srdca vám blahože-
láme a v modlitbách od nebes-
kého Otca vyprosujeme pevné 
zdravie, hojnosť Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i bla-
haja lita! vďační veriaci z Nacinej Vsi

Vďační za kňazskú službu otca 
Michala Jančišina mu k jeho 
narodeninám vyprosujeme 
od vše mo húceho Boha hojnosť 
požehnania v každej oblasti ži-
vota. Nech vás, otec Michal, 
sprevádza jeho ruka po všetky 
dni a naplňuje ich mnohými prejavmi Božej dobroty. 
Mnohaja i blahaja lita! veriaci filiálky Makovce

OZNAMY

Pozvánka na duchovnú púť
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke 
vám 5. – 8. mája ponúka duchovnú púť Bavaria 2017: 
Mníchov, Mariaeich, Wies, Diessen, Ettal, Chiemse, 
Altӧtting. Prihlásiť sa môžete u duchovného otca Ľubo-
míra Nováka. Kontakt: 057/447 10 07; 0907 353 021 
(GKFÚ) Cena: 100 eur (autobus, 2 x ubytovanie)

Vedecká konferencia  
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove vás 27. 
apríla pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárod-
nou účasťou. Témou konferencie bude liturgický čas, 
liturgické kalendáre, kalendáre. (GTF PU)

PONUKA

Základná škola s materskou školou Ľubovec ponú-
ka možnosť zápisu žiakov formou individuálneho 
vzdelávania – tzv. domácu školu, ako aj vzdelávanie 
žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa individuál-
neho učebného plánu. Tel.: 0948 442 454 po 16.00 hod.

FOTOSúťAŽ REDAKCIE SLOVA

Víťazi súťaže

Kategória Cirkev: 1. Kamila Slobodníková; 2. Daniel 
Košťál; 3. Richard Bergel
Kategória Ľudia: 1. Michal Bielak; 2. Viktória Haringo-
vá; 3. Ivana Fabyniová
Kategória Príroda: 1. Tomáš Fečo; 2. Mária Šumichras-
tová; 3. Lenka Mačejovská
Víťazi jednotlivých kategórií získavajú vecné ceny.
Ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa do našej sú-
ťaže zapojili a zaslali nám svoje fotografie. Veríme, že 
aj naďalej budete našimi podporovateľmi a prispieva-
teľmi. (redakcia)

OSPRAVEDLNENIE

Ospravedlňujem sa za neuverejnenie legendy osem-
smerovky v minulom čísle. Správna osemsmerovka aj 
s legendou je uverejnená teraz. Do súťaže o výhercu 
stačí zaslať iba správne riešenie krížovky. (J. Gradoš)

INZERCIA

umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

CENNíK INZERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/
www.facebook.com/grkatslovo
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TV LUX

J07.04. (utorok)  11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP) 
15.30 Krížová cesta s pápežom Jánom Pavlom II. P 16.30 
Veľký týždeň v Ríme – dokument
J08.04. (sobota)  02.35 Obrazy krížovej cesty – zamyslenia 
03.35 Otec Ivan – dok. film 14.00 Akatist – náboženský 
program P 17.20 PKP 20.30 Judáš – film P 2
J09.04. (nedeľa)  01.25 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
09.40 GkM R 10.00 Svätá omša z Vatikánu na Kvetnú 
nedeľu P 21.15 Otec Ivan – dokumentárny film R
J10.04. (pondelok)  21.55 Honduras – dokument o sloven-
skej misii v Hondurase
J11.04. (utorok)  16.00 Inkvizícia: Dejiny herézy – doku-
ment 2 20.55 Gréckokatolícky magazín
J12.04. (streda)  01.50 GkM R14.40 GkM R 20.15 PKP R
J13.04. (štvrtok)  09.30 Svätá omša svätenia olejov z Va-
tikánu P 16.30 Inkvizícia: Španielska inkvizícia P 2 (2) 
17.00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere P 20.00 
Svätá hodinka z Getsemany P
J14.04. (piatok)  11.50 PKP 16.00 Pascha, z utrpenia k ži-
votu – dokument P 17.00 Veľký piatok, obrady utrpenia 
Pána z Vatikánu P 19.30 Sedem Kristových posledných 
slov na kríži P 21.15 Krížová cesta z Kolosea P
J15.04. (sobota)  08.30 Krížová cesta, deň s ikonou P 14.00 
Akatist 16.50 GkM R 17.20 PKP 20.30 Veľkonočná vigília 
z Vatikánu P
J16.04. (nedeľa)  09.40 GkM R 10.00 Svätá omša z Vatiká-
nu P 12.00 Urbi et orbi 15.15 Zmŕtvychvstanie – umelecký 

program P 20.10 Veľkonočný príhovor kardinála Jozefa 
Tomka 20.25 Krajina tieňov – film P 2
J17.04. (pondelok)  20.20 Teodor, dar Boží – dokument 
o mukačevskom biskupovi Teodorovi Romžovi P 2
J18.04. (utorok)  08.20 Pascha, z utrpenia k životu – do-
kument 16.30 Vladyka Milan – dokument o vladykovi 
Milanovi Šášikovi a jeho práci na ukrajine P 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J19.04. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 20.15 PKP R 
22.00 Teodor, dar Boží R
J20.04. (štvrtok)  11.00 Vladyka Milan – dok. R 17.20 PKP R
J21.04. (piatok)  11.50 PKP 16.30
J22.04. (sobota)  14.00 Akatist 16.45 GkM R 17.20 PKP 
20.30 Apoštol Tomáš: Blízko Ježišovi – film P 2
J23.04. (nedeľa)  15.50 Svätá Mária Magdaléna – umelecký 
program P
J24.04. (pondelok)  09.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program P
J25.04. (utorok)  17.05 Peter medzi nami – vzdelávací 
program P 20.55 Gréckokatolícky magazín
J26.04. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 20.15 PKP R
J27.04. (štvrtok)  16.30 Inkvizícia (4) – dokument P 2
J28.04. (piatok)  11.50 PKP 16.30 Viera v Rusku: Biskup Ma-
letský, Don Bosco z Petrohradu – dok. P 2 19.50 PKP R
J29.04. (sobota)  14.00 Akatist 16.45 GkM R 17.20 PKP 
20.30 Biblia: Jeremiáš P 2
J30.04. (nedeľa)  08.00 Ekoklbko – detský program P

TV NOE

J07.04. (piatok)  08.55 Haiti, 75 let přítomnosti salesiánů 
na Haiti
J08.04. (sobota)  00.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM) R

J09.04. (nedeľa)  10.00 Mše svatá Květné neděle z Vatikánu
J10.04. (pondelok)  08.55 Poselství svatých: Matka Tereza
J11.04. (utorok)  09.35 Už nikdy více Vidomegon – dok. 
o práci sestier v Benine 21.05 Řeckokatolický magazín
J12.04. (streda)  18.15 Bet Lechem: vnitřní domov (21)
J13.04. (štvrtok)  13.50 Generální audience Svatého Otce 
16.00 ŘkM R 22.05 Svatá hodina z Getsemanské zahrady
J14.04. (piatok)  15.00 Cesta kříže – v obrazoch a hudbe 
17.00 Památka Umučení Páně z vatikánské baziliky 21.10 
Křížová cesta z Kolosea s papežem Františkem
J15.04. (sobota)  10.15 Velikonoce v Zambii 15.15 Papu-
ánské Velikonoce 20.25 Velikonoční vigilie z vatikánské 
baziliky 00.05 ŘkM R
J16.04. (nedeľa)  06.15 ŘkM R 22.05 Urbi et orbi
J17.04. (pondelok)  10.00 Tajemství divokého lesa – rod. film
J18.04. (utorok)  11.45 Bible pro nejmenší 21.05 ŘkM
J19.04. (streda)  15.25 Poselství svatých: Johanka z Arku
J20.04. (štvrtok)  15.20 Guyanská Diana – dokumentárny 
film 16.20 ŘkM R
J21.04. (piatok)  09.15 Příběhy odvahy a víry: Otec Alexan-
der Meň (14) 19.20 Otec Ivan – dok. film o kandidátovi 
na blahorečenie otcovi Janovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR
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Vladyka Milan odpovedá

V tomto roku  Košická eparchia pri príležitosti výročí 
košického eparchu Mons. Milana Chautura vydala 
knihu s moderným dizajnom, ktorú zostavil otec 
František Dancák, kňaz a publicista, v spolupráci 
s otcom Markom Rozkošom a Martinom Mrázom. 
Ako píše editor,  „projekt vznikol v roku 2015 počas návštevy ad limina 
apostolorum“, kde Svätý Otec vyzval biskupov, aby Božie slovo ohlasovali 
všetkými prostriedkami. Odvtedy sú na internete uverejňované jasné 
a zrozumiteľné odpovede vladyku na otázky, ktoré sa dotýkajú duchov-
ného života. Vďaka projektu vznikla aj kniha s rovnomenným názvom 
rozdelená do niekoľkých tematických okruhov doplnená o fotografie 
vladyku. Veríme, že to bude dobré čítanie nielen pre mladšiu generáciu. 
(Dada Kolesárová)

Otec Ivan 

Ján Ivan Mastiliak CSsR mnohým utkvel v pamäti 
ako otec Ivan. Pokorný, zbožný a veľmi vzdelaný 
gréckokatolícky rehoľný kňaz, teológ, prekladateľ, 
filozof a spisovateľ, ktorý hovoril štrnástimi jazykmi, 
sa narodil v roku 1911 v Nižnom Hrabovci pri Vra-
nove nad Topľou a bol prvým rodeným gréckokatolíckym redemptoristom 
Michalovskej viceprovincie. Viac ako pätnásť rokov strávil v čase totality 
v komunistických väzniciach. Keďže sa vo väzení stretol s Gustávom Husá-
kom, niektorí mu pripisujú aj veľký podiel na legalizácii Gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1968. Dokument o tomto kandidátovi na blahorečenie a jeho 
živote si môžete pozrieť na TV Lux 9. apríla o 21.15 alebo na TV Noe 21. 
apríla o 19.20 hod. (Dada Kolesárová) 

Zázraky z neba

Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľ-
nými udalosťami v rodine Beamovcov z USA. Keď sa 
Christy (Jennifer Garnerová) dozvie, že jej desaťročná 
dcérka Anna (Kylie Rogersová) trpí zriedkavým nevy-
liečiteľným ochorením, začína sa ťažký boj s časom. 
Veci naberú dramatickejší priebeh, keď malá Anna 
spadne zo stromu a utrpí vážne zranenia, ktorých 
následkom prežije zážitok blízky smrti. To, čo nasledovalo po jej prebu-
dení, nedokáže vysvetliť ani moderná medicína a mnohí to nenazvú inak 
ako zázrak. Film bol nakrútený podľa rovnomennej knihy z pera Christy 
Beamovej, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Citadella aj v sloven-
skom preklade. (itafilm.sk)

Slávka Tkáčová: Je čas

Tri roky po tom, čo ovládla celoslovenskú súťaž 
Gospeltalent, vydala Slávka Tkáčová koncom 
minulého roka svoj debutový album. Predstavuje 
v ňom svoju hudobnú i ľudskú cestu, ktoré dostali 
podobu dvanástich piesní a vianočného bonusu. 
CD spojilo nezameniteľný temperament nadanej autorky so skúsenými 
hudobníkmi a kvalitnou produkciou. Názov albumu vyjadruje jej osobnú 
výzvu nečakať v konaní dobra, lebo „teraz je ten čas začať od seba tvoriť 
krajší svet“. Album vznikal v štúdiu Klaksón  a produkčne ho zaštítil Roman 
Šoltýs. Hudobne sa na ňom podieľali František „Hejo“ Tkáč (klávesy), Ľu-
dovít Billý (gitara), Pavol Jenčo (elektrická gitara), Jozef Marcin (basgitara), 
Adam Kaščák, Michal Lörinc (bicie, perkusie), Adrián Harvan (saxofón). 
(igospel.sk)
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J22.04. (sobota)  18.00 Příběhy odvahy a víry: Ostrov Sa-
chalin (15) – dokumentárna séria 19.15 ŘkM R
J23.04. (nedeľa)  07.50 ŘkM R 11.35 Poselství svatých: 
Papež Jan XXIII. 18.30 Animované biblické příběhy: 
Odpusť nám naše viny

LUMEN

J(každú nedeľu)  06.05 Modlitba prvej hodinky
J08.04. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Róbert Jáger
J13.04. (štvrtok)  09.15 Emauzy – svätá omša svätenia ole-
jov z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici
J14.04. (piatok)  16.55 Emauzy – veľkopiatočné obrady 
z Dómu svätej Alžbety v Košiciach
J15.04. (sobota)  19.15 Emauzy – veľkonočná vigília; ce-
lebruje Mons. Marek Forgáč
J16.04. (nedeľa)  11.55 Urbi et orbi 18.00 Emauzy – svätá 
omša z Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
J17.04. (pondelok)  20.00 Veľká noc v srdciach mladých
J20.04. (štvrtok)  16.30 Dejiny Sýrskej pravoslávnej cirkvi 
– hosť: Ján Krupa
J22.04. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J25.04. (utorok)  20.00 Fatimské posolstvo a jeho odkaz 
pre súčasnosť

RTVS

JeDNOTKA
J24.03. (piatok)  15.05 Žiť na ceste smrti – televízny doku-
ment o Edite Grossmanovej a dvoch židovských ženách, 
ktoré prežili holokaust a žijú v Izraeli.
J09.04. (nedeľa)  09.30 Kvetná nedeľa z Námestia sv. 
Petra v Ríme
J16.04. (nedeľa)  10.00 Veľkonočná svätá omša a Urbi et 
orbi 12.30 Ježiš Nazaretský R

DVOJKA
J09.04. (nedeľa)  20.30 Slovo 20.35 Biblia pokračuje R 
01.20 Slovo R
J12.04. (streda)  15.00 Utrpenie – autorský film
J13.04. (štvrtok)  09.25 Ikony: znamenia zmierenia – dok. R
J14.04. (piatok)  10.00 Pašiové služby Božie z Badína 12.15 
Ježiš Nazaretský – dráma R 13.50 Quo vadis – historický 
veľkofilm 20.25 Mojžiš – výpravný historický film R (1)
J16.04. (nedeľa)  08.30 Slovenské kraslice – dokument R 
14.45 Orientácie 15.15 Slovo 20.35 Sviatočné slovo 
vladyku Jána Babjaka 01.10 Slovo R

RÁDIO SLOVeNSKO A ReGINA
J09.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach
J13.04. (štvrtok)  06.19 Posledná večera a ustanovenie 
kňazstva, umývanie nôh učeníkom
J15.04. (sobota)  06.38 Obsah Bielej soboty a náuka 
o očistci

J16.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy; celebruje 
Mons. Jozef Haľko (Slovensko) / Pravoslávna svätá liturgia 
z Ruského Hrabovca (Regina) 11.30 Urbi et orbi
J21.04. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
J23.04. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Pribety
J30.04. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Evanjelickej cirkvi 
metodistickej
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
J09.04. (nedeľa)  22.20 Opri sa o mňa – príbeh bývalého 
narkomana Martina Žáka
J14.04. (piatok)  06.19 Zmysel krížovej cesty a ukrižovanie, 
kresťan a obeta 15.05 Pašiové služby Božie z Obišoviec
J15.04. (sobota)  20.00 Veľkonočná vigília – svätá omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave 18.15 Rádio noviny: 
Duchovné slovo (po rusínsky; otec Peter Kačur)
J16.04. (nedeľa)  08.00 Veľká noc a jej posolstvo, koniec 
pôstu a výzvy ďalšieho obdobia
J28.04. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Martin Tkačin)
RÁDIO DeVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše
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Legenda: ADRESÁR, AKTOVKA, AUTOMAT, BANÁN, BLESK, BUTÁN, 
CESTA, CYSTA, DEDINA, HANBA, HRANICA, CHARTA, JAZYK, KRESLO, 
LÁTKA, MARŽA, OBJAV, OBLEK, OCEĽ, OKRESY, OPRAVA, OPTIK, 
OSOBA, OŠTEP, PLÁŠŤ, PLECH, POČET, PODOBA, POETA, POKLAD, 
POSTUP, RODIČ, RULETA, SALAŠ, SÍRANY, STRACH, ŠPORT, TECHNIK, 
TELÚR, TEROR, TOVAR, TROSKA, URÁŽKA, VITAMÍNY, YPERIT, ZELER, 
ZMENA. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 5 – 6: Krížovka: Pán je medzi nami a stará 
sa o nás. Osemsmerovka: Božie volanie nás pobáda kráčať v ústrety 
Bohu.

Výherca: Elena Poláková zo Šumiaca

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

Pomôcky:  
Klio, Kran, 

Ankre, Near, 
Sihr

Erbová listina
1
q

Planétka Kôrovec
Predpona 

s významom 
„bývalý“

Autor:  
Vladimír  

Komanický
3
q

Chladno Ráno, 
zdrobnene

Kilometer, 
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objemové 

jednotky pre 
víno
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v Slove
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Skratka  
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po nemecky Otravné látky, 
skratkaAmerický 

herec

Súhlas
Neďaleko

Rieka pri 
Omsku

Čínske ženské 
meno

Plúž Tioalkohol

Čln na Rýne Blízko, 
po anglicky

Patriaci 
esamanovi
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Kaukazská 
osada, aul

Ako
Patriaca 
Nemovi

Opice

Drsne
Hlavné mesto 

Dánska Buď pri živote

Boháč Obliekal

Kód 
Hondurasu

Narušil

Indická 
hmotnosť

Plemená Vetva, 
po nemecky
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Lesklý náter

Francúzske 
mesto

Utlč
Voňavá látka

Kancelárska 
skratka

2    u Palma

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
23.04. Púť Božieho milosrdenstva (10.00 h)
29.04. Metropolitné mariánske večeradlo (09.00 h)
06.05. Fatimská sobota – Púť matiek (10.00 h)
07.05. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ 
(10.00 h)
14.05. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)

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

25.04. a 25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda; 
Moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitba-
mi za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. 
Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(16.30 h)
03. – 04.06. Odpustová slávnosť ZSD

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
14.04. a 14.05. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
06.05. Fatimská sobota (08.30 h)
07.05. Nedeľa požehnania rodín – Akatist požehna-
nia rodín a katechéza (14.00 h)

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

13.04. Sväté strasti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista (17.00 h)
14.04. Veľký piatok – krížová cesta –  začiatok No-
vény k Božiemu milosrdenstvu (10.30 h); Večiereň 
s uložením plaščenice (15.00 h)
15.04. Veľká sobota – svätá liturgia (10.30 h)
16.04. utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál 
(05.00 h); Nedeľa Paschy – liturgie s myrovaním 
a posvätením jedál (10.30 h, 14.00 h)
16. –  21.04. Večierne počas Svetlého týždňa (17.00 h)
06.05. Fatimská sobota (10.30 h)
07.05. Malá púť (10.30 h)

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

27. –  30.04. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň, dajte vašej vysníva-
nej svadbe kvalitnú prípravu. Viac na www.doman-
zelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
05. – 07.05. Kurz Rút – evanjelizačný kurz pre man-
želov. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
12. – 14.05. Duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry. Exercitátor: otec Marcel Mojzeš.
19. – 21.05. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. 
Kurz organizovaný v spolupráci s Donum vitae. Kurz 
je určený predovšetkým lektorom Billingsovej ovu-
lačnej metódy, absolventom prvého kurzu a tým, 
ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti, či obnoviť svoj cer-
tifikát. Príspevok je 50 eur za osobu.
25. –  28.05. Kurz prípravy na manželstvo

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

27.04. Stretnutie kňazov, ktorí majú vo farnosti Ró-
mov v kláštore redemptoristiek voVranove-Lomnici 
(09.00 h) Viac na webe http://centrumpreromov.
sk/; http://ucf6.sk/

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach 
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
19.04. – Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)


