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koNgregácia  
pre východné cirkvi

JJ Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz
J� foto: wikipedia.org

Rímsky pápež pri vykonávaní svojej najvyš-
šej, plnej a bezprostrednej právomoci nad 
celou Cirkvou používa úrady Rímskej kúrie, 
ktoré konajú svoju službu v jeho mene a jeho 
autoritou na dobro miestnych cirkví a v služ-
be ich pastierov. Jedným z takýchto úradov 
je aj Kongregácia pre východné cirkvi, ktorá 
v mene pápeža rozhoduje o tom, čo sa vzťa-
huje buď na osoby, alebo veci katolíckych 
východných cirkví. Je teda akýmsi hlasom 
rímskeho biskupa smerom k všetkým 
východným katolíkom. Aj keď v súčasnej 
podobe bola zriadená len pred sto rokmi, jej 
korene siahajú oveľa ďalej.

Samotné slovo kongregácia označuje akúsi 
stálu radu kardinálov, arcibiskupov a bisku-
pov, ktorej pápež zveril určité kompetencie 
v rámci Cirkvi. Všetkých členov kongregácie 
vymenúva pápež. Na jej čele stojí pápežom 
vymenovaný prefekt, ktorému pri výkone 
jeho úradu pomáha sekretár, podsekretár 
a ďalší úradníci. Súčasťou každej kongregá-
cie je aj kolégium konzultorov, ktorých pá-
pež vyberá z najlepších odborníkov v danej 
oblasti.

Prvé zmienky o inštitúcii, ktorá by sa 
v rámci Apoštolskej stolice osobitne zaobe-
rala záležitosťami východných cirkví, máme 
z roku 1573, keď pápež Gregor XIII. zriadil 
Kongregáciu pre záležitosti Grékov. Jej 

kompetencie však nezodpovedali samotné-
mu názvu. Nemala sa zaoberať záležitosťami 
všetkých východných kresťanov, ale bola 
zriadená kvôli reforme rôznych oblastí cir-
kevného života Grékov byzantského obradu 
na území dnešného  Talianska. Po smrti 
pápeža Gregora XIII. zanikla.

V roku 1622 pápež Gregor XV. zriadil 
kongregáciu Propaganda Fide, v súčasnosti 
známu ako Kongregácia pre evanjelizáciu 
národov (jeden čas bol na jej čele aj slo-
venský kardinál Jozef Tomko), do ktorej 
kompetencie spadali aj záležitosti východ-
ných kresťanov. Keďže išlo o kongregáciu, 
ktorá sa mala zaoberať šírením viery na mi-
sijných územiach, ako aj medzi nekatolíkmi, 
pre záležitosti kresťanského Východu boli 
podľa potreby zriaďované komisie alebo 
kongregácie s kratším alebo dlhším trvaním. 
Vo väčšine prípadov boli pomenované podľa 
problematiky, ktorou sa mali zaoberať: Con-
gregatio de negotiis Ruthenorum, Congrega-
tio super dubiis Orientalium, Congregatione 
super correctione Euchologii graecorum, 
Congregatio super correctione librorum 
Ecclesiae Orientalis.

Takéto „čiastkové“ riešenia v sebe odrážali 
vtedajšie vnímanie kresťanského Východu  
zo strany Rímskej kúrie. Už zo samotných 
titulov jednotlivých kongregácií vyplýva, že 

východní katolíci boli vnímaní ako katolíci, 
ktorých treba ustavične reformovať, opravo-
vať a vylepšovať.

Narastajúca agenda a stále nové záležitosti 
kresťanského Východu vyvstávajúce počas 
prvej polovice 19. storočia poukázali na ne-
vyhnutnosť existencie samostatného úradu 
pre východných katolíkov v rámci Rímskej 
kúrie. Pápež Pius IX. už od začiatku svojho 
pontifikátu vnímal túto potrebu a zriadil 
niekoľko špeciálnych komisií na preštudo-
vanie danej  problematiky. Revolučný rok 
1848/1849 a rôzne politické a sociálne nepo-
koje oddialili prijatie definitívneho riešenia. 
Až 6. januára 1862, na sviatok Bohozjavenia, 
pápež Pius IX. svojím breve Romani Pontifi-
ces ohlásil zriadenie samostatnej a nezávislej 
sekcie Pro Negotiis Ritus Orientalis v rámci 
kongregácie Propaganda Fide. Na čele tejto 
sekcie pre záležitosti východného obradu 
stál prefekt kongregácie, mala však vlastného 
sekretára, úradníkov, vlastný archív a zbor 
konzultorov. Dôležitou novinkou bolo aj to, 
že východní katolíci sa prestali vnímať ako 
jeden celok a boli rozdelení podľa jednotli-
vých národov.

Toto prvé obdobie systematizácie záleži-
tostí východných katolíkov v rámci  Rímskej 
kúrie bolo poznamenané posunom v celko-
vom vnímaní východných katolíckych cirkví. 
Pokiaľ na začiatku boli tieto cirkvi chápané 
ako tie, v ktorých treba stále niečo reformo-
vať a vylepšovať, na konci tejto etapy došlo 
k posunu a začalo sa k nim pristupovať ako 
k spoločenstvám, ktoré síce majú odlišný ob-
rad, ale spolu s latinským obradom odrážajú 
rôznosť a zároveň jednotu Cirkvi.

Pápež Pius XI. (1846 –1878)
Sídlo kongregácie na Via della Conciliazione v Ríme

www.facebook.com/grkatslovo
2 www.casopisslovo.sk
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Zem. Obyčajná hlina. Stále si nedostatočne 
uvedomujeme hodnotu samozrejmých vecí 
a v dôsledku toho aj prehliadaných zložiek 
životného prostredia, akou je aj pôda. Fran-
tišek z Assisi ju vo svojej Piesni brata Slnka 
nazýva sestrou našou matkou Zemou, ktorá 
nás živí a stará sa o nás; vydáva rozličné plo-
dy, farebné kvety i trávu. Jeho vzťah k pôde 
sa vyznačoval úctivosťou a vďačnosťou.

To si všimol aj Svätý Otec František, preto 
vo svojej encyklike Laudato si pozýva „zno-
vuobjaviť lásku k zemi ako ,matke‘ ... chrániť 
(ju) opatrovať, uzatvárajúc s ňou zmluvu, 
aby mohla pokračovať byť, ako to chce Boh, 
zdrojom života pre celú ľudskú rodinu. Toto 
ide proti tendencii vykorisťovať zem, ako 
keby bola vecou bez vzťahu s nami, ako keby 
už nebola matkou, a potom ju nechať zoslab-
núť a opustiť ju, lebo už na nič neslúži“.

Človek obrába pôdu vo veľkom i v malom 
a vo veľkom i v malom treba mať k nej zod-
povedný prístup, lebo sme ju dostali ako dar 
od Stvoriteľa, zdedili po otcoch, ktorí do nej 
vtlačili svoje námahy, v pote tváre dorábajúc 
každodenný chlieb a máme ju odovzdať, 
tak ako oni, generáciám, ktoré prídu po nás. 
Vyžaduje si to uprednostniť taký spôsob jej 
obrábania, ktorý nielen minimalizuje nega-
tívny vplyv na v nej žijúce organizmy, ale pre-
dovšetkým taký, ktorý zlepšuje jej úrodnosť. 
Prvým krokom v tomto smere je aplikácia 
zeleného hnojenia a používanie organických 
hnojív, výroba a distribúcia kompostovaného 
organického odpadu. Rovnako je dôležité 
uprednostniť používanie agrochemikálií 
s vylúčením negatívnych vplyvov.

Poľnohospodársku pôdu ohrozuje v súčas-
nosti aj nerovnomernosť zrážok, čo si žiada 
zasa účinnejšie protierózne opatrenia a efek-
tívnejšie hospodárenie s vodou. Každý kúsok 
ornej pôdy si zasluhuje pozornosť a starost-
livosť. Tu Svätý Otec upozornil na jestvujúci 
a rozšírený negatívny jav, dotýkajúci sa celej 

planéty Zeme, totiž „ukrajovania z poľno-
hospodárskej pôdy jej využívaním na iné, 
rentabilnejšie účely“. Často je však táto 
rentabilita veľmi krátkozraká či iluzórna. Je 
neúnosné, aby sa uprednostňovali súkromné 
alebo rezortné, neraz veľmi individualistické 
a účelové záujmy. Kresťanská viera nás na-
pokon vedie k prosbám a vďačnosti za našu 
sestru, matku zem aj prostredníctvom 
liturgických slávení v rámci cirkevného roka, 
ako aj k vnímaniu jej tichého hlasu. Veď 
nielen z chleba žije človek, čítame v evanjeliu 
(porov. Mt 4, 4).

Naša zem nás učí pokore. Je otvorená 
nebu – zhora, od Pána, očakáva požehnanie. 
Tajomstvo svojej plodnosti nekladie do seba. 
Starozákonný žalmista vyznáva: „Tebe, Bože, 
patrí chválospev na Sione ... navštevuješ zem 
a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo“ 
(Ž 65, 1.9). Zem tak vydáva svedectvo skôr 
o Bohu a jeho milosrdenstve. Napokon je 
poslušná. Prijíma akékoľvek počasie, vždy 
pripravená v tichu prinášať úrodu. Skrýva 
v sebe rôzne mikroorganizmy, unikajúce 
našej pozornosti, a predsa výrazne vplýva-
júce na jej úrodnosť. Aj naše „prinášanie 
ovocia“, bez skrytého a vnútorného života 
s Pánom je problematické. Vidíme tak, že 
naša setra, matka zem nám poskytuje nielen 
pokrm udržiavajúci náš prirodzený telesný 
život, ale aj pokrm pre ducha. Učme sa ho 
nachádzať a prijímať, lebo už emeritný pápež 
Benedikt XVI. v encyklike Caritas in veritate 
píše, že „je nutné, aby existovalo niečo ako 
ekológia človeka, lebo spôsob, akým človek 
zaobchádza so životným prostredím ovplyv-
ňuje, akým spôsobom zaobchádza so sebou 
samým a naopak“.

Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Svätý Otec František sa stretol s delegáciou 
kresťanov a židov zo Slovenska

V Ríme sa 4. – 7. apríla uskutočnila spoločná 
návšteva zástupcov kresťanských a židov-
ských komunít zo Slovenska. Traja slovenskí 
arcibiskupi metropoliti Ján Babjak SJ, Stani-
slav Zvolenský a Bernard Bober, evanjelický 
generálny biskup Miloš Klátik, predseda 
Ústredného zväzu židovských náboženských 
obcí Igor Rintel spolu s dvoma rabínmi a ďal-
šími členmi delegácie sa v stredu 5. apríla zú-
častnili na generálnej audiencii, počas ktorej 
sa osobne stretli so Svätým Otcom Františ-
kom. Potom navštívili vrchného rímskeho 
rabína Riccarda Di Segniho. Ako Svätému 
Otcovi, tak aj rímskemu rabínovi slovenskí 
náboženskí predstavitelia odovzdali ako 
vyjadrenie spoločných koreňov viery biblický 
komentár ku Knihe žalmov. 
Na pozvanie veľvyslanca Slovenskej repub-
liky pri Svätej stolici Petra Sopka sa v stredu 
večer na pôde veľvyslanectva konalo stretnu-
tie medzináboženskej delegácie s osobnos-
ťami slovenského cirkevného a kultúrneho 
života v Ríme. Nechýbali kardinál Jozef 

Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ, rektor Sloven-
ského kolégia Pavol Zvara, sudca Rímskej 
roty Konštanc Miroslav Adam. Vo štvrtok 
spoločne navštívili Pápežskú komisiu pre 
náboženské vzťahy so židmi a dikastérium 
pre jednotu kresťanov, kde ich prijal kardinál 
Kurt Koch, predseda dikastéria.

Počas tejto návštevy Večného mesta 
predstavitelia katolíkov, židov i evanjelikov 
potvrdili hlboký zmysel takýchto stretnutí, 
ktoré pomáhajú vzájomnému spoznávaniu. 
Podobné stretnutie sa vlani konalo formou 
návštevy vo Svätej zemi na pozvanie pred-
staviteľov židovskej komunity, tento rok 
vyšiel s iniciatívou pozvania do Ríma Mons. 
Stanislav Zvolenský. Generálny biskup 
Klátik, ktorý sa na stretnutí v Ríme zúčastnil 
spolu s manželkou, už naznačil, že budúco-
ročné pozvanie zo strany evanjelikov bude 
mať za cieľ Stuttgart a Augsburg ako miesta 
spojené s päťstoročnicou reformácie. (SITA/
RV; foto: TKKBS – Peter Zimen)

J▌Panamský arcibiskup Mendieta predstavil 
v Ríme plány budúcich SDM

Situáciu mladých v Strednej Amerike a Kari-
biku v perspektíve 34. svetových dní mládeže 
2019 v Paname predstavil v Ríme Mons. José 
Domingo Ulloa Mendieta. Panamský arcibis-
kup počas konferencie Z Krakova do Panamy 
– Synoda na ceste s mladými pripomenul, že 
mladí tvoria jednu štvrtinu 163-miliónovej 
populácie tejto oblasti. Aj keď samotná Pa-
nama so svojimi štyrmi miliónmi obyvateľov 
patrí medzi malé štáty, má dôkladnú pasto-
račnú štruktúru s dobrou logistikou. Panam-
ský arcibiskup pripomenul, že jeho diecéza 
je najstaršou na americkom kontinente 
a bola založená 9. septembra 1513 s titulom 

Santa Maria la Antigua. Pre cirkev v Paname 
sa hostiteľská úloha svetových dní mládeže 
22. – 29. januára 2019 spája s očakávaním 
pastoračného  prínosu. Panama plánuje 
ubytovať dvestotisíc mladých v rodinách. Pri 
programe, ktorý sa bude konať týždeň pred 
samotnými svetovými dňami mládeže plá-
nujú organizátori spoluprácu s Hondurasom 
a Salvadorom. Systém registrácie, dopravy 
a informovania bude rovnaký, ako bol pou-
žitý pri SDM v Krakove. Pri organizácii SDM 
v Paname bude Cirkev úzko spolupracovať aj 
so štátom. (worldyouthday.com)

�� Svätý Otec prijal 29. marca na osobit-
nej audiencii členov stáleho výboru pre 
dialóg medzi Pápežskou radou pre medzi-
náboženský dialóg a spoločným irackým 
úradom, v ktorom majú zastúpenie šíti, 
suniti, kresťania, jezídi a sabejci, resp. 
mandejci. Vo svojom príhovore povedal: 
„Všetci sme bratia a kde je bratstvo, tam je 
mier. Sme Božie deti, všetci. Máme jedné-
ho spoločného otca na zemi: Abraháma, 
a od toho prvého Abramovho vyjdenia 
prichádzame až podnes, všetci spolu.“ 
Na záver stretnutia Svätý Otec poprosil 
prítomných, aby sa za neho modlili, a zá-
roveň zvolal Božie požehnanie na členov 
stretnutia. (RV)

�� Apoštolský nuncius v ČR Giuseppe 
Leanza prečítal 7. apríla v ostravskom 
Kostole sv. Václava vymenovanie nového 
pomocného biskupa Ostravsko-opavskej 
diecézy. Stal sa ním doterajší generál-
ny vikár Mons. Martin David, ktorého 
do funkcie vymenoval Svätý Otec František. 
Biskupské svätenie prvého pomocného 
biskupa v histórii diecézy sa uskutoční 
28. mája v Katedrále Božského Spasiteľa. 
Nový ostravsko-opavský pomocný biskup 
sa stáva aj titulárnym biskupom diecé-
zy Thucca, ktorá sa nachádza v africkej 
Numídii. (TS ČBK)

�� Aj formou poštovej známky si Vatikán 
pripomenul 90. narodeniny Benedikta 
XVI., ktoré emeritný pápež oslávil 16. aprí-
la. Vatikánske filatelistické a numizmatické 

oddelenie 
vydalo pri 
tejto príleži-
tosti znám-
ku, na ktorej 
je portrét 
Benedikta 
XVI. v mod-

litbovom geste so zopätými rukami a ru-
žencom. Filatelistický minihárok s modrým 
pozadím obsahuje popri štyroch známkach 
s uvedenou jednotlivou hodnotou 0,95 eur 
aj obraz bratského objatia Benedikta XVI. 
so Svätým Otcom Františkom. (RV)

�� Svätý Otec František požehnal 
19. apríla obraz Panny Márie Snežnej, 
určený kostolu v Bratislave na Kalvárii 
s rovnakým mariánskym titulom. Urobil 
to pred generálnou audienciou, na ktorej 
bol prítomný aj páter Chryzostom František 
Kryštof OP, správca farnosti Bratislava-Kal-
vária, ktorú majú v správe dominikáni. Vyše 
dvojmetrová maľba slovenského umelca 
Jaroslava Dvorského zobrazuje žiariacu 
postavu Panny Márie, ktorá z neba sype 
na zem vločky snehu ako symbol vyprose-
nej Božej milosti.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Hľadá srdcia ako Máriino
Na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodič-
ke Svätý Otec František povzbudil veriacich 
aj týmito slovami: „Je to sám Boh, kto sa ují-
ma iniciatívy a rozhodne sa vstúpiť do našich 
príbytkov – tak ako to urobil v prípade Márie  
– vstúpiť do našich každodenných zápasov, 
plných tiesne i túžob. Práve uprostred našich 
miest, škôl a univerzít, námestí a nemocníc 
sa napĺňa to najkrajšie zvestovanie, ktoré 
môžeme počuť: ,Raduj sa, Pán s tebou!‘ Je 
to radosť, ktorá vyvoláva život, vyvoláva ná-
dej, ktorá sa stelesňuje v spôsobe, akým sa 
pozeráme na zajtrajšok, a v postoji, s akým 
hľadíme na druhých. Je to radosť, ktorá sa 
stáva solidárnosťou, pohostinnosťou, milosr-
denstvom voči všetkým. Rovnako ako Márii, 
aj nám sa môže stať, že budeme zmätení. 
Vypočítavo sa špekuluje o živote, práci, 
rodine. Špekuluje sa o chudobných a migran-
toch, o mladých ľuďoch a o ich budúcnosti. 
Všetko sa zdá byť zredukované na čísla, 
nechávajúc na druhej strane, aby každoden-
ný život mnohých rodín zatemnila neistota 
a nestabilita. Zatiaľ čo na dvere mnohých 
klope bolesť a v mnohých mladých ľuďoch 
rastie nespokojnosť z dôvodu chýbajúcich 
ozajstných príležitostí, špekulácia sa rozrastá 
všade. Niet pochýb, že toto závratné tempo, 
ktorému sme vystavení, akoby nás oberalo 
o nádej a radosť. Stratíme čas na rodinu, 
na spoločenstvo, na priateľov, na solidár-
nosť i na spomienky. Osoží nám položiť si 
otázku: Ako sa dá žiť evanjeliová radosť dnes 

uprostred našich miest? Je možná kresťan-
ská nádej v takejto situácii, tu a teraz? Tieto 
dve otázky sa dotýkajú našej identity, života 
našich rodín, našich krajín a miest. Dotýkajú 
sa života našich detí, mládeže a vyžadujú si 
z našej strany nový spôsob, ako sa zaradiť 
do súčasných dejín. Ak sú kresťanská radosť 
a nádej naďalej možné, tak potom nemôže-
me ani nechceme pred všetkými bolestnými 
situáciami zostať iba divákmi, ktorí hľadia 
na oblohu v čakaní, kedy už prestane pršať. 
Všetko to, čo sa deje, si od nás žiada hľadieť 
na súčasnosť smelo, s odvahou toho, kto 
vie, že radosť zo spásy dostáva svoju podobu 
v každodennosti domáceho života jednej 
devy z Nazareta. Tak ako v minulosti Boh ne-
ustále hľadá spojencov, hľadá mužov a ženy 
schopných uveriť, schopných spomínať, cítiť 
sa súčasťou jeho ľudu, aby spolupracovali 
s kreativitou Svätého Ducha. Boh naďalej 
prechádza našimi štvrťami a ulicami, zachá-
dza na každé miesto a hľadá srdcia schopné 
počuť jeho pozvanie a dať mu stelesnenie tu 
a teraz. Parafrázujúc sv. Ambróza v jeho ko-
mentári k tomuto úryvku môžeme povedať: 
Boh naďalej hľadá srdcia ako to Máriino, 
ochotné uveriť aj za tých najneobvyklejších 
okolností. Nech v nás Pán rozhojní takúto 
vieru a nádej.“ (úryvok homílie z  25. marca 
2017)

Nositelia Kristovho svetla
Pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec 
vo svojom príhovore zameral na príbeh 
o slepcovi, ktorého Ježiš uzdravil: „V centre 
evanjelia sú Ježiš a človek, ktorý bol od na-
rodenia slepý (Jn 9,1 – 41). Kristus mu vracia 
zrak a koná tento zázrak istým symbolic-
kým rituálom: najprv zmieša zem so slinou 

a potrie ňou oči slepého, a potom mu 
nariadi, aby sa šiel umyť do rybníka Siloe. 
Ten človek ide, umyje sa a znova získa zrak. 
Bol slepý od narodenia. Týmto zázrakom 
sa Ježiš zjavuje a zjavuje sa nám ako svet-
lo sveta. Slepý od narodenia predstavuje 
každého z nás, ktorí sme boli stvorení, aby 
sme poznali Boha, ale pre hriech sme ako 
slepí, potrebujeme nové svetlo. Táto príhoda 

nás vedie k zamysleniu 
sa nad našou vierou, 
nad našou vierou 
v Krista, Božieho 
Syna, a rovnako tiež 
odkazuje na krst, ktorý 
je prvou sviatosťou 
viery: sviatosťou, ktorá 
nám umožňuje vyjsť 

na svetlo prostredníctvom znovuzrodenia sa 
z vody a Svätého Ducha. Tak, ako sa to stalo 
s mužom slepým od narodenia, ktorému sa 
otvorili oči po tom, ako sa vodou umyl v ryb-
níku Siloe. Muž slepý od narodenia, ktorý 
bol uzdravený, predstavuje nás, vtedy, keď si 
neuvedomujeme, že Ježiš je svetlo, že je svet-
lo sveta, keď sa pozeráme inam, keď sa radšej 
spoliehame na malé svetielka, keď tápeme 
v tme. Skutočnosť, že slepec nemá meno, 
nám pomáha vidieť samých seba s našou 
tvárou a naším menom v jeho príbehu. Aj my 
sme boli Kristom ,osvietení‘ v krste, sme teda 
povolaní konať ako deti svetla. A správať sa 
ako deti svetla si vyžaduje radikálnu zmenu 
myslenia, schopnosť posudzovať ľudí a veci 
podľa iného rebríčka hodnôt, ktorý pochá-
dza od Boha. Sviatosť krstu si v skutočnosti 
vyžaduje rozhodnutie žiť ako deti svetla 
a kráčať vo svetle. Čo znamená mať pravé 
svetlo, kráčať vo svetle? Znamená to predo-
všetkým zanechať falošné svetlá: chladné 
a chabé svetlo predsudkov voči druhým, lebo 
predsudky skresľujú skutočnosť a zaťažujú 
nás odporom voči tým, ktorých posudzu-
jeme bez milosrdenstva a odsudzujeme ich 
bez šance sa odvolať. Toto je na dennom po-
riadku! Keď ohovárame druhých, nekráčame 
vo svetle, ale kráčame v tme. Ďalším faloš-
ným svetlom, vábivým a nejednoznačným, 
je osobný prospech: ak hodnotíme ľudí a veci 
na základe kritéria nášho úžitku, nášho 
pôžitku, našej prestíže, nie sme pravdiví vo 
vzťahoch a v situáciách. Ak ideme touto ces-
tou hľadania iba vlastného záujmu, kráčame 
vo tme. Nech nás toto nové poučenie pre-
mení v postojoch a skutkoch, aby sme aj my, 
počnúc našou biedou, naším málom, boli 
nositeľmi lúčov Kristovho svetla.“ (úryvok 
príhovoru z 26. marca 2017)

Viera prinášajúca Svetlo

Tacloban, Filipíny, 17. január 2015

„Modlitba je mocná,  
modlitba premáha zlo,  

modlitba prináša pokoj.“  
(twitter Svätého Otca Františka  

z 30. marca 2017)
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portUgalsko,  
krajina so zašlou koloniálnou slávou
Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime Svätý Otec František uskutoč-
ní v polovici mája cestu na toto významné pútnické miesto Katolíckej cirkvi, ktorá bude 
spojená s oficiálnou návštevou Portugalska. Predstavujeme krajinu, ktorá mala v minulosti 
významné postavenie na mape Európy a spoločne so Španielskom bola ekonomickou, po-
litickou a koloniálnou veľmocou vtedajšieho sveta.

JJ Viktor Verba
J� foto: wikimedia.org

Západná brána do Európy
Portugalsko leží v juhozápadnej časti 
Pyrenejského polostrova, je najzápadnej-
šou krajinou na európskom kontinente 
a pre svoju periférnu polohu sa považuje 
za západnú bránu do Európy alebo krajinu 
„na konci sveta“. Na východe a severe susedí 
so Španielskom a zo západu a juhu obmývajú 
jeho hranice vody Atlantického oceána. Po-
vrch Portugalska je výrazne členitý. Severnú 
a východnú časť pokrývajú horské pásma 
Trás-os-Montes, Serra do Gerez či Serra da 
Estrela, ktoré dosahujú takmer 2 000 m. 
Západná a južná časť krajiny je prevažne ní-
žinatá. Rozsiahle nížiny v tejto časti prechá-
dzajú smerom do vnútrozemia do rozsiahlej 
plošiny, tzv. mesety, pokrývajúcej veľkú časť 
Pyrenejského polostrova. Medzi najvýznam-
nejšie rieky patria Tejo, Douro a Guadiana, 
ktoré sú zároveň významným faktorom 
na výrobu väčšiny elektrickej energie v Por-
tugalsku. Podnebie je v Portugalsku ovplyv-
ňované predovšetkým Atlantikom. Na severe 

a západe krajiny je mierne oceánske, na juhu 
subtropické stredomorské (suché, horúce 
letá a mierne, vlhké zimy). Tieto predpo-
klady robia z Portugalska známe letovisko, 
najmä v letnom období. Lesy pokrývajú pri-
bližne dve pätiny územia. Najrozšírenejšími 
drevinami sú borovice a duby.

Krajina vína i korku
Počet obyvateľov Portugalska predstavuje 
viac ako 10,5 milióna. Prevažná časť populácie 
je koncentrovaná pri pobreží v severnej časti 
krajiny, ktorá je zároveň hospodársky rozvi-
nutejšia a sústreďuje sa tu aj väčšia časť prie-
myslu. Z religiózno-geografického hľadiska 
je Portugalsko silne katolíckou krajinou. Vý-
znamným ekonomickým centrom severu je 
mesto Porto, ktoré v minulosti stálo pri zrode 
portugalského štátu, bolo jeho hlavným 
mestom a prepožičiavalo svoje meno názvu 
celej krajiny. Mesto vyniká dobrou polohou 
pri ústí rieky Douro do Atlantického oceánu 
a je zároveň významným prístavom. Mesto 
však najviac preslávila produkcia kvalitného 
portského červeného vína. Dôležitým hospo-
dárskym a kultúrnym centrom juhu krajiny 
je hlavné mesto Lisabon, ktoré je zároveň 
najväčším portugalským prístavom.

Portugalsko patrí z hospodárskeho 
hľadiska k chudobnejším štátom západnej 
Európy. Piliermi ekonomiky boli do polovice 
20. storočia poľnohospodárstvo a rybolov, 
v súčasnosti je však na vzostupe priemysel. 
Hlavnými priemyselnými odvetviami sú 
hutnícky, ťažobný, chemický a potravinársky 
priemysel. V poľnohospodárstve prevažuje 
rastlinná výroba. Významné je pestovanie 
pšenice, kukurice, olív, citrusov, vínnej revy 
a zeleniny. Portugalsko je najväčším produ-
centom korku na svete. K najnavštevova-
nejším strediskám cestovného ruchu patria 
okrem najväčších miest aj pobrežie Algarve 
a ostrovy Madeira a Azory.

Kultúrne vplyvy Rimanov a Arabov
Najstaršími známymi obyvateľmi Portu-
galska boli lovci a zberači v staršej kamen-
nej dobe, ktorí po sebe zanechali viacero 
artefaktov v podobe rytín či kamenných 
stavieb. V 7. storočí pred Kr. vpadol na úze-
mie Portugalska keltský kmeň Lusitanov, 
ktorý v tejto časti Pyrenejského polostrova 
čelil expanzii Rimanov od roku 193 pred Kr. 
Portugalsko bolo do Rímskej ríše začlenené 
za vlády Julia Caesara ako súčasť provincie 
Lusitánia a celé toto obdobie zanechalo 
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na tomto území významnú civilizačnú stopu 
v podobe romanizácie, ktorá ovplyvnila 
mnohé oblasti života miestnych obyvateľov 
– hospodárstvo, kultúru, jazyk, architektúru, 
administratívu, právo a pod. Rímske obdobie 
nadvlády znamenalo aj postupné šírenie 
kresťanstva na území dnešného Portugalska, 
ktoré sa tu začalo rozširovať najmä po vydaní 
Milánskeho ediktu v roku 313. V priebehu 3. 
až 5. storočia musela rímska správa odolávať 
nájazdom germánskych kmeňov. V období 
tzv. sťahovania národov na územie Pyrenej-
ského polostrova vpadli okolo roku 409 Ala-
ni, Vandali a Svébovia. Významnejší vplyv tu 
zanechali Vizigóti, ktorí sa v oblasti význam-
nejšie usadzovali po rozpade Západorímskej 
ríše v roku 476. Na konci 7. storočia sa vizi-
gótska moc dostala pre spory o nástupníctvo 
do hlbokej krízy, ktorá vyvrcholila vpádom 
arabských moslimov na polostrov cez Gibral-
társku úžinu v roku 711. Územie Portugalska 
bolo v priebehu niekoľkých rokov dobyté 
arabsko-berberskými vojskami a od polovice 
8. storočia sa stalo súčasťou Cordóbskeho ka-
lifátu. Obdobie tzv. reconquisty (znovudoby-
tie územia v oblasti Pyrenejského polostrova 
ovládaného Arabmi) vyvrcholilo v roku 1095 
sformovaním portugalského grófstva, z kto-
rého vzniklo v roku 1139 nezávislé Portugal-
ské kráľovstvo.

Námorná a koloniálna veľmoc
Medzi najvýznamnejšie obdobia portugal-
ských dejín patrili časy objavných plavieb, 
ktoré znamenali vznik rozsiahleho kolo-
niálneho impéria pozostávajúceho z mno-
hých portugalských zámorských území 
v Afrike, Indii a Južnej Amerike. K prvým 
významným portugalským objaviteľským 

výpravám patrilo objavenie Madeiry 
(1419), Azorských ostrovov (1427) či 
preskúmanie západného pobrežia 
Afriky (1460). Najvýznamnejšími 
počinmi portugalských moreplavcov 
a objaviteľov bolo dosiahnutie južné-
ho cípu Afriky Bartolomeom Diasom 
(1487), objavenie námornej cesty do Indie 
Vascom da Gamom (1498) a objavenie 
Brazílie Pedrom Alvarezom Cabralom 
(1500). Tieto a mnohé ďalšie objavy zna-
menali pre Portugalsko významné upev-
nenie politickej a obchodnej moci na mape 
vtedajšieho sveta, a to predovšetkým vďaka 
získavaniu strategických komodít, ktoré 
boli významným zdrojom príjmov z námor-
ného obchodu. Na týchto novoobjavených 
miestach si Portugalci začali budovať ob-
chodné stanice a pevnosti ako oporné body 
námornej dopravy a obchodu. Nemenej 
dôležitým aspektom portugalských výprav 
bolo zriaďovanie kresťanských misií, ktoré 
sa stali základom pre ďalšiu evanjelizačnú 
činnosť a šírenie kresťanstva a kresťanskej 
kultúry v „novom svete“. Toto zlaté obdobie 
Portugalska sa skončilo vznikom personálnej 
únie so Španielskom v rokoch 1580 – 1640, 
čo krajinu oslabilo hlavne hospodársky. 
Hoci bola nezávislosť Portugalska neskôr 
znovu obnovená, krajina sa ocitla na periférii 
Európy, mimo hlavných osí hospodárskeho 
a geopolitického rozvoja.

Fatima – pútnické miesto
Najvýznamnejšími udalosťami v novodobých 
dejinách Portugalska boli udalosti späté so 
zjaveniami Panny Márie vo Fatime v roku 
1917. V nedeľu 13. mája 1917 šli desaťročná 
Lucia, deväťročný František a sedemročná 
Hyacinta pásť ovce na pasienok Cova da Iria. 

Okolo po-
ludnia sa deti začali hrať 

a odrazu zazreli niečo podobné blesku. 
V domnienke, že príde búrka, sa rozhodli 
vrátiť domov, a pri zostupovaní z vŕšku sa 
im nad malým dubom zjavila postava ženy, 
ktorá sa skvela ako slnko. Pani bola oblečená 
v bielom a začala viesť s deťmi rozhovor. Žia-
dala od nich, aby na toto miesto prichádzali 
počas nasledujúcich šiestich mesiacov, vždy 
trinásteho v tú istú hodinu. Správa o tejto 
udalosti sa rýchlo rozniesla po dedine a ne-
skôr i po celej krajine a zjavenia priťahovali 
stále väčší počet ľudí. Matka Božia vyzývala 
k pokániu a k modlitbe ruženca. K oficiál-
nemu uznaniu zjavení zo strany Cirkvi došlo 
v roku 1930 a Fatima sa stala významným 
pútnickým miestom na mape Európy. Pre 
rastúci počet prichádzajúcich pútnikov sa vo 
Fatime postavila bazilika, do ktorej smerujú 
každoročne tisíce pútnikov z celého sveta. 
Fatimu navštívil v roku 1982 aj pápež Ján 
Pavol II., ktorý sa stal 13. mája 1981, na 64. 
výročie fatimských udalostí, obeťou atentá-
tu. Svätú omšu slúžil za prítomnosti jedného 
milióna veriacich.

Kráľovský trón v paláci Ajuda; krajina severného Portugalska (Alto Douro 
Vinhateiro), kde sa darí viniču; bazilika vo Fatime
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J▌Svätý Otec vymenoval Mons. Ottonella 
za apoštolského nuncia na Slovensku

Svätý Otec František vymenoval za apoš-
tolského nuncia na Slovensku arcibiskupa 
Giacoma Guida Ottonella, doterajšieho 
apoštolského nuncia v Ekvádore. Apoštolská 
nunciatúra na Slovensku 1. apríla oznámila: 
„Po tom ako J. Ex. Mons. Mario Giordana, ti-
tulárny arcibiskup minorský, v dôsledku do-
siahnutia kánonickým právom predpísanej 
vekovej hranice končí v úrade apoštolského 
nuncia na Slovensku, Svätý Otec František 
vymenoval za nového apoštolského nuncia 
v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Giacoma 
Guida Ottonella, titulárneho arcibiskupa sa-
sabského a doterajšieho apoštolského nuncia 
v Ekvádore.“

Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 
29. augusta 1946 v Masone (Taliansko). 
Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a bol 

inkardinova-
ný do diecézy 
v Acqui. Získal 
doktorát z teoló-
gie. Do diploma-
tických služieb 
Svätej stolice 
vstúpil 25. marca 
1980. Pôsobil 
na pápežskom 
zastúpení 
v Pakistane, Sal-
vádore, Libano-
ne, Francúzsku, 
Španielsku a Poľsku. Za apoštolského nuncia 
v Paname bol vymenovaný 29. novembra 1999 
a potom v Ekvádore 26. februára 2005. Ovláda 
francúzsky, španielsky a anglický jazyk.

J▌V Prešove sa konalo  
23. zasadnutie Rady hierarchov

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR, 
bratislavský eparcha Peter Rusnák a po-
mocný prešovský biskup Milan Lach SJ sa 
11. apríla v Prešove stretli na 23. riadnom 
zasadnutí Rady hierarchov Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, 
na ktorom sa okrem iného dohodli na ob-
novení starobylej praxe východných cirkví 
podávať Eucharistiu deťom po krste až 
do veku, v ktorom začínajú plne používať 
rozum. Táto prax bude realizovaná od začiat-
ku nového cirkevného roka (1. septembra). 
Dovtedy budú veriacim ponúknuté kate-
chézy, v ktorých budú bližšie oboznámení 
s touto praxou.

Dohodli aj konkrétnu realizáciu dotiahnu-
tia delimitácie medzi Prešovskou archiepar-
chiou a Košickou eparchiou a dotiahnutie 
finančného vyrovnania s Kongregáciou 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie za budovu, ktorú tejto kongregácii 
v Prešove podaroval bl. prešovský biskup 
P. P. Gojdič OSBM a bol v nej sirotinec. Teraz 
je to budova Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča. Zaoberali 
sa aj otázkami spojenými s partikulárnym 
právom Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku, na ktorého 
príprave intenzívne pracuje metropolitná 
komisia. (Ľubomír Petrík)

J▌Slovo má nové vedenie rady  
i priestory v Prešove

Za účasti prešovského arcibiskupa metropo-
litu Jána Babjaka SJ a prešovského pomoc-
ného biskupa Milana Lacha SJ sa 10. apríla 
v Prešove zišla redakčná rada časopisu Slovo, 
ktorý je oficiálnym periodikom Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Novou pred-
sedníčkou rady sa stala Petra Jakubová, 
ktorá vystriedala dlhoročného predsedu 
rady a bývalého šéfredaktora Františka 
Dancáka. Podpredsedu Stanislava Gábora 
vystriedal Ján Hreško. Rada sa zaoberala 
hodnotením ročníka 2016 a plánovala ročník 
2017. Napriek všeobecnému trendu poklesu 

nákladu tlačených periodík si časopis Slovo 
zachováva už 11. rok po sebe mierny rast ná-
kladu. Prispieva k tomu obsahová i grafická 
úroveň časopisu, ktorá je kladne hodnotená 
i v zahraničí. Nové priestory na Hlavnej 3 
v Prešove za účasti prešovského pomocné-
ho biskupa Milana Lacha SJ, členov rady, 
redakcie, priateľov a podporovateľov posvätil 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ. Dizajn priestorov navrhol Mark Kokinčák 
a odrážajú nielen moderné trendy, ale aj filo-
zofiu a poslanie časopisu. (Juraj Gradoš)

�� 12. marca v stropkovskom Chráme sv. 
Cyrila a Metoda mal po prvýkrát premiéru 
dokumentárny film Otec Ivan. Film pribli-
žuje život výnimočného človeka otca Jána 
Ivana Mastiliaka CSsR, ktorý bol prvým 
rodeným gréckokatolíckym redemptoris-
tom Michalovskej viceprovincie. Už druhý 
rok prebieha jeho beatifikačný proces 
na archieparchiálnej úrovni. Po filme otec 
Metod povzbudil veriacich, aby si v sú-
kromných modlitbách vyprosovali potreb-
né milosti skrze príhovor otca Mastiliaka. 
(Miroslav Liška ml. CSsR)

�� 17. – 19. marca sa v kláštore sestier 
Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach 
uskutočnila duchovná obnova žien s náz-
vom Pánom milovaná. Zamyslenia nad 
Knihou Rút sa striedali s účasťou na litur-
giách, modlitbe ruženca, Korunke Božieho 
milosrdenstva, krížovej ceste a s adorácia-
mi. (-udo)

��Milostivý čas svätých misií prežíva-
li veriaci oboch katolíckych obradov 
v Egreši 18. – 26. marca. Pozvanie prijali aj 
duchovní pastieri pôsobiaci v obci – farárka 
Reformovanej kresťanskej cirkvi Anna Hise-
mová a farár rímskokatolíckej farnosti otec 
Stanislav Fedor. Redemptoristi otec Jozef 
Jurčenko CSsR a otec Miroslav Bujdoš CSsR 
vo svojich kázňach, spovediach a osobných 
rozhovoroch s veriacimi hovorili o láske, 
ktorá nemá hraníc. Výnimočnou bola 
jednota medzi veriacimi prítomných cirkví, 
ktorých k vzájomnej úcte vedú duchovní 
pastieri. (Miroslav Bujdoš CSsR)

�� 24. marca sa v SZŠ sv. Bazila Veľké-
ho v Prešove uskutočnil Deň počatého 
dieťaťa. Svätú liturgiu celebroval duchovný 
správca školy otec Milan Kuzmiak v Kated-
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Potom si 
študenti v priestoroch školy mohli prevziať 
biele stužky. Nosné podujatie predstavovali 
prednášky pre jednotlivé triedy. Otec Jozef 
Maretta, Martina Palková, manželia Zacha-
rovci a lekár Blažej Vaščák hovorili o úcte 
k životu. (Adriana Dolinská)

�� 24. – 26. marca sa vo farnosti Jakubany 
konalo trojdnie Modlitieb matiek. V rámci 
trojdnia navštívil 25. marca farnosť vladyka 
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup. 
Účastníčky povzbudil katechézou o potre-
be a význame pôstu. Na druhý deň slávil 
Liturgiu sv. Bazila Veľkého a poobede bol 
prítomný na modlitbe krížovej cesty, ktorú 
viedli matky farnosti. (Pavol Vaľko)

�� Na sviatok Zvestovania Bohorodičky 
Panny Márie sa tridsať rómskych žien v pas-
toračnom centre v Čičave učilo prijímať 
život a krásu na evanjelizačnom kurze Krása 
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J▌Vladyka Ján Babjak zriadil Humenský 
archieparchiálny vikariát

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla zriadil 
Humenský archieparchiálny vikariát so 
sídlom v Humennom. Za prvého vikára 
vymenoval otca Martina Zlackého, farára 
Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom a protopresbytera Humenské-
ho protopresbyterátu. V ten deň to slávnostne 
zverejnil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve na konci archijerejskej svätej liturgie.

Počas svätej liturgie zároveň posvätil myro 
a na jej konci umyl nohy dvanástim kňazom 
z radov dôchodcov.

V dekréte, ktorým vladyka Ján zriadil Hu-
menský archieparchiálny vikariát, uvádza, 
že to urobil vedený starostlivosťou o jemu 
zverenú cirkev, aby mala k dispozícii všetko, 
čo je potrebné na dosiahnutie čo najväčšieho 
duchovného dobra aj pre najvzdialenejšie 

farnosti v archieparchii na základe Kódexu 
kánonov východných cirkví.

Podobne je to uvedené aj v dekréte o vy-
menovaní vikára. Vikár bude pastoračne 
spravovať vikariát, teda vykonávať pastoračné 
návštevy vo farnostiach, vizitácie, zvolávať 
kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov, 
liturgické slávnosti a iné. Bude sa zúčastňovať 
na liturgických sláveniach a pracovných stret-
nutiach Prešovskej archieparchie a iné. Vikár 
má právo nosiť kríž s ozdobami, nábederník 
a mitru. Bude tiež dozorovať stavbu budovy 
vikariátu. Územie vikariátu tvoria protopres-
byteráty: Humenné, Hanušovce nad Topľou, 
Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad 
Topľou-mesto a Vranov nad Topľou-Čemer-
né. Do vikariátu nespadá Gréckokatolícke 
mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli. 
(Ľubomír Petrík; foto: Jozef Demčák)

J▌V deň 90. výročia biskupskej vysviacky 
bl. Gojdiča prijali seminaristi nižšie svätenia

Prešovská archieparchia si 25. marca, na svia-
tok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, 
v bazilike v Ľutine pripomenula 90. výročie 
biskupskej vysviacky bl. P. P. Gojdiča OSBM, 
ktorú prijal 25. marca 1927 v Bazilike sv. Kle-
menta v Ríme. Zároveň prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ udelil postriženije – 
nižšie svätenia desiatim seminaristom Prešov-
skej archieparchie, ktorí študujú v 4. ročníku 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešov-
skej univerzity. Archijerejskú svätú liturgiu 
koncelebroval aj pomocný prešovský biskup 

Milan Lach SJ, emeritný pražský pomocný 
biskup Ján Eugen Kočiš a takmer osemdesiat 
kňazov. V homílii vladyka Ján Babjak SJ k 90. 
výročiu biskupskej vysviacky hieromučeníka 
povedal: „Smelo môžeme povedať, že našej 
Gréckokatolíckej cirkvi ho darovala naša 
nebeská Matka, na ktorej sviatok Zvestovania 
25. marca 1927 prijal biskupské svätenie. Na-
novo prijmime nášho blahoslaveného biskupa 
Pavla za svoj vzor.“ Spomenul aj 100. výročie 
fatimských zjavení, ktoré nazval najaktuálnej-
šími zjaveniami pre nás. (Ľubomír Petrík)

J▌Vladyka Milan Chautur posvätil  
obnovený chrám a budovu školy v Markovciach

26. marca vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, pred slávením svätej liturgie 
v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Mar-
kovciach posvätil zreštaurovaný bohostá-
nok, interiér, mobiliár a exteriér chrámu. 
Významným momentom bola aj posviacka 

budovy ZŠ, ktorá je postavená na pozemkoch 
miestnej gréckokatolíckej farnosti. V závere 
slávnosti sa miestny správca farnosti otec 
Matúš Marcin poďakoval farníkom, ktorí 
svojpomocne prispeli k vybudovaniu tohto 
dobrého diela. (Miroslav Házy)

z popola. Ženy boli vovádzané do tajomstva 
skúsenosti so živým Bohom. (Radko Blichar)

�� 26. marca sa konalo putovanie chlap-
cov z rómskych osád na vrch Javorov 
v katastri obce Rudlov. Bola to púť Áno 
pre život, ktorá im mala dať zažiť, že život 
s Bohom a v spoločenstve je lepší ako život 
so závislosťami. Putovanie vyvrcholilo 
opekačkou a spoločnou modlitbou za život. 
(Radko Blichár)

�� 26. marca – 2. apríla sa konali vo far-
nosti Trhovište ľudové misie, ktoré viedli 
bratia kapucíni z Bratislavy: Félix Ján Tkáč, 
Jozef Konc, vikár Dezider František Alberty 
a brat Marián Mikuláš Veselský. Misionári 
navštívili aj chorých bratov a sestry, ktorí 
sú pripútaní na lôžko, aj deti v materskej, 
základnej a špeciálnej škole. V sobotu pod-
večer sa konalo prvé stretnutie mladých 
Michalovského protopresbyterátu AMEN. 
Program vyvrcholil koncertom skupín Joel 
a Kapucíni. V nedeľu sa misie zakončili po-
žehnaním misijného kríža. Na programe sa 
zúčastnili aj veriaci rímskokatolíckej farnos-
ti a reformovaného kresťanského zboru.

�� Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
sa 29. marca konala vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou o exorcizme 
s názvom Kristova oslobodzujúca moc nad 
pôsobením zlého – „... a dal im moc šliapať 
po hadoch a škorpiónoch“. Účasť na konfe-
rencii prijal Mons. Karel Orlita, koordinátor 
Česko-slovenskej sekcie medzinárodnej 
asociácie exorcistov, exorcisti Košickej epar-
chie Ľuboslav Petričko a Matúš Marcin, 
Imrich Degro, exorcista Košickej diecézy, 
a Jozef Maretta, bývalý exorcista Prešov-
skej archieparchie. Konferencia sa stretla 
so širokým záujmom verejnosti z celého 
Slovenska. (Štefan Paločko)

�� Prvé formačné stretnutie kantorov 
sa uskutočnilo 1. apríla v Chráme bl. 
P. P. Gojdiča v Hanušovciach nad Topľou. 
Garantom stretnutí bola Erika Gačová, 
kantorka z farnosti Ďurďoš. Ich cieľom bolo 
pochopiť myšlienku, že liturgický spev nie 
je žiadnym nezáväzným prvkom liturgie, 
ale je jej vyžarovaním a je modlitbou, ktorá 
oslavuje Boha. (Miroslav Iľko)

�� Na Kvetnú nedeľu 9. apríla veriaci far-
nosti Prešov-Sídlisko 3 medzi sebou privítali 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ. Pred spoločným slávením archi-
jerejskej svätej liturgie vladyka Ján posvätil 
zrekonštruovaný bohostánok a požehnal 
ratolesti. Slávnostnú atmosféru eucharis-
tického slávenia umocnil domáci chrámový 
zbor Hlahol a mladí farnosti. (Peter Kačur)
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�� 20. – 22. marca navštívili predškoláci 
z mestských materských škôlok CZŠ sv. Ju-
raja vo Svidníku, kde im pripravili zábavné 
popoludnie. (Andrea Majdová)

�� 29. marca sa žiaci CZŠ bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove zúčastnili v Chráme Povýšenia 
sv. Kríža v Prešove-Sekčove na pobožnosti 
krížovej cesty, ktorú so svojimi rodičmi 
pripravili žiaci 3. ročníka. (Jana Valaliková)

�� 31. marca a 2. apríla sa konala duchovná 
obnova v Chráme Matky ustavičnej pomoci 
v Starej Ľubovni pre ŠZŠ sv. Anny a Dom sv. 
Anny v Starej Ľubovni, ktorú viedol otec 
Pavol Tomko CSsR. (Mária Starinská)

�� Prešovský pomocný biskup Mons. Milan 
Lach SJ viedol 1. apríla duchovnú obno-
vu manželiek gréckokatolíckych kňazov 
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. 
P P Gojdiča. (ISPA)

�� 6. apríla navštívili žiaci 4. ročníka CZŠ 
bl. P. P. Gojdiča v Prešove Denný stacionár 
Jána Pavla II. na prešovskom sídlisku Sek-
čov, kde seniorov pozdravili krátkymi bás-
ničkami a piesňami. (Mária Zimovčáková)

�� 9. apríla otvorili v Levoči novú sezónu 
na Jakubskej ceste na Slovensku a v tele-
moste sa pozdravili aj so 700 mladými ľuď-
mi z Afriky a Brazílie, ktorí počas víkendu 
putovali vo svojich krajinách po viac ako 
120 km dlhých pútnických trasách. (Matúš 
Hricko)

�� Na Veľký piatok 14. apríla sa stretli ve-
riaci z rôznych cirkví z Košíc na ekumenic-
kom pašiovom sprievode, ktorý pripravilo 
ekumenické spoločenstvo cirkví na území 
mesta Košice.

�� Špeciálna základná škola sv. Anny 
v Starej Ľubovni sa stala úspešnou v rámci 
programu, ktorý zorganizoval nadačný fond 
Lenovo v Nadácii Pontis a bol zameraný 
na komunikáciu detí a mladých ľudí s po-
ruchou autistického spektra, reči a čítania, 
a získala tablety s aplikáciou Lentalk. 
(Mária Starinská)

�� Annamária Bajcurová, študentka 1. 
A Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humen-
nom, dosiahla mimoriadny úspech na me-
dzinárodnej recitačnej súťaži v ruskom 
jazyku Živá klasika. (Lucia Švecová)

�� 2. apríla sa v Gréckokatolíckom centre 
pre Rómov v Soli konala živá krížová cesta, 
ktorú viedli a hrali seniori. Krížová cesta sa 
stretla s veľkým ohlasom medzi Rómami, 
a tak sa pripravujú ďalšie vystúpenia. 
(Radko Blichár)

J▌Melchitský arcibiskup navštívil  
Bratislavskú eparchiu

26. marca navštívil bratislavskú Katedrálu 
Povýšenia sv. Kríža arcibiskup Melchitskej 
gréckokatolíckej archieparchie Homs zo 
Sýrie. Spolu s miestnym duchovenstvom 
a vladykom Petrom Rusnákom slávil Liturgiu 
sv. Bazila Veľkého.

Po liturgickom slávení arcibiskup Arbach 
priblížil súčasnú situáciu kresťanov vo 
vojnou zmietanej Sýrii. V aule Eparchiálneho 
úradu predstavil krátku prezentáciu s foto-
grafiami a odpovedal na niekoľko otázok.

Ako zdôraznil, pre tamojšiu Cirkev je veľ-
mi dôležité, aby kresťania zo Sýrie neodchá-

dzali. Hovoril aj o finančnej pomoci, vďaka 
ktorej už začali renovovať zničené chrámy. 
Ako prejav solidarity so sýrskymi kresťanmi 
v Homse vyhlásil miestny farár otec Rastislav 
Čižik zbierku, ktorá bola odovzdaná Mons. 
Arbachovi.

Arcibiskup Arbach je členom bazilián-
skeho Rádu sv. Jána Krstiteľa, melchitského 
obradu a jeho návšteva na Slovensku sa 
konala pri príležitosti otvorenia medzinárod-
nej kancelárie pápežskej nadácie ACN – Aid 
to the Church in Need v Bratislave (Kirche in 
Not). (Stanislav Gábor)

J▌Tristo pútnikov zo Slovinska  
navštívilo Prešov a Ľutinu

V rámci trojdňovej návštevy Slovenska 
zavítalo 31. marca tristo pútnikov z rímsko-
katolíckej arcidiecézy Maribor v Slovinsku 
spolu so svojím arcibiskupom metropolitom 
do Prešovskej archieparchie. Prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ slávil pre pútnikov archijerejskú svätú 

liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove. Koncelebroval mariborský arcibiskup 
metropolita Alojzij Cvikl SJ, pomocný pre-
šovský biskup Mons. Milan Lach SJ a dvadsať 
kňazov z Mariborskej arcidiecézy. Vladyka 
Ján potom pútnikov sprevádzal na mariánske 
pútnické miesto v Ľutine. (Ľubomír Petrík)

J▌Kvetný víkend gréckokatolíckej mládeže  
na Slovensku

Prešov. 7. – 9. apríla sa mladí z Prešovskej 
archieparchie stretli v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli, 
aby spoločne prežili Kvetný víkend. Takmer 
štyridsať mladých ľudí uvažovalo o myšlienke: 
„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 
1, 49). V piatok po spoločnom slávení božskej 
služby vopred posvätených darov sa rozišli 
do skupiniek, kde okrem zoznamovačky uva-
žovali o citáte. V sobotu vstúpili do rozjímania 
o tajomstvách Presvätej Bohorodičky mod-
litbou akatistu. Mladých príjemne prekvapila 
návšteva otca arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ, ktorý predsedal svätej liturgii.

V nedeľu sa po svätej liturgii presunuli 
do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mla-
dým archieparchie. Takmer štyristo mladým 
ľuďom bolo predstavené logo mladých 
Prešovskej archieparchie na rok 2017 a pod 
vedením skupiny Onezim sa naučili novú 
hymnu. Nasledoval príhovor vladyku Jána, 
ktorý pripomenul, aké veľké veci urobil Boh 
našej cirkvi prostredníctvom utrpenia počas 
vlády komunizmu. Spomenul príbehy kňazov, 
rehoľníkov a členov ich rodín, ktorí hrdinsky 
znášali príkoria spôsobené za to, že ostali 
verní svojej cirkvi. Po príhovore v tombole 

vyžreboval šiestich výhercov pobytových 
poukazov na podujatia v centre. Nasledovala 
beseda s oboma biskupmi Prešovskej archie-
parchie a videopozvánky na Archieparchiálnu 
školu animátora dobrovoľníka, letné stretnu-
tia mládeže a gospelový festival Bárkafest.

V rámci programu vladyka Ján odovzdal 
dvadsiatim ôsmim účastníkom animátorskej 
školy osvedčenia o absolvovaní vzdelávania 
a pamätné medaily bl. P. P. Gojdiča štyrom 
dlhoročným dobrovoľníčkam a pracovníč-
kam s mládežou v Prešovskej archieparchii: 
Viktórii Žolnovej, Ivane Strelcovej, Beáte 
Baranovej a Márii Židovej. Na záver sa vlady-
ka Ján spolu s mladými pomodlil Korunku 
k Božiemu milosrdenstvu. (Erich Eštvan)

Okolo 250 mladých sa počas Kvetného 
víkendu stretlo v Košiciach, aby si pripome-
nulo veľké veci, ktoré Boh vykonal v Ko-
šickej eparchii za dvadsať rokov existencie. 
Podujatie sa už niekoľko rokov nazýva 
Stretnutie s Otcom, počas ktorého môžu 
zakúsiť spoločenstvo s nebeským Otcom 
cez spoločenstvo Cirkvi a s hlavou miestnej 
cirkvi, vladykom Milanom Chauturom CSsR, 
košickým eparchom.
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Víkendové stretnutie prebiehalo na Gym-
náziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. 
Na otváracej božskej službe vopred posväte-
ných darov v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky sa mladým prihovoril otec Jozef 
Miňo, protopresbyter Košického protopres-
byterátu, a večerný program uviedol otec 
Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Ko-
šickej eparchie. Piatkový program zakončila 
modlitba krížovej cesty na košickú Kalváriu.

V sobotu sa mladým prihovorili otcovia 
Miroslav Bujdoš a Marko Rozkoš, riaditeľ epar-
chiálneho úradu. Popoludní sa mladí vybrali 
s hracími kartami po stopách gréckokatolíkov 
v Košiciach. Vyplnené ich odovzdali v katedrá-
le, kde sa na záver stretli s vladykom Milanom 
na Veľkej večierni a v priestoroch eparchiál-
neho úradu zorganizovali pre neho narodeni-
novú oslavu. Vyvrcholením dňa bol koncert 
skupiny Lamačské chvály v centre Veritas.

V nedeľné ráno sa na svätej liturgii v ko-
šickej katedrále stretli mladí z celej eparchie 
a program vyvrcholil popoludní stretnutím 
v centre Veritas, kde pred 230 rokmi gréckoka-
tolíci cirkevno-právne vstúpili do života Košíc.

Počas programu sa zastavili pri štyroch 
momentoch budovania lásky: jej zrode, 

kríze, radosti, a vízii, aby si všetci prítomní 
mohli cez tieto obrazy spolu s vladykom 
Milanom zaspomínať, čím si on ako biskup 
a Košická eparchia vo svojej dvadsaťročnej 
histórii prešli. (Martin Mráz)
Bratislava. Prvé stretnutie mladých Bra-
tislavskej eparchie sa uskutočnilo 8. apríla 
v Marianke, kde sa prítomní spoločne 
modlili modlitbu krížovej cesty a vypočuli si 
katechézu vladyku Petra Rusnáka, bratislav-
ského eparchu.

V Banskej Bystrici sa 9. apríla konalo 
stretnutie detí a mládeže Banskobystrické-
ho presbyterátu. Na archijerejskej liturgii 
v Kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici 
sa zúčastnilo vyše osemdesiat mladých 
prevažne z farností Brezno, Šumiac, Telgárt 
a Zvolen. Božskú liturgiu hudobne spre-
vádzali deti a mládež z Banskej Bystrice. 
Po bohoslužbe absolvovali spoločný obed 
s vladykom Petrom, po ktorom nasledoval 
duchovno-umelecký program za sprievodu 
akordeonistu Jána Gondu z Banskej Bystri-
ce a mladých z Telgártu, krátka katechéza 
vladyku Petra a spoločná Ježišova modlitba. 
(Ján Krupa)

J▌Sviatky Paschy 2017  
v gréckokatolíckych katedrálnych chrámoch

Prešov. Sviatky Paschy slávili v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup 
Milan Lach SJ. Na Veľký štvrtok večer to boli 
Strasti nášho Pána Ježiša Krista, na Veľký 
piatok ráno sa modlili kráľovské hodinky 
a popoludní slávili Veľkú večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu.

Na Svätú a veľkú sobotu ráno sa zúčastnili 
na slávení Jeruzalemskej nadhrobnej utierne 
a večer na Liturgii sv. Bazila Veľkého s večier-
ňou.

Na svetlé Kristovo vzkriesenie slávili 
vladykovia Utiereň vzkriesenia. Na jej konci 
vladyka Ján posvätil pokrmy a všetkým zaže-
lal požehnané sviatky Paschy. Potom slávil 
archijerejskú svätú liturgiu. Pomocný biskup 
Prešovskej archieparchie slávil archijerej-
skú svätú liturgiu o 10.00 hod. Večer slávil 
paschálnu večiereň. (Ľubomír Petrík)

Košice. Na Veľký piatok v ranných hodi-
nách vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, viedol v Katedrálnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky modlitbu 
strastí a popoludní predsedal Veľkej večierni 
s uložením plaščenice.

Veľká sobota sa v katedrálnom chráme 
niesla v znamení bdenia pri Kristovom hrobe 
počas Jeruzalemskej utierne. Veľká večiereň 
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého bola skutoč-

ným prechodom zo smrti do života, keď šesť 
katechumenov prijalo krst.

Radosť zo života prepukla v nedeľné ráno 
pri modlitbe Utierne vzkriesenia, po ktorej 
nasledovalo svätenie veľkonočných jedál. 
Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia. 
Vladyka Milan vo svojej kázni poukázal 
na Kristovo vzkriesenie ako na zdroj života, 
teda prechodu zo smrti hriechu do života 
v Božej milosti. (TSKE)

Bratislava. Na Veľký štvrtok slúžil v Katedrál-
nom chrámu Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
vladyka Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha, archijerejskú liturgiu spolu s kňazmi 
Bratislavskej eparchie. Prítomní boli aj kňazi 
z Medzinárodného teologického inštitútu 
v Trumau z Rakúska. V rámci liturgie vladyka 
posvätil antimenziony a myro. Na záver umyl 
nohy dvanástim kňazom eparchie.

Na Veľký piatok vladyka predsedal obra-
dom Veľkého piatka. Na záver večierne sa 
konal sprievod okolo chrámu s plaščenicou. 
V sobotu počas svätej liturgie udelil iniciačné 
sviatosti katechumenke a v nedeľu o 05.30 
viedol Utiereň vzkriesenia, po ktorej posvätil 
jedlá, a potom predsedal obidvom dopolud-
ňajším liturgiám. Popoludní slúžil paschálnu 
večiereň. Zaujímavosťou je, že v katedrále 
bývajú v paschálnom týždni večierne každý 
deň. (Stanislav Gábor)

JJ Dada
J� Kolesárová

Rozhovor s Mary Shawovou, PhD., ktorá 
v apríli v Ľutine viedla seminár zameraný 
na vnútorné uzdravenie a oslobodenie

�� Spolupracujete aj s exorcistami?

V USA nemáme šťastie ako u vás. Kňazi 
nevedia, ako majú pomáhať ľuďom s dé-
monickými problémami. Sú však laici, ktorí 
vedia, ako sa majú modliť. Môj farár ku 
mne pravidelne posiela ľudí. Na fare mám 
kanceláriu, kde slúžim pod jeho autoritou. 
No rada by som s exorcistom spolupra-
covala, ale neviem o tom, že by v oblasti, 
kde bývam, exorcista pôsobil. Naši kňazi sa 
v seminároch o tom neučia.

Exorcisti, ktorých poznám na Slovensku, 
mi hovoria, že väčšina ľudí nepotrebuje 
exorcizmus, ale modlitbu za oslobodenie. 
Ak do vnútorných rán vstúpi Kristova láska, 
démonický vplyv sa ich nemôže držať. Je 
pre mňa výsadou, že môžem vidieť, ako 
Boh v ľuďoch koná nádhernú prácu.

�� Ste v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi 
po prvýkrát? Čo vnímate ako dôležité 
pre túto komunitu?

Prvýkrát som tu bola minulý rok v rámci se-
minára s otcom Eliasom Vellom. Veľmi ma 
oslovila nádhera a radosť liturgie a vzájom-
ná láska, ktorú som vnímala medzi kňazmi.

V skupine, ktorá bola na seminári, bolo-
veľa radosti. Oveľa viac než medzi kňazmi, 
medzi ktorými som už bola. Zdá sa mi, že 
majú veľkú lásku k Bohu a vzťah k chválam. 
Cítim, že toto miesto je duchovne zdravé.

Pravdepodobne by som sa modlila 
za manželstvá a rodiny, pretože tu nepriateľ 
rád vytvára chaos. A aj za to, aby nevyho-
reli a boli schopní dávať zdravé hranice 
pre seba a svoje rodiny. Modlila by som 
sa za kňazov, aby o vnútornom uzdravení 
a oslobodení viacej vedeli a mohli vyučovať 
veriacich.

Vnímam, že do tejto časovo náročnej 
služby je potrebné zapojiť aj laikov, pretože 
kňazi sú veľmi vyťažení. Napriek tomu 
potrebujú vyučovať veriacich v oblasti okul-
tizmu či neodpustenia, lebo to ľudí spútava. 
Potrebujú byť otvorení voči laikom, ktorí sú 
do tejto služby volaní. Pomáhať a žehnať 
im. Je tu hlboká potreba a hlad po tejto 
službe. 
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storočNá FatiMa
Fatima, malé mestečko 123 kilometrov východne od Lisabonu, ktoré sa 
dostalo do povedomia nielen kresťanov po roku 1917, keď sa tam zja-
vila Presvätá Bohorodička. Stalo sa to pred sto rokmi a odvtedy každý 
človek mohol spoznať pravdivosť týchto zjavení.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org

Veľkým zjaveniam Presvätej 
Bohorodičky predchádzali zja-
venia od roku 1915. Vtedy sa iba 
osemročnej Lucii v Cabecu zjavil 
anjel. Lucia a jej kamarátky tam 
spolu pásli ovce. Počas modlitby 
posvätného ruženca videli pries-
vitnú postavu, ktorá sa vznášala 
vo vzduchu. Bola akoby zo snehu 
prežiarená obedňajším slnkom. 

Nevedeli, čo to je. Keďže to Luci-
ine kamarátky rozniesli po dedine, 
čo sa jej nepáčilo, začala pásavať 
ovce iba so svojou sesternicou Hy-
acintou a jej bratom Františkom. 
Nasledujúci rok koncom jari sa 
im znova zjavil anjel, tentoraz ako 
mladý muž priesvitný ako krištáľ 
a vyzval ich: „Nemajte strach! Som 
anjel pokoja. Modlite sa so mnou!“ 
Potom sa anjel modlil: „Môj Bože, 
verím v teba, klaniam sa ti, dúfam 
v teba a milujem ťa. Prosím o od-
pustenie pre tých, ktorí neveria 
v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú 
v teba a nemilujú ťa.“

O niekoľko mesiacov sa im 
počas hry pri studni zjavil zasa 
anjel. „Čo robíte? Modlite sa? 
Modlite sa mnoho!“ začal svoje 
posolstvo. Predstavil sa ako anjel 
strážca Portugalska. Vyzval ich 
k obetám vlastného utrpenia 
za mier v Portugalsku. Pri ďalšom 
zjavení anjel držal v ruke kalich, 
nad ktorým sa vznášala krvácajúca 
hostia. Vyzval deti, aby sa trikrát 
pomodlili modlitbu: „Najsvätejšia 

Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, 
s hlbokou úctou sa ti klaniam 
a obetujem ti Najsvätejšie telo, krv, 
dušu a božstvo nášho Pána Ježiša 
Krista prítomného vo všetkých 
svätostánkoch sveta na odprose-
nie všetkých urážok, ktoré sa ti 
dostávajú. Prosím ťa, obráť úbo-
hých hriešnikov pre nekonečné 
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca 
a na orodovanie Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie.“ Následne 
podal hostiu Lucii a kalich rozdelil 
medzi Františka a Hyacintu. Deti 
si opakovali túto modlitbu, až kým 
si nevšimli, že sa zvečerilo.

Zjavenia Presvätej 
Bohorodičky
V nedeľu 13. mája 1917 deti opäť 
pásli ovce v Cove da Iria. Vtedy 
sa im nad malým dubom zjavila 
v jemnom jase Presvätá Bohoro-
dička. Bola celá v bielom. Povedala 
im: „Nebojte sa, neurobím vám nič 
zlé.“ Lucia sa jej ako prvá prihovo-
rila: „Odkiaľ ste?“ Odpoveď posta-
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vy bola: „Prichádzam z neba!“ Lucia sa zasa 
spýtala: „Prídem aj ja do neba?“ „Áno, prídeš 
aj ty do neba,“ odpovedala a potvrdila, že aj 
Hyacinta a František prídu do neba. Pani ich 
vyzvala, aby sem prichádzali nasledujúce 
mesiace vždy trinásteho dňa. S Paňou sa 
rozprávala iba Lucia. Hyacinta všetko počula, 
ale František počul iba Luciu, i keď videl, že 
Pani niečo rozpráva. Po tomto zjavení mala 
Lucia doma veľké problémy. Málokto jej chcel 
uveriť – ani vlastná matka neverila jej slovám.

O mesiac, 13. júna, deti znova prišli na to 
isté miesto. Zjavenie sa opakovalo. Pani si 
želala: „Pokračujte denne v modlitbe ruženca 
a učte sa čítať.“ Vtedy im Pani odhalila prvé 
tajomstvo. Povedala: „Čoskoro prídem a vez-
mem si Františka a Hyacintu. Ježiš... chce vo 
svete rozšíriť úctu k môjmu Nepoškvrnené-
mu Srdcu. Tým, ktorí ju budú šíriť, sľubujem 
spasenie; tieto duše budú Pánom Bohom 
uprednostnené; budú ako kvety, ktoré 
prinesiem pred jeho trón.“ Potom im ukázala 
srdce zo všetkých strán obklopené tŕňmi.

13. júla 1917 Lucia po sklamaní ľudí okolo 
seba nechcela ísť na miesto zjavení. Nako-
niec však šla. Pani si žiadala, aby deti opäť 
prišli do Covy da Iria. Zároveň im prezradila, 
že v októbri im povie svoje meno a doká-
že pravdivosť zjavenia. Deti videli ďalšie 
tajomstvo. Malo tri časti – prvou bola vízia 
pekla. Ďalšou bola žiadosť o uctievanie jej 
Nepoškvrneného Srdca. Ak by sa to nestalo, 
hoci sa teraz vojna končí, príde o chvíľu ešte 
väčšia vojna. Aby sa to nestalo, žiadala zasvä-
tiť Rusko svojmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
Rovnako sa mali veriaci zúčastňovať v prvú 
sobotu na svätej eucharistii a obetovať ju 
za odpustenie hriechov. Ak nie, „Rusko svoje 
omyly vo svete rozšíri, tie vyvolajú nové vojny 
a prenasledovanie Cirkvi“. Potom povedala, 
že mnohé národy budú zničené, a zjavila tre-
tiu časť tajomstva. Nakoniec vyjadrila pros-
bu, aby na konci každého desiatku sa ľudia 
modlili: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, 
zachráň nás od pekelného ohňa a priveď 
do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac 
potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Deti prišli na miesto zjavení aj o mesiac. 
Ale starosta krajského mesta Vila Nova de 
Qurém požiadal farára, aby dal deti priviesť 
na faru. Odtiaľ ich starosta zobral autom 
do svojej vily v krajskom meste. Tam ich vy-
počúvali, zastrašovali a vyšetrovali. Medzitým 
okolo poludnia všetci v Cove da Iria uvideli 
žiaru, ale deti tam neboli. Ľudia sa vzop-
reli starostovi, a ten musel deti prepustiť. 
19. augusta sa im Pani znova zjavila a želala 
si, aby sem prišli trinásteho dňa v septem-
bri i októbri. Zároveň povedala: „Posledný 
mesiac urobím zázrak, aby všetci uverili.“ 
V závere zjavenia dodala: „Modlite sa, modli-
te sa mnoho a prinášajte obety za hriešnikov. 
Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa 
za nich nemodlí a neprináša obety.“

V septembri v Cove da Iria videli mnohí 
svetelnú guľu vznášajúcu sa vo vzduchu. Sln-
ko akoby bolo menej jasné, a tak bolo vidieť 
Mesiac i hviezdy. A z neba sa vznášali akoby 
lupienky kvetov, ktoré niekoľko metrov nad 
zemou mizli. Tento jav sa opakoval niekoľ-
kokrát i po tomto zjavení. Najväčšmi ho bolo 
vidno 13. mája 1924. Po tomto zjavení boli 
deti znova vypočúvané a vyšetrované.

V sobotu 13. októbra 1917 sa udialo v Cove 
da Iria posledné zjavenie. Prišlo tam okolo 
sedemdesiattisíc pútnikov. Bolo sychravé 
daždivé počasie. Pani sa deťom predstavi-
la: „Som Kráľovná ruženca.“ Vyzvala ich, 
aby tu postavili kaplnku a denne sa modlili 
ruženec. Ak sa to stane, predpovedala skorý 
koniec vojny. Na nebi sa zjavil veľký zázrak. 
V malej štrbine medzi mrakmi po tom, čo 
dážď ustal, bolo vidno Slnko. Lucia vykríkla: 
„Pozrite sa na Slnko!“ To bolo úplne jasné, 
začalo sa točiť a menilo farby. Farebné lúče 
padali na ľudí, takže aj ľudia sa navzájom vi-
deli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej 
rotácii akoby padalo na zem. Bolo to hrozné. 
Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. 
Ľudia od hrôzy a strachu padali do blata, 
kričali, modlili sa a prosili o odpustenie hrie-
chov. Tento tanec Slnka trval asi desať minút. 
V ten deň Lucia videla aj sv. Jozefa s Ježišom 
ako malým dieťaťom. Následne sa im Pani 
zjavila ako Panna Mária Karmelská. Lucia to 
spoznala podľa jej šiat. Keď to zmizlo, Panna 
Mária sa im zjavila ešte ako Sedembolestná.

Po zjaveniach
Nasledovalo ešte niekoľko zjavení. Po zázra-
ku Slnka sa začali meniť dejiny Portugalska. 
Tento zázrak patril podľa klasifikácie Tomáša 
Akvinského do najvyššej triedy zázrakov – 
udalosť, ktorá je podľa prírodných zákonov 

absolútne nemožná. Krúženie Slnka bolo 
viditeľné nielen vo Fatime, ale i v susedných 
dedinách. Aj tento zázrak a celé zjavenie 
nakoniec prispelo k tomu, že sa Portugal-
sko nestalo socialistickou republikou, i keď 
v období po roku 1917 prechádzalo mnohými 
diktatúrami sympatizujúcimi s marxizmom. 
Sám Lenin nazval Lisabon najateistickej-
ším hlavným mestom na svete. Možno len 
špekulovať, čo by sa stalo so Španielskom 
a ako by sa tam vyvíjal politický systém. Veď 
v čase medzi svetovými vojnami tam takisto 
prebiehala Španielska občianska vojna zame-
raná proti Cirkvi a inšpirovaná marxizmom. 
Obdobne by sme mohli diskutovať o socialis-
tickom Francúzsku...

7. novembra 1917 (28. októbra podľa 
juliánskeho kalendára) sa začala v Rusku 
Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorá 
v konečnom meradle priniesla veľké utrpenie 
nielen ľuďom a Cirkvi v Rusku, ale aj u nás. 
Stačí spomenúť smutne známy Prešovský 
sobor a likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu. Za pontifikátu Pia XII. vy-
pukla Pannou Máriou predpovedaná druhá 
svetová vojna. A s ňou obdobie neuveriteľnej 
neľudskosti a nemorálnosti.

František s Hyacintou ochoreli na špa-
nielsku chrípku. Najskôr odišiel František. 
4. apríla 1919. Pred smrťou videl pekné svetlo 
pri dverách a zomrel s anjelským úsmevom 
na tvári. Hyacinte sa Panna Mária zjavila tesne 
pred smrťou – 23. decembra 1918. O svojich 
zjaveniach Hyacinta hovorila: „Keby ľudia ve-
deli, čo je večnosť, začali by nový, celkom iný 
život. ... Budúcnosť prinesie výskyt spôsobov 
a zvykov veľmi urážajúcich Spasiteľa. Osoby 
slúžiace Bohu nesmú žiť podľa týchto zvyk-
lostí. Cirkev sa nemení podľa módy. Spasiteľ 
je vždy rovnaký. ... Hriechy, ktoré privádzajú 
do pekla najviac duší, sú hriechy proti svätej 
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čistote. ... Kňazi majú byť čistí, celkom čistí. 
... Čistý na duši znamená nehrešiť, nedívať 
sa na zakázané, nekradnúť, neluhať, vždy 
hovoriť pravdu, aj keď to mnoho stojí. ... Leká-
ri nedostávajú vnuknutia, ako liečiť chorých, 
lebo nemajú lásku k Bohu. ... Keby vláda ne-
chala Cirkev na pokoji a zaručila by nábožen-
skú slobodu, bola by Bohom požehnaná. ... 
Obety a sebazaprenia sa Ježišovi veľmi páčia.“ 
20. februára 1920 v nočnej hodine navždy 
usnula aj Hyacinta. S úsmevom na tvári.

Aj Lucii sa Mária zjavila viackrát v kaplnke 
kláštora, do ktorého vstúpila. Jedno dôle-
žité zjavenie mala 10. decembra 1925. Vtedy 
Bohorodička Luciu požiadala, aby aspoň ona 
zasvätila prvé soboty v mesiaci. Išlo o prvých 
päť sobôt, keď sa bolo treba vyspovedať, prijať 
Eucharistiu, pomodliť sa ruženec a pätnásť 
minút adorovať o jeho tajomstvách s cieľom, 
aby potešili Presvätú Bohorodičku. Pri nich 
bude Bohorodička stáť v hodine smrti so všet-
kými milosťami potrebnými na spásu duše. 
Spoveď môže byť vykonaná aj v období osem 
dní pred prvou sobotou za predpokladu, že 
veriaci ostane v stave milosti a pri prijímaní 
má úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepo-
škvrnenému Srdcu Márie.

13. júna 1929 žiadala, aby pápež spolu s bis-
kupmi zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Lucia to odkázala pápežovi cez svojho 
biskupa i kňaza, a nakoniec mu i sama 
napísala. Pápež Pius XI. však toto zasvätenie 
neurobil, a tak sa za jeho pontifikátu začala 
svetová vojna mníchovským diktátom a ob-
sadením Rakúska.

V roku 1930 prišlo do Fatimy oveľa väčšie 
množstvo pútnikov ako do Lúrd. V Špa-
nielsku vypukla krvavá občianska vojna, 
preto všetci portugalskí biskupi urobili púť 
do Fatimy a 13. mája 1931 na kolenách pred 
sochou Panny Márie zasvätili Portugalsko 
jej Nepoškvrnenému Srdcu. Občianska 
vojna sa Portugalsku vyhla. V roku 1938 púť 
i zasvätenie za účasti vyše pol milióna ve-
riacich zopakovali. Vzývali Kráľovnú pokoja 
o pomoc a záchranu pred druhou svetovou 
vojnou. Portugalsko bolo jedinou európskou 
krajinou uchránenou pred vojnou.

2. marca 1939 bol v jednodňovom konkláve 
v treťom kole zvolený za pápeža Pius XII., 
ktorý prijal biskupskú vysviacku 13. mája 
1917, v deň zjavení. Tento fatimský pápež 
13. mája 1942 prostredníctvom rádia zasvätil 
celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Na jeho výzvu však kladne reagovali 
iba portugalskí biskupi. Toho roka nastal 
obrat v druhej svetovej vojne bitkami o Mos-
kvu a Volgograd. Po vojne pápež encyklikou 
Sacro vergente anno 5. júla 1952 zasvätil 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ľudí 
v Rusku, ale aj všetkých tých, ktorí boli pod 
komunistickou nadvládou.

Prvým pápežom, ktorý navštívil Fatimu, 
bol v roku 1967 Pavol VI. pri príležitosti 50. 

výročia zjavení. Počas Druhého vatikánskeho 
koncilu 21. novembra 1964 vyhlásil Pannu 
Máriu za Matku Cirkvi a obnovil zasvätenie 
sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Tretia časť tajomstva
Toto tajomstvo Lucia napísala v roku 1944 
a zapečatené bolo odovzdané pápežovi. 
Obálku bolo však možno otvoriť až po roku 
1960. Všetci pápeži spis poznali, ale nepova-
žovali za vhodné ho zverejniť. Tretie tajom-
stvo, ktoré Panna Mária dala, bolo zjavené 
až pápežom Jánom Pavlom II. 26. júna 2000 
a bol k nemu vydaný komentár. On sám svoj 
život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii 
ako kňaz, ako biskup. Neskôr ako pápež prijal 
pápežské heslo: Totus tuus – Celý tvoj! Poznal 
fatimské tajomstvo a po atentáte v roku 1981 si 
uvedomil, že on je pápežom tohto tajomstva. 
O rok nato na púti do Fatimy ďakoval Božej 
Matke za záchranu svojho života. V roku 1984 
aj tento pápež zasvätil svet Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. V jubilejnom roku 2000 
priniesol z Fatimy sochu Panny Márie, povolal 
všetkých biskupov a vyzval ich spoločne 
zasvätiť svoje diecézy i celý svet Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie.

Posolstvo trom pastierikom je z 13. júla 
1917. Lucia o ňom píše: „Po dvoch častiach, 
ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej 
strane Našej Panej trocha vyššie anjela 
s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho 
iskriaci plameň, ktorý – ako sa zdá – mal 
zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri 
dotyku s jasom našej Panej, ktorý vychádzal 
z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel uka-
zujúc pravou rukou na zem silným hlasom 
povedal: ,Pokánie, pokánie, pokánie!‘ A v ne-
smiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli 
niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zr-
kadle, keď pred ním prechádzajú – biskupa 
oblečeného do bieleho. Mali sme predtuchu, 
že je to Svätý Otec. Iní rôzni biskupi, kňazi, 
rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na str-
mý vrch, na ktorého vrchole bol veľký kríž 
z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry 

korkového stromu. Svätý Otec, skôr než tam 
prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrú-
cané a neistým krokom, strápený bolesťou 
a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s kto-
rými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel 
na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom 
bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho 
strieľali z rôznych zbraní a šípmi, a takým 
istým spôsobom zomierali jeden po druhom 
biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne 
svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried 
a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja 
anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú 
čašu a do nej zbierali krv mučeníkov, a ňou 
polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Po pokuse o atentát 13. mája 1981 si Ján Pa-
vol II. vyžiadal text tretej časti fatimského ta-
jomstva. Sám o trinásť rokov neskôr vysvetlil 
svoje prežitie slovami: „Bola to Matkina ruka, 
ktorá riadila cestu guľky, a vo svojej agónii 
sa pápež zastavil na prahu smrti.“ Kvôli 
blahorečeniu dvoch detí navštívil Ján Pavol 
II. 13. mája 2000 Fatimu. Náboj, ktorým sa ho 
nepodarilo zabiť, podľa cirkevných predsta-
viteľov dokonale zapadol do koruny, ktorá 
zdobí tamojšiu sochu Panny Márie. Sestra 
Lucia zomrela 13. februára 2005 v kláštore 
v Coimbre v Portugalsku. 2. apríla toho isté-
ho roka ju nasledoval do domu Otca aj pápež 
jej tretieho tajomstva – Ján Pavol II. Jeho 
nástupca Benedikt XVI. 13. mája 2010 osobne 
navštívil Fatimu a povedal: „Prichádzam 
do Fatimy ako pútnik, prichádzam do domu, 
ktorý si Mária vybrala, aby k nám prehovori-
la v tomto modernom čase.“ A súčasný Svätý 
Otec František o tri roky neskôr – 13. mája 
2013 zasvätil svoj pontifikát fatimskej Panne 
Márii.

Mária vo Fatime prišla podať pomocnú 
ruku a ukázala cestu k záchrane ľudstva – 
„posolstvo, ktoré chápané vo svetle viery 
obsahuje večnú pravdu evanjelia, osobitne 
prispôsobenú potrebám našich čias“, ako to 
vyjadril Boží služobník Ján Pavol II. 19. mája 
1982 po svojom návrate z ďakovnej púte 
do Fatimy.
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Klokočovská ikona
JJ Peter Žeňuch
J� foto: archív

Úcta k mariánskym ikonám a obrazom je 
u gréckokatolíkov na Slovensku zvýraznená 
v slávení mariánskych sviatkov. Tento rozmer 
nábožnosti je príznačný pre slovenskú 
i slovanskú duchovnosť. Pri slávení marián-
skych sviatkov si veriaci osobitne uctievajú 
zobrazenie Bohorodičky, ktoré duchovne 
i navonok stmeľuje miestne spoločenstvo.

S ikonami Bohorodičky sa často spá-
jajú rozličné zjavenia, zázraky a mno-
hé nevysvetliteľné skutočnosti, ktorým 
často predchádzali aj závažné historické 
udalosti, nepokoje, povstania, epidémie 
chorôb, prírodné úkazy a pohromy, ktoré 
veriaci pokladajú za bezprostredné dôvody 
napríklad slzenia ikony. Každú rozumom 
nevysvetliteľnú udalosť pritom sprevádzajú 
obrátenia hriešnikov, uzdravenia, záchrana 
pred nepriateľmi, ochrana pred nešťas-
tím a biedou. Takéto nevysvetliteľné javy 
podnes zjednocujú historické i konfesionál-
ne náboženské presvedčenie i povedomie 
spoločenstva a upevňujú jeho integritu či 
jednotu. Predstavujú tak sväté miesto, ktoré 
je duchovným zdrojom ochrany pred ne-
bezpečenstvom, lebo stráži čistotu tradície 
a obyčají, bdie nad kultúrno-spoločenským 

a konfesionálnym poriadkom spoločenstva, 
chránia ho pred inovercami a rozličný-
mi cudzími vplyvmi, ktoré v tradičnom 
prostredí spätom so zbožnosťou národa 
nemajú miesto.

Zázrak v klokočovskom chráme sa udial 
v roku 1670, keď pred Michalovcami stálo 
nepriateľské vojsko. Vtedy sa ľud zhromaž-
dený v drevenom chráme v Klokočove modlil 
pred ikonostasom pod ikonou Bohorodičky, 
ktorá odrazu začala slziť. Keď zázrak videli aj 
vojaci, ktorí prišli na toto miesto, strhli obraz 
z ikonostasu, nožom prerezali tvár Boho-
rodičky a kopijou prebodli ikonu. Ponížený 
a porezaný obraz v tej chvíli začal silne pla-
kať. Keď to podaktorí vojaci videli, pokľakali 
na kolená, iní utiekli. V noci heretici chrám 
zapálili. Po jeho vypálení sa ikona dostala 
do Prešova, odkiaľ si ju vyžiadala grófka 
Žofia Bátoryová, ktorá po smrti manžela 
Juraja Rákociho konvertovala na katolícku 
vieru. Tá ikonu vystavila v kaplnke Muka-
čevského hradu ako zaoltárny obraz. V roku 
1680 sa ikona dostala do rúk Heleny Zrínskej, 
ktorá ju odniesla do Turecka. Už v roku 1703 
František Rákoci, nový mukačevský hradný 
pán, obraz vrátil na pôvodne miesto. Po páde 
Mukačevského hradu v roku 1711 bola ikona 
prevezená do Viedne. Až v roku 1769 vznikla 
kópia ikony, ktorú do Prešova priniesli cisár-
ski vyslanci. Tá je dnes neoprávnene v rukách 
Pravoslávnej cirkvi.

Dnes sa na severnej stene klokočovského 
chrámu nad bočným oltárom nachádza dru-
há kópia jej ikony z roku 1904. Ďalšia kópia 
z toho istého roka sa nachádza v sakristii 
užhorodskej katedrály. Pri prechode frontu 
v roku 1944 bol klokočovský chrám poško-
dený, najmä jeho južná stena. Len zázrakom 
sa ako jediné zachovalo neporušené okno 
na južnej stene oproti kópii ikony Božej 
Matky. V roku 1948 bol obraz klokočovskej 
Božej Matky slávnostne korunovaný. Michal 
Lacko SJ spolu s Františkom Fugom, kňazom 
v kanadskom Hamiltone, dali v roku 1955 
vyhotoviť ďalšiu kópiu ikony a v roku 1957 
začali aj so stavbou chrámu zasväteného 
práve klokočovskej Bohorodičke. V roku 1991 
a 2002 boli vyhotovené ďalšie kópie milosti-
vej ikony.

Uzdravenie ochrnutého

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Prežívame obdobie po najväčšom cirkevnom 
sviatku – Pasche a uvedomujeme si Ježišovo 
víťazstvo nad diablom, odvekým nepriateľom 
človeka, z ktorého pazúrov nás Ježiš vytrhol. 
Stále viac sa ponárame do tajomstva tohto 
víťazstva, sme zaň z celého srdca vďační a s ra-
dosťou spievame veľkonočný hymnus: „Kristus 
slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol 
a zosnulým v hroboch život daroval.“

Štvrtú nedeľu po Zmŕtvychvstaní slávime Ne-
deľu o porazenom. Tak, ako sa na tomto člove-
kovi preukázali účinky Ježišovho víťazstva, majú 
sa prejaviť aj na našom živote. Veľmi výstižne 

to vyjadruje kondák nedele: „Pane, svojím bož-
ským zásahom pozdvihni moju dušu hriechmi 
doráňanú a postihnutú rôznymi nepravosťami, 
ako si kedysi uzdravil porazeného, aby som volal 
očistený: ,Sláva tvojej moci, Kriste.‘“

Ide o uzdravenie mojej nesmrteľnej duše, 
ktorá pod ťarchou hriechov trpí možno viac, 
než trpel porazený človek. Ježiš vydobyl pre nás 
najväčšie víťazstvo nad zlým duchom, aby nik 
z ľudského pokolenia už nemusel byť v područí 
zlého, v jeho okovách. Preto už žiaden človek 
nemusí trpieť na duši, ba ani na tele, lebo teles-
né utrpenie je veľmi často prepojené s utrpe-
ním duše, čiže s hriechom.

Porazený človek dosiahol uzdravenie tela 
i duše. Túto ponuku zmŕtvychvstalý Ježiš núka aj 
nám vo sviatosti pokánia. Záleží iba na každom 
z nás, či sa chce, alebo nechce zjednotiť s Kris-

tom a dať mu prednosť pred Božím protivníkom. 
Žiaľ, ani mnoho kresťanov si nevyberá Krista 
víťaza, ale skôr jeho protivníka, zlého ducha, lebo 
sa im zdá, že život podľa Božích prikázaní je veľmi 
ťažký a zlý ponúka viac radosti. Lenže za akú 
cenu? Hriešne radosti potešia človeka iba krátko 
pred hriechom a počas hriechu. Hneď po jeho 
spáchaní sa ozvú výčitky svedomia, radosť 
vystrieda smútok a bolesť duše. Vtedy by mala 
prísť úprimná ľútosť a človek by sa mal ponáhľať 
obnoviť stratený kontakt s Bohom vo sviatosti 
zmierenia. Žiaľ, aj tu konáme často opačne. 
Otupujeme si svedomie, nahovárame si, že aj iní 
tak konajú a začneme sami seba ospravedlňovať. 
Ide tu o zatvrdnutosť v hriechu, a to je ešte horší 
stav človeka – z hriechu si už nič nerobí a znáso-
buje ho ďalšími hriechmi.

Vzkriesený Ježišu, ďakujeme ti za tvoje 
víťazstvo a zároveň prosíme o milosť, aby sme 
po ňom túžili a aby sme si ho vedeli privlastniť. 
Padnúť do hriechu je ľudské, zostať v hriechu je 
diabolské, povstať z hriechu je anjelské.

Historické osobnosti
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Na Mieste, 
kde vládne pokoj
Keď sa pred sto rokmi zjavila Presvätá Bohorodička vo 
Fatime, začali na toto miesto prúdiť zástupy kresťanov. 
Najskôr prichádzali poväčšine obyvatelia Portugalska 
a Španielska, ale dnes sa na tom mieste stretáva celý svet. 
Často ich na týchto púťach okrem kňazov sprevádzajú 
sprievodcovia. Jedna z nich, pani Ľudmila Zoľáková 
z Kružlova, robí sprievodkyňu už dvadsať rokov.

 
JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív Ľ. Zoľákovej

�� kedy ste prvýkrát navštívili Fatimu 
a ako na vás zapôsobila?

Prvýkrát som navštívila Fatimu v roku 
1998 už ako sprievodkyňa. Ale túžba 
navštíviť Fatimu vznikla vo mne o niekoľ-
ko rokov skôr počas púte v Lurdoch. Keď 
som tam videla chorých, ako zvládajú svoj 
naozaj ťažký život, pochopila som pravdu 
o skutočnom živote. Zrazu sa mi moje 
problémy nezdali až také veľké v porovna-
ní s tým, čo prežívali títo ľudia. A na druhej 
strane som videla veľkú odovzdanosť 
do Božej lásky a moci.
V tom čase som mala strach z cestovania 
autobusom, čo sa prejavovalo aj zdra-
votnými ťažkosťami. Ale Boh ma od toho 
oslobodil a ja som začala žiť naplno život, 
ktorý mi pripravil. Vedela som, že nie som 
v duši úplne uzdravená a že potrebujem 
zažívať Božiu prítomnosť a prítomnosť 
Matky častejšie. Bol a je to pre mňa vždy 
silný zážitok, ktorý mi mení život. A práve 
tento zážitok dotyku ich lásky som hľadala 
i vo Fatime. Potrebovala som to, lebo môj 
život sa mi videl v troskách. Neraz som šla 
na púť za požičané peniaze či na splátky, 
ale dodnes neľutujem žiadne peniaze ani 
čas. Takéto miesta na mňa pôsobia naozaj 
silne emotívne a odnášam si odtiaľ veľkú 
vnútornú silu. Aj preto putujem i dnes.

�� Byť sprievodkyňou pútnikov je 
veľká zodpovednosť. ako sa na púť 
pripravujete?

Pred každým zájazdom si čítam nielen 
poznámky, ktoré som si už dávno zapísala, 
ale siaham aj po nových informáciách. 
Rovnako si zisťujem nové zmeny, ktoré sa 
tam mohli udiať. Cestopisné, náboženské 
a historické knihy u nás doma okrem ku-
chyne nájdete v každej izbe. Možno je ich 
aj viac ako tisíc. A k tomu aj rôzne historic-
ké a cestopisné časopisy. Neraz ma museli 
od kníhkupectiev či antikvariátov doslova 
odťahovať, lebo by som tam minula naozaj 
veľké peniaze. Moju vášeň pre knihy 
zdedili po mne všetky deti. Sú zdrojom 
informácií, ktoré potom sprostredkúvam 
pútnikom po celom svete.
Ak však na púti sprevádza pútnikov aj kňaz, 
je to pre mňa veľká vzpruha a duchovné 
obohatenie, keďže sa mi neraz stáva, že 
prichádzam z jednej púte, prezlečiem sa, 
vymením kufre a idem na ďalšiu. Vtedy sa 
nestíham duchovne pripraviť. Vlastne ani 
oddýchnuť. Prípravu potom vyhľadávam 
počas cesty v modlitbách, rozjímaní a po-
čúvaní slov kňaza.

�� sú púte do Fatimy pre vás nejako 
výnimočné?

Áno. Tieto púte sa nerobia často. Je to pre 
vzdialenosť, a teda aj cenu. Ak sa chcete 
dostať do Fatimy, treba prekonať 3 400 km. 
A potom zasa späť. Veľa ľudí, ktorí túto 
cestu absolvovali prvýkrát, sa ma pýta, či 
mám chuť ešte zdolávať toľko kilometrov. 

Ale pre mňa sú to zakaždým vzácne kilo-
metre. Túžim sa dostať na toto výnimočné 
miesto, z ktorého si zakaždým naberiem 
energiu a duchovnú silu. Priemerne sa mi 
tam podarí dostať raz ročne.
Oproti iným veľkým pútnickým miestam 
je vo Fatime pokoj – menej obchodov, 
menej komercie či kultúrnych a sakrálnych 
pamiatok. Ide tu doslova o duchovno – nič 
vás na tejto duchovnej ceste na Máriinom 
mieste neodvádza a nerozptyľuje. Po stre-
se, ktorý často zažívam v iných pútnických 
destináciách, je Fatima pre mňa oázou 
pokoja, miestom meditácie, modlitby.

�� aká atmosféra je v autobusoch či 
lietadlách, keď pútnici zo sloven-
ska prichádzajú do Fatimy? čo 
očakávajú?

Hoci je to náročnejšie, uprednostňujem 
jazdu autobusom. Vnímam ju ako možnosť 
duchovnej prípravy nielen pre seba, ale aj 
pre pútnikov. Je to vzácny čas. Počas cesty 
rozjímame, komunikujeme, spríjemňujeme 
si ju aj spevom a, samozrejme, modlit-
bou. Práve preto je cesta autobusom iná 
ako lietadlom. Počas letu sa nedá robiť 
nič spoločne. Žiadne spoločné modlitby, 
rozjímania a tobôž spev. Len ticho sedíte, 
čo vás často vedie k uzatvoreniu sa vo 
vlastnom svete.
Veľa ľudí sa ide do Fatimy poďakovať 
za milosti a Božiu pomoc či ochranu Márie. 
Iní sem zasa prichádzajú hľadať silu, 
múdrosť či potechu vo svojich osobných 
trápeniach. Niekedy si ich berú so sebou – 
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v prenesenom význame slova. Nedokážu 
sa od nich odpútať. Často sa o tom s nimi 
rozprávam. Tieto svoje batohy problémov 
potom neraz zanechávajú práve na tom-
to Máriinom mieste a domov sa vracajú 
konečne slobodní.

�� čo patrí medzi vaše prvé zastávky 
vo Fatime?

Prvé miesto, kam smerujeme, je miesto 
zjavenia. Je to čas na poďakovanie za všet-
ko, čo sme dostali od života. Jednak na to 
ideme chronologicky – prvé boli zjavenia. 
Bez nich by nebolo Fatimy tak, ako ju poz-
náme dnes. Jednoducho by sme tam vôbec 
neboli. Možnože má na tom istý podiel 
i moja vlastná skúsenosť, keď som zažila 
veľkú milosť oslobodenia od vlastných 
problémov práve tu a na Fatime podob-
ných miestach.
Vďaka atmosfére, ktorá nie je narušovaná 
hlukom tohto sveta i veľkým množstvom 
pútnikov, človek prirodzene cíti Máriu ako 
Matku. Cítim sa tam ako dieťa – doslova 
slobodná, ľahká ako pierko, ako Máriina 
milovaná dcéra.

�� každá púť je jedinečná. čo však 
nesmie chýbať na každej z nich?

Po návšteve miesta zjavení stále navští-
vime baziliku, kde slávime liturgiu. Ak 
idem na púť s gréckokatolíkmi, vybavím 
kaplnku v bazilike, aby sme si tam slávili 
našu gréckokatolícku svätú liturgiu. Ďalšou 
aktivitou je krížová cesta. Je to výnimočná 
chvíľa. Samotné miesto, príroda, okolie – 
to všetko na vás vplýva a otvára vás pre 
plné prežívanie každého zastavenia. Ich 
posolstvo je tak omnoho intenzívnejšie. 
Cítim sa ako v Bohom stvorenom chráme. 
Stále upozorňujem našich pútnikov, aby sa 
ponorili do ticha, aby v sebe objavili poko-
ru, priniesli obetu a otvorili svoje srdce.
Jedným z najsilnejších emotívnych zážit-
kov je pre mňa sviečkový sprievod. Keď 
sa začína, je už tma a zažaté sviece sú ako 
hviezdy na nebi. Pútnici sa počas neho 
modlia ruženec. Ak sa zíde viac pútnikov, 
tak tento čas má v sebe omnoho väčšiu 
silu. Keď začnú pútnici zborovo spievať Ave 
Maria, až mi naskakuje husia koža.

�� stretli ste sa už vo Fatime so zázra-
kom alebo s udalosťou, ktorá s ním 
hraničila?

Nie, nestretla som sa. Popravde sa ani 
nesústreďujem na to, či sa deje okolo mňa 
nejaký zázrak. Nevyhľadávam tieto miesta 
preto, že by som potrebovala vidieť zázrak. 
Pre mňa je už aj prítomnosť na takom-
to mieste malým zázrakom. Stojím tam 

a modlím sa za tých, ktorí majú ťažkosti 
a nemôžu tam prísť. Ak sme veriaci, nepo-
trebujeme zázraky, ale úprimnú vieru. Tá 
má moc uzdravovať telo i ducha. A ak člo-
vek hľadá, takéto potvrdenia viery tu vždy 
nájde. Modlitba s vierou dokáže uzdraviť. 
A práve Fatima patrí medzi miesta, kde je 
výnimočný priestor na modlitbu aj na po-
silnenie našej viery.
Sú však ľudia, ktorí hľadajú zázraky, hľada-
jú senzácie či naozaj potrebujú pomoc, ale 
nemajú v sebe vieru. Pre nich je toto iba 
cesta. Ak po nej budú kráčať, možno nájdu 
to, čo v skutočnosti v hĺbke srdca hľadajú.

�� Dochádza tam aj k vnútorným 
uzdraveniam a obráteniam?

Áno. Niektorí prichádzajú len ako sprievod, 
ale keď sa vracajú naspäť, zmenia svoje 
zmýšľanie aj postoj k životu. Spomínam si 
na jednu púť, kde manžel išiel z povinnosti 
s manželkou, lebo nechcela ísť sama. Ak sa 
teraz rozprávame, tak mi hovorí o zmene, 
ktorá vtedy u nich doma nastala. Našiel iný 
zdroj života, pokoj, zmenil sa a skutočne sa 
začal aj inak správať.
Niekedy dochádza k obráteniu a zmene 
života i cez utrpenie blízkej osoby. Otco-
via, matky, manželia tu hľadajú pomoc pre 
blížneho, ale nachádzajú svoje vlastné 
uzdravenie, svoje vlastné obrátenie. Mnohí 
tu nájdu silu skoncovať so svojimi neduh-
mi, ako je aj fajčenie či alkohol. Naozaj je 
to milostivé miesto.

�� pýtal som sa na atmosféru počas 
cesty do Fatimy. aká je na spiatoč-
nej ceste domov?

Plná radosti. Nikde nezabudnem pútnikom 
pripomenúť, aby im táto radosť vydržala 
po celý život a vnášali ju aj do iných živo-

tov. Je to priestor vzájomných delení, roz-
právania duchovných zážitkov. Je to často 
i čas predsavzatí. Človek si často počas 
spiatočnej cesty už s vidinou domova uve-
domí, v čom bol jeho život chybný. A len 
čas ukáže, nakoľko sú tieto predsavzatia 
úprimné a akú silnú majú títo ľudia vieru.
Niektorí sa tam aj vrátia alebo potom idú 
na iné pútnické miesta, aby si svoju vieru 
utvrdili a mohli s pokojným srdcom ďalej 
kráčať po svojej ceste obrátenia.

�� Fatima má čo povedať dnes i nám. 
aký odkaz z Fatimy ste si naposle-
dy priniesli domov?

Z každej púte odchádzame s nádejou, kto-
rá nám umožní prekonávať všetky ťažkosti 
v živote. No odnášam si odtiaľ aj silnejšiu 
vieru a radosť, ktorú hľadám v každej jed-
nej chvíli. Poslednú púť som absolvovala 
po dlhej pauze – po štyroch rokoch. Videla 
som už dlhšie, že mi chýba pokoj Fatimy. 
A Mária sa postarala – vo Fatime bolo málo 
pútnikov, a tak som mohla čerpať plnými 
dúškami z jej pokoja. A hoci sa každá púť 
nesie v tej istej atmosfére a málokedy 
môžem hovoriť o niečom extrémne ne-
tradičnom, netradičné je už to miesto, ten 
čas, slová modlitby, ľudia, ktorých stretá-
vam. Nikdy mi to nezovšednie. Je to ako 
dýchať čerstvý ranný vzduch. Každé ráno je 
rovnaký a stále sa naň tešíte.
Navyše ma tieto púte učia pokore a trpez-
livosti. Je to spoločný čas s ľuďmi, s ich 
trápeniami, s ich osobitými charaktermi. 
A čím idete ďalej, čím dlhšie trvá vaša 
cesta, tým je to náročnejšie. Je ťažké 
vyhovieť všetkým, ale ak nájdete v sebe 
túžbu po pokoji a ukážete im cieľ cesty, tak 
často sa utíšia a hľadajú nie seba, ale cestu 
jeden k druhému.

Súťaž o logo k 200. výročiu Prešovskej eparchie
Prešovský arcibiskup metropolita vyhlasuje súťaž o jubilejné logo Prešovskej archieparchie, 
ktoré by počas jubilea bolo uverejňované na obálke metropolitného časopisu Slovo, na knihách, 
rôznych brožúrkach, pozvaniach a na všetkých tlačovinách jubilejného roka.

Námet loga – niektorý z charakteristických východných znakov: mitra, žezlo, trikyrion, omofor, 
panagia, tri veže dreveného chrámu s tepanými krížmi...

Formát: vektor (AI alebo CDR) Termín: do 30. augusta 2017
Adresa na zasielanie návrhov: Redakcia časopisu Slovo, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo e-mail: 

sefredaktor@casopisslovo.sk  
Cena: púť do Svätej zeme

Zároveň Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vyhlasuje súťaž o logo, 
ktoré bude použité ako erb na hlavičkovom papieri Rady hierarchov.

Formát: vektor (AI alebo CDR) Termín: do 30. augusta 2017
Adresa na zasielanie návrhov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, sekretariát, Hlavná 1, 

081 35, Prešov alebo e-mail: radahierarchov@grkatpo.sk
Cena: kompletná séria kníh Historického schematizmu
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Silná túžba
Mary Shawová je pôvodným povolaním zdravotná sestra a po doktorandskom štúdiu bola 
školiteľkou zdravotníckeho personálu. Pre poranenie chrbtice odišla do predčasného 
dôchodku a v roku 1996 bola povolaná k službe modlitby za vnútorné uzdravenie. Vedie 
modlitebné spoločenstvo a je členkou katolíckej charizmatickej komisie na Floride. 
Od roku 1998 prichádza na Slovensko pod záštitou Renewal Ministries (Služby obnovy), 
ktorá má centrum v Michigane. Ponúkame vám jej cestu k službe, do ktorej ju Boh povolal 
a o ktorej rozprávala na tohtoročnom jarnom seminári v Ľutine.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: Jozef Novický

Volám sa Mary, žijem v Gainesville na Floride 
v Spojených štátoch amerických. Už ako die-
ťa som sa zaujímala o uzdravovanie a zdravie 
ľudí. Keď som mala štrnásť rokov, praco-
vala som ako dobrovoľníčka v nemocnici 
a potom ako zdravotná sestra. Keď som mala 
asi jedenásť rokov, tak som sa svojho farára 
pýtala na exorcizmus, aby mi k tomu podal 
nejaké informácie. On sa potom opýtal mojej 
matky, či mi môže dať knihu o exorcizme. 
Prečítala som si ju a mala som veľa otázok. 
A potom som na to úplne zabudla. Keď som 
neskôr zažila vyliatie Svätého Ducha, začala 
som sa modliť za ľudí modlitby požehnáva-
nia. Vnímala som, ako Svätý Duch pôsobí 
v ich životoch. Vôbec som nemala úmysel, 
že by som pracovala ako misionárka a bola 
zapojená do tejto služby.

Na jednej charizmatickej konferencii 
sa nado mnou modlili ľudia a vtedy som 
pocítila veľkú túžbu evanjelizovať. Túžba 
bola veľmi silná. Po niekoľkých mesiacoch 

som navštívila evanjelizačnú školu a na tejto 
škole sa mi prisnil silný sen, prorocký. V tom 
sne som bola volaná k službe za uzdravenie 
a oslobodenie. Ten sen som mala na sviatok 
sv. Benedikta. Pýtala som sa ľudí, ktorí školu 
viedli, čo sen znamená. Povedali mi, že som 
povolaná do služby za uzdravenie a oslobo-
denie. Povedala som: „Nie, ja sa zbavujem 
tejto autority. Som introvertka, bojím sa 
lietať a neviem hovoriť pred ľuďmi.“ No oni 
mi povedali: „Ale on ťa volá.“ Tak som išla 
za svojím duchovným sprievodcom a veľa 
som sa modlila. Začala som čítať, čo sa mi 
dostalo pod ruku o oslobodzovaní a uzdra-
vovaní, a navštevovala som veľa seminárov. 
Pripojila som sa aj k staršiemu manželskému 
páru, aby som videla, ako sa modlia. Raz mi 
povedali: „Mary, prestaň čítať knižky a začni 
sa takto modliť.“ Tak som začala. Boh mi 
začal posielať ľudí. Nemusela som nikoho 
vyhľadávať. Tiež som sa zoznámila s jedným 
kňazom, ktorý už dlho pôsobil v službe 
za oslobodzovanie. Potvrdil službu, ku ktorej 
ma Boh povolal a požehnal ma pre ňu. To sa 
stalo na sviatok Najsvätejšieho Srdca. To je 
sviatok, ktorý je dôležitou súčasťou spiritu-
ality môjho duchovného života.

Takže postupne ľudia prichádzali a ja 
som sa za nich modlila. Keď som bola verná 
tomu, k čomu ma volá Boh, tak som videla, 
že mi žehná, že chodilo viac ľudí a ja som 
sa viac učila. Začala som prichádzať na Slo-
vensko ako člen misijného evanjelizačného 
tímu pod hlavičkou Služba obnovy. Vedúcim 
tímu bol Tom Edwards a on vo mne rozpoz-
nal určité obdarovanie. Prosil ma, aby som 
začala vyučovať a zároveň sa modliť za ľudí. 
On ma učil, ako mám učiť. Bola som vlastne 
jeho žiačkou.

Ľudia mali skúsenosť, že keď som sa mod-
lila, boli uzdravovaní. A začala som dostávať 
pozvania, aby som vyučovala ľudí, ako sa 
majú modliť za druhých. Nedávno sa otvorili 
aj dvere, aby som vyučovala kňazov. Mali 
sme nejaké semináre pre diecéznych kňazov, 
pre exorcistov a kňazov, ktorí pôsobia v služ-
be za uzdravovanie, a nejaké aj pre rímskoka-
tolíckych seminaristov. No a teraz sme tu.

Z LISTU NEKTARIOVI NA ÚTECHU (2)

Ak však budeme chcieť teraz vyniesť na prvé miesto dar, ktorý Boh vložil do našich sŕdc − 
chcem tým povedať: múdru úvahu, ktorá vie v priaznivých dňoch vymerať našim dušiam 
správne zásady a v situácii, keď sme ubití, privádzať do našej pamäti myšlienky na údel človeka, 
pripomínať nám to, čo sme videli a ... že to je Boží príkaz, aby sa tí, čo sa stali v Kristovi veriaci-
mi, nezarmucovali nad zosnutými pre nádej v zmŕtvychvstanie...

Preto ťa povzbudzujem ako statočného bojovníka: zoči-voči veľkej rane ostaň pevný a ne-
klesaj pod ťarchou smútku ani sa nesužuj v duši. Ostávaj presvedčený o tom, že v každom 
prípade, aj vtedy, keď z dosahu nášho chápania unikajú dôvody, prečo nám to Boh udeľuje, 
treba prijať to, čo nám udeľuje, hoci by to prijatie bolo vrcholne ťažké. Treba to prijať, lebo on 
je múdry a miluje nás. On sám vie, ako a komu dá to, čo je osožné, a prečo hranice ľudského 
života nemáme všetci stanovené rovnako. Lebo jestvuje istá, ľuďom nepochopiteľná príčina, 
pre ktorú jedných odtiaľto odvádza rýchlejšie, druhých zasa dlhšie ponecháva znášať trampoty 
tohto biedneho života.

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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Aká je bezpečná dávka 
alkoholu v tehotenstve?

JJ
Alena IleninováJ�

Uvažovali ste o tom niekedy? Žijeme v spo-
ločnosti, kde sa príležitostné pitie alkoholu, aj 
v tehotenstve, považuje za normálne, neohro-
zujúce bábätko. Stretneme sa aj s názormi, že 
sa to doslova odporúča. Pohár červeného vína 
na krvinky či malé pivo na lepšie trávenie. Od-
borné výskumy však tvrdia niečo iné. Činitele, 
ktoré poškodia plod počas vnútromaternicové-
ho vývinu, sa nazývajú teratogény. Alkohol je 
jedným z nich a poškodzuje plod častejšie ako 

akákoľvek iná droga. Druh a závažnosť poškode-
nia plodu závisia od času a množstva požíva-
nia alkoholu. Bolo dokázané, že veľkú úlohu 
zohráva aj štýl pitia. Veľké množstvo alkoholu, 
hoci len príležitostne, vplýva na potomstvo inak 
ako časté popíjanie v malých dávkach. Najzá-
važnejší vplyv má alkohol na mozog, ktorý sa 
vyvíja počas celého obdobia tehotenstva a je 
najnáchylnejší na poškodenie.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome – fetálny alkoho-
lový syndróm) a FASD (Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders – spektrum porúch vzniknutých pôso-
bením alkoholu na vývin ľudského plodu) sa za-
raďujú do skupiny vrodených porúch vyskytujú-
cich sa u detí, ktorých matky počas tehotenstva 

požívali alkohol. Tieto poruchy zahŕňajú hlavne 
poruchy fyzického vývinu, zmyslového vývinu, 
správania, učenia, ale aj ďalšie.

Malgorzata Klecka, známa poľská terapeutka 
pre prevenciu, diagnostiku a liečbu fetálneho 
alkoholového spektra porúch, ktorá túto tému 
priniesla aj na Slovensko, tvrdí, že „neexis-
tuje bezpečná dávka alkoholu, ktorú možno 
skonzumovať počas tehotenstva bez škodlivého 
následku/následkov na dieťa“.

Ochoreniu FAS a iným poruchám spôso-
beným konzumáciou alkoholu v tehotenstve 
označovaným skratkou FASD možno na 100 % 
zabrániť, resp. predísť. Stačí v tehotenstve nepiť 
žiaden alkohol. Za najbezpečnejšiu sa teda 
považuje nulová dávka alkoholu.

Ak ste v kontakte s tehotnou ženou alebo 
budúcou matkou, informujte ju o následkoch 
užívania alkoholu na vývin dieťaťa počas teho-
tenstva.

Viac sa dočítate na http://www.navrat.sk/
co-robime/fas.

Za Boha, za národ!
JJ Juraj Gradoš 
J� foto: protiprudu.org

Toto heslo dnes vídavame na transparentoch 
strany, ktorá sa netají svojím extrémnym 
nacionalizmom. Mám obavy, že tak ako sa 
skončili rôzne piesne spájané s ľudáckym 
režimom počas Slovenského štátu v druhej 
svetovej vojne, tak aj toto heslo sa dostane 
do zoznamu zakázaných slovných spojení. 
Som presvedčený, že každý – Slovák, Maďar, 
Rus, Nemec, Čech, Poliak..., každý by sa mal 
riadiť týmto heslom. Je to heslo, ktoré v sebe 
skrýva pravdu, skrýva v sebe cieľ i cestu, ako 
ho dosiahnuť. Len nesmieme byť povrchní, 
ale musíme ísť do hĺbky.

Podľa Svätého písma národy vznikli Božím 
dielom, keď v Babylone pomiatol jazyky. 
A presne opačný efekt malo zostúpenie 
Svätého Ducha na Turíce, keď každý rozumel 
reči apoštola Petra. Boh vtedy nespôsobil, že 
ľudia zabudli svoj jazyk, zanevreli na svoju 
kultúru, stali sa Židmi a židmi, teda v národ-
nom i náboženskom aspekte. Ponechal im 
ich národnosť, ich kultúru, zvyky..., všetko, 
čo nebolo v protiklade s ním samým. Tak 
postupovali apoštoli – nenútili Grékov, aby 
prestali byť Grékmi. Sami sa stali pre nich 
nimi samými. Teda nikto, kto nasledoval 

Krista, sa nesnažil niekoho donútiť zmeniť 
svoj národný status.

Byť Slovákom je pre mňa dôležité, a práve 
preto viem pochopiť, ako je dôležité pre 
niekoho byť Rusínom, Maďarom, Poliakom, 
Ukrajincom... Byť národne orientovaný 
v skutočnosti znamená chápať potreby iných 
národov cez svoje vlastné. Znamená chrániť 
si to svoje, vážiť si to, rozvíjať, ale zároveň 
tolerovať to iného, pokiaľ nie je namierené 
proti mne. Vtedy treba razantne zasiahnuť 
rovnako, ako treba i to svoje razantne okre-
sať, ak je to namierené proti inému.

Základom toho všetkého je totiž človek. 
Národ bez človeka, ktorý sa k nemu hlási, 
ktorý žije jeho odkaz, je mŕtvy národ. Ak ná-
rod povstane proti človekovi, umiera – zabíja 
sa. Prečo? Lebo v tej chvíli povstáva nielen 
proti sebe samému, ale aj proti Bohu, ktorý 
je Otcom každého človeka v každom národe, 
a to bez výnimky. A práve preto nemôžeme 
byť hrdí na okamihy našej histórie, ktoré boli 
namierené proti iným národom, proti iným 
ľuďom. V pokore musíme skloniť svoje hlavy 
a prosiť o odpustenie s rovnakou silou, ako 
ich dvíhať k tým našim bratom a sestrám, 
ktorí dokázali prekonať svoju malosť a stali 
sa velikánmi nášho národa. A keďže nič nie 
je úplne dobré ani úplne zlé, musíme byť 
hrdí i kritickí k sebe i k nim.

Za Boha a za národ máme bojovať proti 
všetkému nebezpečnému práve v tomto 
poradí. Prv odstránime to, čo je proti Bohu 
v nás samých, aby sme mohli odstrániť to, 
čo je proti nám v ostatných národoch. Len 
vtedy, ak sa zjednotíme s ním, budeme 
schopní vidieť tú smietku v oku svojho brata. 
Zjednotiť sa s Bohom znamená zdieľať jeho 
hodnoty, jeho pohľad na ostatných, jeho 
empatiu – lásku k nim. Ale človek, ktorý 
má v srdci nenávisť, tam nemôže mať Boha, 
i keby ho denne miliónkrát vzýval. Takýto 
človek nemiluje svoj národ, ale iba seba 
a svoju predstavu o ňom. Je len na nás, ako 
budú ľudia okolo nás vnímať náš národ, či 
ako národ s Bohom v strede, alebo ako národ 
bezbožníkov.

zamyslenie nad spoločnosťou
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Keď ma NepočUje
Niekedy máme pochybnosti o tom, či sa naše dieťa vyvíja správne. Možno je to tým, že 
naše dieťa ide svojím vlastným tempom. Môže to byť však aj prvý náznak, že niečo nie je 
v poriadku. Ak vaše pochybnosti pretrvávajú, začnite pátrať s odborníkmi po príčinách. 
Čím skôr dostanete odpovede, tým lepšie pre vaše dieťa aj pre vás. Buď vás upokoja, alebo 
naštartujú cestu, ktorú nie je dobré odkladať.

JJ Ingrid Kopčíková
J� foto: wikimedia.org

Najlepšie predpoklady majú deti, ktoré 
získajú ranú starostlivosť vo veku od šesť 
mesiacov. Aké vyšetrenia absolvuje dieťa so 
sluchovým postihnutím? Ešte v pôrodnici 
dieťa absolvuje screeningové vyšetrenie 
sluchu s názvom otoakustické emisie (OAE). 
Ak je nutné, opakuje sa toto vyšetrenie 
podľa odporúčania lekára, nie však neskôr 
ako do jedného mesiaca veku dieťaťa. Ak 

sa ani do veku jedného mesiaca nepodarilo 
namerať OAE, je nutné vyšetrenie sluchu 
na klinike ORL.

Ako sa vyvíja sluch a reč od narodenia 
dieťaťa:

Novorodenec: Reaguje na náhle hlasité 
zvuky – stuhne, strasie sa, zažmurká, zmraští 
obočie alebo začne plakať. Rozozná a upoko-
jí ho mamin hlas. Po započutí zvuku začne 
viac alebo menej sať.

3. mesiac: Dieťa si uvedomuje, keď niekto 
hovorí, všíma si ľudský hlas. Rozšantí sa ale-
bo sa upokojí, keď započuje mamu. Pokúša 

sa napodobňovať vlastný hlas, keď sa počuje, 
hrkúta. Začína lokalizovať zvuky nasmerova-
ním očí k jeho zdroju.

4. mesiac: Lokalizuje (nájde) zvuk otoče-
ním celej hlavy k zdroju zvuku.

5. mesiac: Lokalizuje zvuk čoraz presnej-
šie. Reaguje na hudbu hrkútaním alebo tým, 
že prestane plakať.

6. mesiac: Reaguje na ľudskú reč úsme-
vom. Hneď sa otočí na mamin hlas. Na zvuk, 
ktorý je 45  cm od jeho ucha, zareaguje tým, 
že sa naň zrakom správne pozrie. Jeho reak-
cie však môžu byť trocha oneskorené.
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8. mesiac: Začína rozumieť slovám v ur-
čitej situácii, v určitom kontexte. Zareaguje 
na zvonenie telefónu, ľudský hlas, jeho vlast-
né meno a výrazy „no-no“ a „pa-pa“. Rád sa 
hrá hry, napr. ťap-ťap-ťapušky. Zdvihne ruky, 
keď mama povie: „Poď sem“ a natiahne ruky 
smerom k dieťaťu. Sleduje s čoraz väčším 
záujmom konverzácie ľudí.

1 rok: Džavoce, keď naň niekto hovorí. Re-
aguje na jednoduché pokyny: „Daj mi hrač-
ku“, „Daj pápá“. Rozumie okolo 50 slovám.

1 a pol roka: Rozumie 150 až 200 slovám, 
jednoduchým vetám. Pozná svoje meno.

2 roky: Rozumie okolo 300 slovám.
2 a pol roka: Rozumie okolo 500 slovám.
3 roky: Rozumie 900 až 1 200 slovám.

Čo robiť, ak sa dieťa takto nevyvíja
Aj nepočujúce deti prechádzajú fázou pudo-
vého džavotania, pretože nezávisí od kontro-
ly reči sluchom. To prestáva v období 6 – 8 
mesiacov. Počas dňa dieťa nereaguje na zavo-
lanie, je nepozorné, nevšimne si prítomnosť 
iných ľudí, pokiaľ ich nevidí, sleduje iných 
v snahe napodobňovať ich, nevyľaká sa pri 
hlasitých a nečakaných zvukoch, má problé-
my započuť niektoré zvuky, iné však počuje 
dobre (strata sluchu iba na niektorých frek-
venciách, prípadne na jednom uchu).

Ak sa vám podozrenie na stratu sluchu 
nedarí vyvrátiť, nenechajte sa upokojovať ra-
dami typu: ono to dobehne. Trvajte na be-
zodkladnom vyšetrení sluchu v ambulancii 
ORL, na vyšetrení ASSR alebo BERA, ktoré 
určí približný prah počutia dieťaťa na skú-
maných frekvenciách. Poškodenie sluchu sa 
pohybuje na úrovni 71 – 90 dB, hluchota nad 
91 dB.

Vyšetrenie sa väčšinou robí v ľahšej forme 
anestézie. Pokiaľ sa vaše podozrenie potvrdí 
a dozviete sa, že vaše dieťa nepočuje, môže to 
byť pre vás nesmierne bolestivé. Málokto to 
zvládne bez sĺz, strachu, hnevu, či dokonca 
odmietania novej reality. Dobrou správou 
je, že existuje spôsob, ako takýmto deťom 
pomôcť – aj deti s poruchou sluchu sa môžu 
naučiť rozumieť, rozprávať a žiť život napĺ-
ňaním svojich snov tak ako počujúce deti. 
Vďaka láske a pomoci okolia z nich môžu 
vyrásť šťastní a krásni ľudia.

Terapia pri včasnej diagnostike sluchového 
postihnutia od narodenia:

Dieťaťu treba zabezpečiť správnu kom-
penzáciu sluchu a pomôcť mu v jeho rozvoji. 
Začať by sme mali ideálne vo veku okolo 
šiestich mesiacov. Pokiaľ ste na poruchu 
sluchu prišli neskôr, nebojte sa, že ste všetko 
stratili – začnite čo najskôr. Do troch rokov je 
mozog dieťaťa ako špongia. Učí sa rýchlejšie 
a ľahšie ako kedykoľvek potom.

Vek do troch rokov je nesmierne dôležitý 
z hľadiska rozvoja sluchu a reči. Ak dieťatko 

v tomto veku počuje s kompenzáciou sluchu, 
môže dobehnúť zameškané obdobie, keď 
nepočulo. Mnohé deti sa dokonca môžu 
naučiť rozumieť reči bez odzerania. No platí 
aj opak. Pokiaľ toto obdobie premeškáme, 
môže byť veľmi náročné naučiť dieťa rozumi-
eť sluchom a následne rozprávať.

Sluchová výchova
Ako môže sluchová výchova pomôcť pri roz-
víjaní reči vášho dieťaťa? Sluchová výchova je 
špeciálny prístup, ktorý učí dieťa s poruchou 
sluchu využívať zvyšky sluchu pomocou 
správne nastavených načúvacích prístrojov 
alebo kochleárneho implantátu (KI).

Načúvacie aparáty (NA) zvýšia hlasitosť 
na jednotlivých frekvenciách. Umožnia 
prednostne počuť reč pred zvukmi pozadia. 
Dôležité je navykať dieťa na NA. Vkladáme 
ich dieťatku do uší v priebehu sluchového 
cvičenia, keď počúva spev, hudbu, reč, zo za-
čiatku na kratší čas, napr. 5 – 10 minút viac-
krát denne. Čas postupne predlžujeme. KI 
pomôžu dieťaťu s ťažkou alebo úplnou stra-
tou sluchu vnímať zvuky iným spôsobom. 
Po KI dieťa potrebuje intenzívnu logopedic-
kú rehabilitáciu a pravidelné nastavovanie 
rečového procesora. Sluchová výchova po-
máha rozvíjať reč. Na to, aby sa počujúce 
dieťa naučilo rozumieť slovám a začalo ich 
hovoriť, potrebuje 
jednotlivé slová 
počuť mnohokrát.

Veľmi dôležitá 
je takisto aktivita 
rodiny, ktorá sa 
spolupodieľa na slu-
chovej výchove. 
Rodina je nútená 
úplne zmeniť spô-
sob komunikácie, 
nepostačuje len 
jej prispôsobenie. 
Pomocou sluchovej 
výchovy sa dieťa učí 
upriamovať svoju 
pozornosť na zvuky 
okolo neho. Vní-
mať, či daný zvuk 
počuje, alebo nie, 
odlíšiť jeden počutý 
zvuk od iného, 
naučiť sa reagovať 
na každý zvuk 
inak. Priradiť kaž-
dý zvuk k jeho 
zdroju, naučiť 
sa ho spoznať, 
porozumieť zvukom 
a slovám reči.

Sluchovou 
výchovou chceme 
dosiahnuť, aby si 

dieťa uvedomovalo s načúvacím prístrojom 
čo najväčšie množstvo zvukov (počujem trú-
benie, rýchlo uskočím), aby sa jeho sluchová 
pamäť zlepšila (vedelo si zapamätať viacero 
zvukov), aby sa vedelo sluchom započúvať 
(sluchová pozornosť) a vnímať slová. Slucho-
vá výchova prebieha na začiatku s podporou 
zraku, aby dieťa videlo, že zvuk, ktorý poču-
je, ste urobili napríklad buchnutím bubien-
ka. Neskôr sa snažíme stimulovať sluch die-
ťaťa tak, aby sa spoliehalo iba na sluch – čiže 
pri tvorení zvukov sedíme za dieťaťom alebo 
vedľa neho a hovoríme na neho bez možnos-
ti sledovať našu tvár (Táto situácia je nácvik. 
Samozrejme, počas dňa je veľmi dôležité, aby 
vaše dieťatko na vašu tvár videlo.) Zvážte, 
či by nebolo vhodné okrem hovorenia začať 
používať aj posunky. Deti s poruchou sluchu, 
aj tie, ktoré sa jedného dňa naučia rozprá-
vať, potrebujú čo najskôr nájsť spôsob, ako 
komunikovať s okolím a vďaka tomu sa učiť 
svetu okolo nich. Neskôr, keď zistíte, že dieťa 
hovorenej reči nielen dobre rozumie, ale ju aj 
zmysluplne používa, posunky môžete prestať 
používať.

Viac sa môžete dozvedieť napríklad 
na internetových stránkach www.nepocuje-
cujuci.sk, www.nepocujucedieta.sk či z knihy 
Rozvíjanie reči sluchovo postihnutých detí 
raného a predškolského veku od O. Matušku 
a A. Antušekovej.
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UdALOSTI

 
Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
12. – 14.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Humenné a Snina. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
19. – 21.05. Kurz Zbav nás zlého. Kurz vedie 
otec Jozef Maretta. Veková kategória účastní-
kov je od 14 do 30 rokov. 
26. – 28.05. Víkend v Bárke. Vzdeláva-
co-relaxačné podujatie pre deti a mládež 
z protopresbyterátu Stará Ľubovňa, Orlov a 
Svidník. Veková kategória účastníkov je od 9 
do 30 rokov.

 
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)
10. 05. Spoločná opekačka – načerpanie sily 
spoločenstva pred skúškovým obdobím

 
UNIPAS   Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)
09.05. Akatist k sv. Mikulášovi v drevenom 
chráme v areáli Východoslovenského múzea 
v Košiciach (18.00 h)
10.05. Teológia tela podľa Jána Pavla II. – 
prednáška manželov Jančišinovcov (GkFÚ 
Košice-Staré mesto, 18.00 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
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov 
(obe liturgie v kaplnke v Mlynskej doline)

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Ale v živote je ďalšia paralýza. Tá, ktorá sa rodí, keď si pomýlime šťas-
tie s gaučom! Áno, viera, že k šťastiu potrebujeme dobrý gauč. Gauč, 
ktorý nám pomôže, aby sme boli v pohodlí, v pokoji, v bezpečí. Gauč 
ako tie, ktoré teraz existujú, moderné, vrátane uspávacej masáže, 
ktoré nám garantujú hodiny pokoja, aby sme sa premiestnili do sveta 
videohier a trávili hodiny pred počítačom. Toto „gaučové šťastie“ je 
pravdepodobne tou tichou paralýzou, ktorá nás môže zničiť najviac; 
ktorá môže najviac zničiť mládež. „A prečo sa to deje, otče?“ Lebo 
kúsok po kúsku, bez toho, aby sme si to všimli, sa stávame ospalými, 
stávame sa omámenými, otupenými. Nedávno som hovoril o mladých, 
ktorí idú do dôchodku v dvadsiatich rokoch; dnes hovorím o mladých, 
ktorí sú ospalí, omámení, otupení, zatiaľ čo iní – možno živší, ale 
nie lepší – rozhodujú o budúcnosti za nich. Istotne je pre mnohých 
jednoduchšie a výhodnejšie mať mladých „detinských“, omámených, 
otupených, ktorí si pletú šťastie s gaučom; pre mnohých je to výhod-
nejšie, než mať mladých bdelých, túžiacich odpovedať, odpovedať na 
Božie sny a na všetky ašpirácie srdca.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Milan diheneščík, duchovný správca Cirkevného gymnázia v 
Trebišove 
Páči sa mi to . Odpovedať

Slová Svätého Otca Františka o omámení a otupení nám iste 
pripomenú Kristovu vážnu výzvu: „Bdejte!“ Táto výzva zostáva 
aktuálna pre každé obdobie a pre každú oblasť nášho života. 
Stále totiž trvá nebezpečenstvo, že premeškáme dôležité, ba 
priam rozhodujúce okamihy nášho života vo vzťahu k sebe 
samým, vo vzťahu k ľuďom v našom okolí, a čo je najhoršie, 
možno aj vo vzťahu k Bohu. Neustále bdieť vo všetkých ob-
lastiach svojho života neznamená nemať čas na odpočinok či 
relax, znamená to neprepadnúť „kultúre“, o ktorej hovorí Svätý 
Otec. Bdejme teda v perspektíve pozemského života i v per-
spektíve večnosti!

Ivana Strelcová, vedúca oblastného centra Bárka v ZKSM 
Páči sa mi to . Odpovedať

Čistá pravda. Úplne so Svätým Otcom súhlasím. Mnoho mla-
dých sa nachádza v „gaučovom pohodlí“, kde im je všetko jed-
no, nemusia prebrať zodpovednosť, aktívne a efektívne tráviť 
svoj voľný čas a pod. Ale ako z toho von? Podľa mňa je jednou 
z možností zažiť silu spoločenstva. Spoločenstvo je miestom 
ľudského aj náboženského dozrievania človeka, priestor, kde sa 
môžeme postaviť z gauča. Trebárs aj cez naše ZKSM, ktoré má 
víziu vytvoriť v každom meste a obci na Slovensku spoločenstvá 
prinášajúce Božie kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. 
Tak drahí mladí, počúvnite výzvu Svätého Otca a odpovedajte 
na Božie sny.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENÝ CESLAW JÓZWIAK
Mal trochu prudkú, ale spontánnu povahu, plnú 
energie. Vedel sa ovládať, bol obetavý a spoľahlivý. 
Usiloval sa o dokonalý kresťanský život a napredoval 
v ňom. „Mal dobré srdce, dušu ako krištáľ.“

Kurz Zbav nás zlého
Zámerom kurzu je pouká-
zať na najčastejšie ponuky 
kuchyne zlého. Nazrieť na 
jeho päťstupňovú prevo-
dovku motora, ktorý nás 
má nasmerovať na jazdu 
večnej smrti. A ponúknuť 
víťazstvo Ježiša Krista s 
jeho záchranou a sprevá-
dzaním na ceste večnej 
radosti a pokoja. Kurz 
pod vedením otca Jozefa 
Marettu sa uskutoční od 
19. do 21. mája v Grécko-
katolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej 
Voli. 

Ako a prečo bolia otcov-
ské rany?
15. mája o 17.00 hod. 
odznie v refektári Piaris-
tického gymnázia Jozefa 
Braneckého na Palackého 
ulici v Trenčíne zaujímavá 
prednáška s názvom Ako a 
prečo bolia otcovské rany? 
Hosťom je otec Juraj Sed-
láček, univerzitný kaplán 
v Trenčíne, ktorý ako kňaz 
skúma vzťah otec – syn. 
Otec Juraj je autorom 
publikácie Otcovské rany, 
ktorá obsahuje štrnásť 
skutočných príbehov, 
kde možno vidieť, že nad 
všetkými zraneniami vo 
vzťahu otec a syn alebo 
otec a dcéra triumfuje 
Láska. Český psychiater a 
kňaz Max Kašparů v ankete 
Kniha roka 2015 českého 
Katolického týdeníka navr-
hol knihu Otcovské rany na 
druhé miesto. 
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Členstvo v sekte

JJ
Antónia HaľkováJ�

Členstvo v sekte vedie k závislosti od sekty. 
Prejavuje sa v spôsobe komunikácie, v neschop-
nosti samostatne uvažovať a rozhodovať sa, 
v strate objektívneho pohľadu na svet. 

Je veľmi ťažké sektu opustiť. Odídenec trpí 
pocitmi viny, strachom zo stretnutia s členmi 
sekty, strachom z budúcnosti, je plný neistoty 
a obáv. Je priam pravidlom, že sekta sa všemož-
ne snaží o jeho opätovné získanie, usiluje sa 
nadviazať kontakt prostredníctvom telefonátov, 
návštev či posielaním literatúry. Výnimkou však 
nie je ani vyhrážanie.

Na základe spôsobu, akým bývalí členovia 
opustili sektu, ich možno deliť na tých, ktorí 

odišli sami, odišli pomocou iných, ktorých 
vyhodili. Bývalí členovia siekt, ktorí odišli sami, 
a tí, ktorých vyhodili, potrebujú väčšiu pomoc 
pri začlenení sa do všedného života. Bývalí 
členovia, ktorých podržala rodina, a ktorí využili 
pomoc odborného poradenstva, ľahšie zvládajú 
proces začlenenia sa do života mimo sekty. 

Členstvo v sekte vždy poznačí človeka 
a následky sa prejavujú vo viacerých oblas-
tiach. Zdravie je vo väčšine siekt na poslednom 
mieste. Väčšinu fyzických problémov spôsobuje 
psychická manipulácia a kontakt s manipulá-
torom. Čím častejší je kontakt, tým silnejšie 
sú prejavy stresu. Neraz sa prejavujú poruchy 
spánku, trávenia, vypadávanie vlasov, zvýšený 
krvný tlak, búšenie srdca, depresia, výpadky 
pamäti... 

Bývalý člen má zväčša problém dôverovať 
ľuďom, nadviazať normálne vzťahy, trpí pocitmi 

osamelosti. Prudký hnev voči sekte je jedným 
z prvých znakov procesu uzdravovania. Je to 
signál, že človek dospel k poznaniu, že bol 
obeťou psychickej manipulácie. Sekty obviňujú 
členov za všetko zlé, preto majú bývalí členo-
via tendenciu pokračovať v sebaobviňovaní 
aj po odchode. Prežívajú pocity viny z toho, 
že zranili rodinu, že priviedli do sekty svojich 
priateľov a známych. 

Ľudia, ktorí strávili dlhší čas v sekte, bývajú 
pasívni, pretože sú zvyknutí, že za nich rozho-
duje niekto iný. Najťažšie sú však problémy 
s duchovnou oblasťou. Často prežívajú strach 
z večného zatratenia, apokalypsy, démonizujú 
realitu... Stáva sa, že sa do sekty vrátia alebo sa 
pripoja k inej deštruktívnej skupine, aby vyplnili 
prázdnotu.

Členstvo v sekte je formou duchovného 
otroctva. Modlime sa za tých, ktorí sa dostali 
do tohto otroctva, aby čím skôr uvideli pravdu 
a mali silu urobiť rozhodnutie opustiť sektu, 
prijať slobodu a uveriť prisľúbeniu. Boh je vždy 
pripravený vyviesť nás z otroctva.
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Ponúkam služby konzultanta a sprostredkovateľa v oblasti finančných nástrojov.

*starobné a doplnkové dôchodkové sporenie, pravidelné sporenie, úvery,  
životné a neživotné poistenie

*sporenie cez investičné životné poistenie (IŽP) je NEVÝHODNÉ
ponúkame inovatívnejšie, výnosnejšie a pro-klientske riešenia

Starajte sa o svoje finančné produkty, lebo ich platíte!!!
kontakt: tel.0948 858 111, e-mail: pavol@otrosina.sk, wwww.otrosina.company

 Posvätenie vína
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: wikimedia.org

Predpokladám, že asi každý čitateľ Slova 
zažil myrovanie – bol pomazaný olejom 
a dostal kúsok prosfory (chleba). Spolu 
s týmto olejom a chlebom sa však posväcuje 
ešte i pšenica a víno, ktoré akoby ostávali 
nepovšimnuté. Preto by sme teraz trocha 
pouvažovali o posvätení vína, ono sa totižto 
okrem lítie môže posväcovať i samostatne.

Trebník ustanovuje, že toto posvätenie 
býva 8. mája, na sviatok sv. apoštola a evan-
jelistu Jána Teológa, ale môže sa konať 
i v hociktorý iný deň. Je to samostatný obrad 
pozostávajúci z obvyklého začiatku, krát-
kej modlitby, evanjelia a ešte ďalších dvoch 
modlitieb.

Zaujímavosťou je čítanie prológu Jánovho 
evanjelia. Dôvody svätých otcov na výber 
tejto state ostanú asi tajomstvom, ale hneď 
nasledujúca modlitba sa odvoláva na toto 
čítanie. Začína sa: „Pre slová svätého evanje-
lia...“ – teda akoby už samotné čítanie Božieho 

slova zvolávalo požehnanie. Tu je obohatené 
i o príhovor sv. apoštola a evanjelistu Jána. 
Až po týchto úvodných zvolaniach sa za celé 
zhromaždenie odvažuje prosiť sám kňaz: 
„Modlime sa, všemohúci Bože, dovoľ pože-
hnať a posvätiť toto víno svojou pravicou.“

Ďalej sa pozornosť modlitby obracia 
na veriaci ľud. Prihovára sa za prijímajúcich 
z tohto posväteného nápoja, aby boli Bohom 
zachránení a požehnaní. Tak ako sv. Ján vypil 
otrávený kalich a ostal neporušený, aby i títo 
ľudia, zotrvávajúci v jeho láske i láske sv. 
Jána, boli oslobodení (rozviazaní) od každé-

ho neduhu duše i tela. Modlitba je zakon-
čená oslavným zvolaním, ktoré trojjediného 
Boha tituluje Kráľom sveta a Spasiteľom 
našich duší. 

Ďalšia modlitba tiež vychádza z Božieho 
slova, keď konštatuje: „Svätý Vládca, vše-
mohúci Otče, večný Bože, ochranca a darca 
každého dobra, spomedzi ostatných stvorení 
si vínu rozkázal vystúpiť zo zeme na poteše-
nie (srdca) človeka“... Následne spomína prvý 
Ježišov zázrak v Káne Galilejskej a vrcholí 
vyznamenaním vína tým, že bolo vybrané 
za eucharistickú matériu Kristovej krvi.

Žiaľ, i víno, napriek všetkým vyzname-
naniam, sa dá zneužiť a ani jeho posvätenie 
tomu nemusí zabrániť. Preto treba osobitne 
zdôrazniť, že množstvo posvätenej veci 
nezväčšuje pôsobenie Božej milosti. Pre-
to i posvätené víno treba požívať v duchu 
striedmosti a radšej podporiť jeho pôsobe-
nie modlitbou, ako ho prijímať nadmerne. 
Nechajme sa viesť Svätým Duchom, aby nás 
naučil správne používať tento znamenitý 
Boží dar.
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Nádej kresťana na vzkriesenie

JJ
Jozef MiňoJ�

Kongregácia pre náuku viery v Ríme vyda-
la Inštrukciu Ad resurgendum cum Christo 
ohľadom pochovávania zomrelých a uchová-
vania popola v prípade kremácie. Inštrukcia 
bola schválená Svätým Otcom Františkom 
18. marca 2016. V tejto inštrukcii kongregá-
cia odpovedá na aktuálne otázky súčasnosti 
ohľadom pochovávania a kremácie. Sväté 
ofícium ustanovilo, aby sa „verne zachovával 
zvyk pochovávať mŕtve telá veriacich“, pričom 
sa dodáva, že kremácia „neprotirečí kresťan-
skému náboženstvu“ a už sa nemajú odopierať 
sviatosti a pohrebné obrady tým, ktorí si želali 
byť spopolnení. Platí to však pod podmienkou, 
že ich želanie nie je motivované „popiera-

ním kresťanských dogiem alebo sektárskym 
zmýšľaním, alebo nenávisťou voči katolíckemu 
náboženstvu a Cirkvi“. Táto zmena cirkevnej 
disciplíny bola následne prijatá do Kóde-
xu kánonického práva (1983) a do Kódexu 
kánonov východných cirkví (1990). Nasledujúc 
najstaršiu kresťanskú tradíciu Cirkev neúnavne 
odporúča, aby boli telá zosnulých pochované 
na cintoríne alebo na inom posvätnom mieste. 
Pri pamiatke na Pánovu smrť, pochovanie 
do hrobu a vzkriesenie, teda tajomstvo, 
v ktorého svetle sa vyjavuje kresťanský zmysel 
smrti, je pochovanie tela tou najvhodnejšou 
formou na vyjadrenie viery a nádeje vo vzkrie-
senie tela. Cirkev, ktorá ako matka sprevádza 
kresťana počas jeho pozemskej púte, v Kristovi 
obetuje Otcovi dieťa jeho milosti a s nádejou, 
že ho vzkriesi v sláve, ukladá jeho telesné 
ostatky do zeme.

Keď Cirkev pochováva telá zosnulých, po-
tvrdzuje tým vieru vo vzkriesenie tela a chce 
zdôrazniť vysokú dôstojnosť ľudského tela ako 
integrálnej súčasti ľudskej osoby, s ktorou má 
telo spoločnú históriu. Preto nie sú prípustné 
také postoje a obrady, ktoré by zahŕňali mylné 
predstavy o smrti, považovanej či už za defi-
nitívne zničenie osoby, za moment splynutia 
s matkou prírodou, alebo s vesmírom, alebo 
za istú etapu v procese reinkarnácie, či defini-
tívne oslobodenie z „väzenia“ tela.

Pochovávanie na cintorínoch alebo iných 
posvätných miestach navyše primerane zod-
povedá úcte a náležitému rešpektu voči telám 
zosnulých veriacich, ktorí sa prostredníctvom 
krstu stali chrámom Svätého Ducha a ktorí 
„oddane poslúžili Duchu ako nástroje a ná-
doby, aby sa uskutočnili mnohé dobré diela“ 
(spracované podľa inštrukcie Ad resurgendum 
cum Christo).

Znamenije
JJ Milan Gábor
J� foto: azbyka.ru

Abalatská ikona Bohorodičky – Znamenije 
(rus. Абалацкая Знаменіе) je typ ikony 
Bohorodičky, ktorá je zobrazená po pás 
s pozdvihnutými rukami v geste modlitby 
(oranta) s dieťaťom Kristom na hrudi. V prí-
pade, že je Bohorodička zobrazená v celej 
postave s dieťaťom – Kristom na hrudi, ktorý 
je zobrazený po pás a umiestnený v kruhu, sa 
takáto ikona nazýva Vsesvataja (gr. panagija) 
– Najsvätejšia. V prípade, že je Bohorodička 
zobrazená len po pás, nazýva sa Znamenije. 
Jeden z významov slovanského slova zname-
nije je zjavenie alebo, lepšie povedané, znak. 
A skutočne, zobrazenia dieťaťa Krista v lone 
Bohorodičky je symbolom, znakom veľkého 
zázraku – Božieho vtelenia, keď sa bezpo-
čiatočný a beztelesný Boh zaodel ľudským 
telom a zjavil sa svetu.

Abalatská ikona Bohorodičky patrí medzi 
najznámejšie a najuctievanejšie ikony na Si-
bíri. S jej zjavením a následným uctievaním 
sa spája táto historická udalosť. V osade 
Abalak, nachádzajúcej sa 30 km od mesta To-
bolsk na Sibíri, mala vdova Mária Abalatská 
10. augusta 1636 sen, v ktorom sa jej zjavila 

novgorodská ikona Bohorodičky – Znamenije 
so sv. Mikulášom a sv. Máriou Egyptskou 
po stranách. Bohorodička od nej žiadala, aby 
sa v Abalaku postavila drevená cerkev a mo-
nastier, ktoré by boli zasvätené ikone Božej 
Matky – Znameniju. Žena sa bála výsmechu 
a nepochopenia, preto o tejto udalosti niko-
mu nič nepovedala. Učinila to až po ďalších 
dvoch videniach, ktoré sa zopakovali. Po čase 
sa s tým zdôverila svojmu duchovnému 
otcovi, ktorý sa podobne ako vdova Mária 
o tomto videní zo strachu pred výsmechom 
a nepochopením nikomu nezdôveril. Vtedy 
Mária Abalatská mala štvrté videnie Panny, 
po ktorom sa rozhodla o posolstve Bohoro-
dičky informovať tobolského arcibiskupa 
Nektaria. Ten nariadil, aby v Abalaku začali 
s výstavbou drevenej cerkvi. V roku 1637 
v Tobolsku býval akýsi ochrnutý muž me-
nom Eutym Koki. Istého dňa za ním prišiel 
žobrák Pavol a oznámil mu, že v Abalaku 
stavajú cerkev zasvätenú ikone Božej Matky 
–Znameniju. Navrhol mu, či by nechcel pre 
cerkev oferovať ikonu Bohorodičky a možno 
sa uzdraví. Ikonu namaľoval protodiakon so-
boru v Tobolsku Matúš Martinov a chorému 
sa do skrehnutých údov vrátil život. Uzdrave-
ný Eutym sám odniesol ikonu do tobolského 
chrámu, odkiaľ bola prinesená do Abalaku. 
Zo začiatku bola ikona umiestnená v dre-

venej cerkvi, ale keď následkom požiaru 
zhorela, našla si svoje miesto v novovybudo-
vanom murovanom chráme Soboru ikony 
Božej Matky – Znamenije, ktorý bol v tom 
čase jedným z najstarších murovaných chrá-
mov na Sibíri. Tento sobor sa v roku 1783 stal 
hlavným chrámom mužského Monastiera 
ikony Božej Matky Znamenije.

Abalatská ikona bola preslávená mnohými 
zázrakmi uzdravenia. V jednom z letopisov 
sa uvádza až 130 zázračných uzdravení. Už 
v druhej polovici 17. storočia bola ikona 
známa v celom Rusku.

Ikona s rozmermi 22,5 x 27 cm zobrazu-
je Bohorodičku po pás s pozdvihnutými 
rukami nahor v geste modlitby a s dieťaťom 
Kristom na hrudi. Po ľavej strane Božej Mat-
ky (z pohľadu nazerajúceho) je umiestnený 
sv. Mikuláš a po pravej sv. Mária Egyptská.

24 www.casopisslovo.sk
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Obklad
JJ Marta Gromošová
J� foto: pixnio.com

Niektoré deti prichádzajú na svet rovno 
v puberte. Nemyslím tým maloleté matky, 
ale osobnosti, ktoré priam od narodenia 
prejavujú veľmi výrazne vlastný názor, 
pomerne nahlas deklarujú osobnú nespo-
kojnosť a obmedzenia vyjadrujú tiahlym 
revom do dvoch sekúnd po zaznamenaní 
diskomfortu na vlastnom tele. Ústna ľudová 
slovesnosť počíta aj s takouto možnosťou 
a hovorí o „najhoršom dieťati, ktoré matka 
najviac na rukách nosí“.

Mať také dieťa znamená skúšku trpezli-
vosti nielen požehnanej rodiny a blízkeho 
i vzdialeného príbuzenstva, ale často vyláka 
na balkón a na dvor aj zvedavé susedky. Aj 
po rokoch si dokážu spomenúť na zvuky, 
ktoré bolo počuť už pri vystupovaní z auta 
na parkovisko, keď má dieťatko potrebu 
vyjadriť svoj názor na mrkvovú polievočku 
alebo šošovicový prívarok. Vychovávať takéto 
dieťa podľa príručky je samovražedné. Ne-
správna manipulácia vyvoláva produkciu sĺz 
v takom objeme, že predbehne aj ktorúkoľ-
vek artézsku studňu. Treba povedať, že s ply-
núcim časom sa rodičovská odolnosť zvyšuje, 
sústavné ataky upevňujú charakter a dušev-
né zdravie. Malé kroky a drobné úspechy 
vyvažujú nepredvídateľné situácie spoločne 
strávených chvíľ. Negativizmus týchto detí 
dáva možnosť vyniknúť drobným radostiam 
a potešeniu z úsmevu, gesta, objatia. Radosť 
si treba dobre zapamätať a pripomínať v ča-
soch neútechy, lebo pozvánka na očkovanie 
znamená blízkosť novej pohromy, ba vlastne 
výzvy.

V čakárni nás bolo asi desať. Usmievavé 
bábätká pozorovali náš malý uzlík nervov 
a hladina adrenalínu v mojom cievnom 
riečisku nebezpečne stúpala. Pokladík mal 
čižmičky obuté na bosých nožičkách a ja som 
mala ponožtičky v kabelke, keby udreli ešte 
krutejšie mrazy. Dieťatko gúľalo očiskami 
a odmietalo spolupracovať. Fonendoskop bol 
chladný, palička odporná a očkovacia látka 
v tom čase ešte zachraňovala ľudské životy 
a pre deti nepredstavovala žiadne nebezpe-

čenstvo. Oslabené choroboplodné zárodky 
v tých časoch ochraňovali pacientov pred 
rôznymi neduhmi, vykynožili tuberkulózu, 
nedovolili dievčencom nakaziť sa rubeolou 
a pri zvýšenej teplote a mrzutosti odporúčala 
pani doktorka lyžičku sirupu s pomarančo-
vou príchuťou.

Akcia vakcína bola na spadnutie. Pediat-
rička si umyla ruky, detská sestra natiahla 
obsah ampulky do striekačky, ja som si 
vzdychla. Stehienko pritlačila sestrička 
na ošetrovacie lôžko obidvoma rukami, 
lekárka zabodla ihlu do drobného telíčka 
a ambulanciu naplnil dobre trénovaný hlas 
dvojročného dieťatka. Okolie bolo plné sĺz, 
po chrbtoch troch upachtených žien tiekol 
pot. Vnímala som ako zadosťučinenie, že 
ani profesionálky si v takej vypätej situácii 
neporadia.

„A doma priložte studený obklad,“ poradila 
mi ešte lekárka a bola rada, že sa s nami lúči.

Cesta domov bola zaliata slzami bolesti, 
trápenia a smútku zo zrady. Vyzliekanie 
bolo jednoduché, dcérka sa v zime dokázala 
vyzliecť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ešte 
stále mala opuchnuté oči a červený noštek, 
na líčkach fľaky a s opuchnutou tváričkou 
nevyzerala nijako zvlášť očarujúco. Pla-
čúce dievčatá vyzerajú ako ropuchy, preto 
neplačem a snažím sa nikoho nerozplakať. 
Dieťatko na chvíľu prestalo a spomenulo si 
na studený obklad. Priniesla som namočenú 
a dôkladne vyžmýkanú vreckovku. Malá 
ju bez slova vzala do rúk a priložila si ju 
na hlavu.

Aj keď je jeseň a smútok sa rozhostil prírodou, zmocnil sa ma pocit blaženosti, lebo z Brati-
slavy prichádza zvestovanie jari, teplé lúče dopadajú do mojej rezidencie, zdalo sa mi, že ma 
obklopujú mladí študenti a študentky, spievajúci oduševnene a nadšene prekrásne cirkevné 
melódie východného obradu – študenti a študentky – tvorcovia základov našej lepšej a krajšej 
budúcnosti...

Drahá naša mládež, ty nádej naša, teraz máš príležitosť, akej podobnú v živote nebudeš 
mať, aby si sa obohatila duchovnými cennosťami a po niekoľkých rokoch stala sa žriedlom 
vedomostí. Ale samotná kultúra a náuka nestačí..., lebo k náuke je potrebné svedomie, k vede 
je nutná i morálka, žiaduce je byť čestným, nutné je byť – jednoducho povedané – dobrým.  
K tomu vám dopomôže náboženstvo so svojimi prostriedkami: predsavzatiami, kázňami, 
spolkami, krúžkami, čítaním, svoju dušu posilňujúcimi bohoslužbami, zvlášť svätou liturgiou 
a svätou spoveďou, ktorá je zvrchovaným prostriedkom výchovy mládeže...

Máte smelosť hlásiť sa k študentstvu, ktoré nestavia základy svojej budúcnosti pod zorným 
uhlom materializmu, ale duše. A preto je v mojej duši jar! Preto cítim v jeseni, ako by bol 
čarokrásny máj – plný kvetov – s kvitnúcimi lúkami – ovocné stromy naplno zakvitnuté bielymi 
a ružovými kyticami. Bohatá jar je nádej na bohatú úrodu v jeseni. Bohatá jar v Bratislave 
uprostred našej študujúcej mládeže je nádej na bohatú úrodu v budúcnosti a dúfam, že sa do-
žijeme lepších časov. Ľud, národ pôjde za vami, lebo vám je to sväté, čo i jemu. Ľud kresťanský, 
gréckokatolícky, milujúci Cirkev, miluje morálnu výchovu a vám tiež to všetko je sväté. Srdečne 
zdravím vás i odkazujem vám: V začatej práci s oduševnením pokračujte! Pán Boh nech vás 
žehná!

S úprimným kresťanským pozdravom, z vrelosti srdca pochádzajúcim arcipastierskym 
požehnaním.

Váš vladyka
(z  listu biskupa Gojdiča mládeži v Bratislave)

252017 / 10

p
r

íB
eH

slo
v

o
 Bl. p. p. g

o
jD

ič
a



poNDelok 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 24 (rad.); 1 Jn 1, 1 – 7, 
zač. 68; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (ap.)
Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. (Sk 10, 2a)
Byť nábožným a bohabojným človekom znamená vyznávať živú vieru 
v Boha a riadiť sa zásadami viery v každom čase a na každom mieste 
po celý život. Hlavne my, otcovia a manželia, ktorí sme hlavami 
našich rodín, sme Bohom povolaní žiť ako Kornélius bohabojný život 
naplnený ustavičnou modlitbou a dávaním almužien, lebo iba tak 
dáme príklad nám zvereným. Ako je na tom môj dom?
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár z Nedele o uzdra-
vení chorého a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák 
z Nedele o uzdravení chorého. Ostatné z Nedele o uzdravení chorého 
a svätému (HS: 227, 236, 380; PZ: 192, 203, 359; HP: 207, 218, 378)

Utorok 9. máj
Prenesenie úctyhodných ostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu 
z Myry do mesta Bari
Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 25 (rad.); Hebr 13, 17 – 
21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným 
alebo nečistým človekom. (Sk 10, 28b)
V živote si vytvárame rôzne škatuľky osobností. Je jednoduché 
človeka zatriediť. Ale Boh nám hovorí niečo iné. Nemáme 
človeka označovať nálepkami a odsudzovať ho, podľa nášho 
názoru, za nedostatky v jeho živote. Boh má s každým svoj plán 
i milosrdenstvo, preto každého prijímajme takého, aký je. Prejavujme 
lásku bez rozdielu. Podľa vzoru Boha.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár z Nedele 
o uzdravení chorého a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, kon-
dák z Nedele o uzdravení chorého. Ostatné z Nedele o uzdravení cho-
rého a svätému (HS: 227, 236, 381; PZ: 192, 203, 361; HP: 207, 218, 380)

streDa 10. máj
Polovica Päťdesiatnice. Apoštol Šimon Horlivec
Čítania: Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, zač. 26 (rad.); Hebr 13, 
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený... (Sk 14, 9b)
Aj my túžime po uzdravení duše, tela či vzťahov. Vieru sme dostali 
pri krste, ale staráme sa o jej budovanie a rast, aby bola živá, schopná 
dôverovať Božiemu slovu? Sme ochotní investovať čas a energiu 
do našej viery? Alebo ju necháme živiť sa márnosťami sveta? 
Od pevnosti viery závisí, či Boh bude môcť robiť zázraky v našich 
životoch. Ježišu, dôverujem ti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, 
kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Polovice Päťdesiatnice 
a svätému. Namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. irmos z Polovice 
Päťdesiatnice. (HS: 227, 238, 383; PZ: 192, 205, 362; HP: 207, 220, 381)

Štvrtok 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, zač. 29 (rad.); 1 Pt 4, 12 – 
5,5, zač. 62; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (sv.)
A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. (Sk 10, 42a)
Apoštolom aj nám dáva Pán Ježiš príkaz hlásať Božiu pravdu. Pravdu 
o tom, že je Božím Synom, že milý mu je každý, kto má pred ním 
bázeň a koná spravodlivo. Dosvedčujme našimi životmi, že Ježiš je 

Pánom, že zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme raz mohli večne 
žiť. Tento príkaz majme na pamäti a svedčime konkrétnymi skutkami 
lásky o zmŕtvychvstalom Kristovi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a svätému. Sláva, kondák svätému, I teraz, 
kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Polovice Päťdesiatnice 
a svätému (HS: 192, 227, 238; PZ: 192, 205, 364; HP: 207, 220, 383)

piatok 12. máj
Biskupi Epifanos a Germanos
Čítania: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (rad.); Hebr 7, 
26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. (Jn 8, 29a)
Dieťaťu dáva istotu prítomnosť rodičov. Aj kresťanská istota pramení 
z prítomnosti nebeského Otca v živote človeka. Keď nás Boh poslal 
na zem, pozná nás po mene, má s nami plán, myslíte si, že by nás len 
tak opustil? Keď Otec Synovi sľúbil, že ho nenechá samého, zahrnul 
do tohto prisľúbenia aj nás. Je s nami. Buďme naplnení touto istotou 
a plní viery až do skončenia pozemského života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Menlivé 
časti z Polovice Päťdesiatnice. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 227, 238; 
PZ: 192, 205; HP: 207, 220)

soBota 13. máj
Mučenica Glykéria
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31
Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahá-
move. (Jn 8, 39b)
Abrahám bol otec viery. Pozorne počúval Božie slovo, na ktoré 
konkrétne odpovedal. Tak ako Abrahámova viera bola Bohom 
vyskúšaná v ťažkých situáciách, aj naša viera nech je posilňovaná 
skúškami, ktoré Boh na nás zosiela. Nestačí hovoriť: „Ja verím!“, treba 
vieru realizovať skutkami. Nech je naša viera činná, plná dobrého 
ovocia, podobná Abrahámovej.
Liturgia: Všetko ako 12. mája

NeDeĽa 14. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke
Čítania: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42, zač. 12
... ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. ( Jn, 4, 10b)
Turistický sprievodca v Izraeli pripravoval pre skupinku záujemcov 
výlet do púšte. Jeho inštrukcie boli jednoduché: „Musíte mať so sebou 
dve veci, bez ktorých vás do púšte nepustím. Tou prvou je klobúk 
alebo šiltovka a druhou je fľaša plná vody. To vás ochráni pred slnkom 
a smädom.“ Dôvodom, prečo prišla Samaritánka k studni, je voda, 
ktorá je podmienkou prežitia. Tam ju čaká prekvapenie. Muž sediaci 
pri studni – a k tomu ešte Žid – si od nej žiada vodu. Týmto Ježiš búra 
mnohé bariéry medzi Židmi a Samaritánmi, medzi mužom a ženou. 
Prv než mohla splniť Ježišovu prosbu, sám jej ponúkol vodu. Ježišov 
dar prijíma, keď hovorí: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola 
viac smädná a nemusela sem chodiť.“ Dokázala v Ježišovi spoznať 
Spasiteľa. 
Ježiš aj nás čaká pri studni. Ponúka nám ten istý dar – živú vodu, aby 
utíšil náš duchovný smäd, aby nás mohol očistiť a osviežiť v živote, 
ktorý je vyčerpávajúci, ťažký, zložitý a veľakrát nepochopiteľný, 
plný prekvapení, krížov a nástrah. Čaká nás a ponúka riešenie pre 
každého. Možno hľadáme iné cesty, pijeme inú vodu... No žiadna iná 
voda nedokáže utíšiť smäd našich duší a ochrániť nás. Prijať ponuku 
Spasiteľa je to najmúdrejšie, čo môžeme urobiť. Dovoľme mu, aby 
nás presvedčil, že jeho živá voda je tá pravá, život zachraňujúca.
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Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z hlasu a Polovice Päťdesiatnice. Sláva, kondák z Nedele o Sa-
maritánke, I teraz, kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Nedele 
o Samaritánke (HS: 147, 227, 238, 239; PZ: 100, 192, 205, 206; HP: 101, 
207, 220, 221)

poNDelok 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, zač. 32
Kto je z Boha, počúva Božie slová. (Jn 8, 47a)
Historik Eusebius svedčí o Konštantínovi Veľkom, že neraz celé 
hodiny a vždy postojačky počúval Božie slovo. Keď sa ho biskup pýtal, 
prečo si nesadne, povedal: „Pokladal by som za hriech, keby som 
Božie slovo pohodlne sediac nepozorne počúval.“ Takúto obrovskú 
váhu prikladal kráľ Božiemu slovu vo svojom živote. Vedel, že 
zachovanie počutého slova ho zachová naveky. Ako je to so mnou?
Liturgia: Všetko ako 12. mája

Utorok 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 59, zač. 33
Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. (Sk 
13, 7b)
Chcieť je základnou podmienkou, aby Boh mohol konať v našich 
životoch. Urobme si čas a otvárajme srdcia pre počúvanie Boha. 
Najintenzívnejšie k nám hovorí cez Sväté písmo. Napísal nám 
zaľúbený list, v ktorom nám hovorí o veľkej láske, ponúka návod 
na spásonosný život, učí nás milovať a odpúšťať. Prosme Svätého 
Ducha o dar túžby chcieť byť v kontakte s Bohom.
Liturgia: Všetko ako 12. mája

streDa 17. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 18
Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim... (Jn 6, 
11a)
„Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám, dávam na oltár k tvojim 
nohám, kráľov Kráľ.“ Áno, toto máme robiť po celý svoj život. Prinášať 
Bohu to, čo máme. Môžu to byť problémy, starosti, choroby, kríže, 
hriechy, ale aj radosti, úspechy alebo vzťahy, či naši blížni. Ak to 
urobíme, potom Boh vo svojej veľkej moci požehná teba aj tvoj dom 
a bude pri tebe pevne stáť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. irmos 
z Polovice Päťdesiatnice. (HS: 233; PZ: 199; HP: 214, 374)

Štvrtok 18. máj
Mučeník Teodot
Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 9, zač. 35a
Potom im Ježiš znova vravel... (Jn 10, 7a)
Opakovanie je matkou múdrosti. Ježiš opakuje svoje slová Židom aj 
nám, lebo je pre nás životne dôležité pochopiť, že jedine on je ten 
dobrý pastier. Pozná svoje ovce a ony poznajú jeho. Kristus prišiel, 
aby nás priviedol k spáse. Jedine skrze Ježiša vedie cesta k večnému 
životu, ku ktorému sme povolaní všetci. Preto znova a znova 
počúvajme Kristove slová a uskutočňujme ich.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z hlasu Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostatné z Nedele o Samaritán-
ke. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval. (HS: 147, 227, 239; 
PZ: 100, 192, 206; HP: 101, 207, 221)

piatok 19. máj
Hieromučeník Patrik 
Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, zač. 37
Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 
(Jn 10, 27)
Pred niekoľkými rokmi som bol na púti po stopách sv. apoštola 
Pavla. Vďaka výbornému sprievodcovi sme počuli o živote svätca 
a videli miesta, kde žil a pôsobil. Aj na životnej púti do neba 
potrebujeme výborného sprievodcu. Tým najlepším je Ježiš Kristus, 
ktorý nás denne sprevádza, vysvetľuje a ukazuje, ktorým smerom je 
raj. Nechajme sa viesť, lebo sami zablúdime.
Liturgia: Menlivé časti ako 18. mája. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 147, 
227, 239; PZ: 100, 192, 206; HP: 101, 207, 221)

soBota 20. máj
Mučeník Tallelaios
Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, zač. 38
Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú... (Sk 15, 36)
Jedným zo skutkov milosrdenstva je aj návšteva našich blízkych. 
Apoštol Pavol, naplnený Svätým Duchom, vníma veľkú dôležitosť 
osobného stretnutia s tými, ktorým ohlásil Božie slovo. Návšteva je 
dôkazom lásky k blízkym, ktorých nosíme v srdciach. Kiežby sme 
vnímali silu a dôležitosť osobných stretnutí! Pane, nauč nás počúvať 
a duchovne povzbudiť ľudí, ktorých si nám dal ako dar.
Liturgia: Menlivé časti ako 18. mája. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 147, 
227, 239; PZ: 100, 192, 206; HP: 101, 207, 221)

NeDeĽa 21. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. Apoštolom rovní Kon-
štantín a Helena
Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 34 (rad.); Sk1, 1 – 5. 
12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)
... majú sa na ňom zjaviť Božie skutky... (Jn 9, 3b)
Novopokrstený muž sa stretne s priateľom ateistom. Ateista 
s posmechom vraví: „Počúvam, že si sa pridal k Ježišovi. A vedel 
by si mi niečo o ňom povedať? Napríklad v akých politických 
pomeroch žil, čo študoval, aký svet bol vtedy, koľko obyvateľov žilo 
na svete a koľkí ľudia ho prijali?“ „Neviem odpovedať na takéto 
otázky, ale jedno najdôležitejšie viem, že Ježiš je mocný. Ty vieš, že 
som bol notorický alkoholik. Prepil som celú výplatu, mlátil som 
ženu a deti. Nemal som na základné veci. Bolo to peklo v našej 
rodine. Nebolo mi pomoci. Boh sa mi však dal spoznať cez priateľov. 
Obľúbil som si Ježiša, dal som sa poučiť vo viere a pokrstiť. A teraz 
každú nedeľu prijímam Krista s celou rodinou a môj život sa 
zmenil. Zanechal som alkohol, zmenil som staré spôsoby v rodine 
aj na pracovisku. Ježiš mi je svetlom a silou a sme šťastní.“ Ateista 
onemel. 
Toto je len jeden z množstva príkladov, kde Kristus prejavuje svoju 
moc a uzdravuje vnútro človeka, ktoré je zaslepené hriechom 
a nevníma Boha. Boh túži, aby človek videl svoj život v pravde 
a bol vďačný. Našim očiam sú hodnotné veci neviditeľné, ale 
Boh nám dáva srdce, ktorým môžeme vidieť dobro. Preto chce 
uzdravovať naše vnútro, vzťahy, rodiny, priateľstvá a všetko to, 
čo je choré, aby náš život bol krásnou oslavou Boha. Dovoľme 
Bohu a spolupracujme s ním na tomto zázraku tak ako slepý muž 
z dnešného evanjelia.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripi-
vom). Tropár z hlasu a apoštolom. Sláva, kondák apoštolom, I teraz, 
kondák z triódy. Ostatné z Nedele o slepom a apoštolom (HS: 148, 
184, 227, 241; PZ: 101, 141, 192, 208; HP: 102, 207, 224, 385)

Pavol Seman
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detská

Zahrajte sa s priateľmi alebo v rodine 
hru, pri ktorej sa vzdáte zraku a preskú-
šate si hmatové schopnosti. Najprv si 
pripravte rôzne veci z prírody (kôra, 
drevená palička, konárik listnatého/ 
ihličnatého stromu, kameň, trs trávy – 
zelenej aj suchej, piesok, zemina, 
korienky, blato...) alebo rozličné 
rastlinky (púpava, bodliak, tráva, rôzne 
druhy kvetov...) a dajte ich na papiero-
vé tácky. Jednému hráčovi zaviažte oči 
a v rôznom poradí mu prisúvajte tácky 
tak, aby sa ich mohol dotknúť a hádať, 
o akú vec ide. Súťaž môžete obmieňať 
(použite doštičky z rôznych materiálov 
– drevo, železo, plast, hliník, korok, 
kartón, tkanina, koberec, polystyrén...). 

Vyhráva ten, kto sa 
ani raz nepomýli.Dotkni sa

Ako sa budem 
teraz modliť a 

pohybovať?

Komiks

P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

Verím, že ti pomôžu aj bratia 
a ostatné štyri zmysly, ... 

Príbehy poslušníka

3

4

2

1

Skoro vôbec vás 
nevidím...

Ahoj, deti! V dnešnom čísle si pripomenieme, že Boh stvo-
ril svet, ktorý vidíme – viditeľný. Alebo by sme mohli pove-
dať aj hmotný. No a tento svet vnímame piatimi zmyslami 

– zrakom, sluchom, čuchom, chuťou a hmatom.

5

Pod pojmom 
dioráma rozumieme 
umelo vytvorenú zmenšeninu úseku 
krajiny, do ktorej sa potom môžu, ale aj 
nemusia vkladať postavené modely, 
�gúrky alebo doplnky, čím vznikne jeden 
ucelený a kompaktný celok zobrazujúci 
nejakú činnosť. Klasická dioráma sa snaží 
navodiť dojem skutočnosti. Vymyslel ju 
francúzsky umelec a fotograf Louis Dague-
rre a prvá dioráma bola predstavená 
v Paríži v roku 1822. Skús si aj ty vytvoriť 
diorámu viditeľného sveta, ktorý stvoril náš 
Boh. Potrebuješ niekoľko hárkov výkresov, 
ceruzu a farbičky, pravítko, vhodnú škatuľ-
ku, lep, nožnice, orezávač, podložku na 
rezanie. Vyrež jednu bočnú stenu – rám 
diorámy (1). Odmeraj si rozmery škatuľky 
a podľa nich si narysuj a vystrihni päť listov 
(vrstiev). Nezabudni k rozmerom pridať 
zhora a zdola 1 cm široký pásik, ktorý 
zahneš a vlepíš do škatuľky (2). Na listy si 
nakresli jednotlivé scény krajiny a vyfarbi 
ich (môžu ostať aj biele). Postupuj odzadu 
(napr. 5. vrchy, 4. menšie kopce, 3. les, 
2. lúka, 1. postavy – ľudia a zvieratá). Označ 
si, čo vystrihneš (3). Pozor, aby si nestrihal až 
blízko k okraju a vrstva sa tak nerozpadla 
(4).  Potom každú vrstvu vlep odzadu do 
škatuľky asi 1 cm od seba (5).  Škatuľku si 
ešte môžeš olepiť z vonkajšej strany. Veľmi 
pekne vyzerá aj nasvietená.

Leporelo 5

Lebo toto hovorí Pán, Boh,
stvoriteľ neba, – on je Boh, ktorý stvoril 

zem, učinil ju a upevnil. (Iz 45, 18)

Čo sa ti stalo 
s očami, synku?

Nuž, 
budem ti 
stále... 

Asi nejaký 
zápal...

Hm. 

Človek používa  5 zmyslov, aby mohol 
poznávať tento svet a žiť v ňom.

Dioráma

Naše zmysly
Zrak

Čuch

Sluch

Chuť

Hmat

... alebo 
alergia.

... 
nablízku. ... ktoré 

máš zdravé.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Barnabás Kecskés, farár farnosti Veľké Kapušany – 8. 
máj – 20 rokov kňazstva; Michal Krajňák, farár farnos-
ti Brezina – 16. máj – 40 rokov života; Ľubomír Ma-
tejovič, bratislavsko-trnavský protopresbyter a farár 
Farnosti bl. V. Hopka v Petržalke – 24. máj – 30 rokov 
kňazstva; Ing. Ján Tkáč, titulárny kanonik, zástupca 
ekonóma ABÚ Prešov – 28. máj – 45 rokov kňazstva

Zo srdca želáme Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 � 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)

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

 � Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
03.06. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Spolok svätého Cyrila a Metoda vydal v týchto dňoch 
plnofarebnú publikáciu o bl. vladykovi Vasiľovi Hopko-
vi. Kniha so sprievodným CD je dostupná v predajniach 
v Prešove, Košiciach a Michalovciach, ako aj cez inter-
netový obchod vydavateľstva BYZANT: www.byzant.sk

BLAHOŽELÁME

Milovaný duchovný otec Ján Vasiľ. Tri nádherné roky 
ste súčasťou nášho farského spoločenstva. Skrze vás 
otvárame Ježišovi naše srdcia a do Božieho milosr-
denstva dávame všetky svoje tajomstvá. Vaše slová 
prenikajú hlboko do našich sŕdc a našich duší. Vediete 
nás a naše deti, ste láskavý a obetavý. Aj vďaka vám 
vyzerá náš chrám krásne. Ďakujeme Bohu za dar vašej 
prítomnosti, ktorou nám sprítomňujete Ježišovu lás-
ku. K vašim narodeninám vám chceme zaželať len to 
najkrajšie, čo život môže dať. Úprimne vám prajeme 
a vyprosujeme, aby vás Boh naplnil svojím požehna-
ním a dal vám všetky milosti na to, aby ste s láskou 
dlhé roky žili svoj život so svojou rodinou a svojimi 
veriacimi.

S láskou vaši veriaci z Bukoviec

Duchovný otec Michal Krajňák 
oslávi 16. mája krásne životné 
jubileum − 40 rokov svojho ži-
vota. „Milujem ťa, Pane, moja 
sila, Pane, opora moja, útočište 
moje.“ (J. Zlatoústy) Drahý náš 
otec Michal, k vášmu okrúhle-
mu jubileu vám chceme popriať pevné zdravie, veľa 
síl, lásky a radosti. Nech Boh neprestajne požehnáva 
vašu cestu k svätosti svojimi milosťami a nech vás ne-
beská Matka ochraňuje svojím ochranným plášťom. 
Svojimi modlitbami vám vyprosujeme u nebeského 
Otca mnoho Božích milostí, hojnosť darov Svätého 
Ducha, horlivosť v ohlasovaní evanjelia a starostlivú 
ochranu Presvätej Bohorodičky. Nech vás Svätý Duch 
sprevádza každým dňom vo vašej službe a nech vám 
dodáva veľa telesných a duševných síl pri práci v Pá-

novej vinici. Na mnohaja i blahaja  lita vám vyprosujú 
veriaci z farnosti Brezina.

16. mája oslávi krásne životné jubileum − 40 rokov 
náš drahý duchovný otec Michal Krajňák, správca 
farnosti Brezina. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať 
nebeskému Otcovi za dar kňazstva vo vás a vám, drahý 
otče, za príkladný kňazský i rodinný život, za prekrás-
ne kázne, povzbudivé slová i za každodenné modlit-
by a obetu, ktorú prinášate za nás na prestole Božej 
slávy. Do ďalších rokov života vám vyprosujeme pevné 
zdravie, veľa duchovných i telesných síl, spokojnosti 
a trpezlivosti, ktoré vo svojom ťažkom, ale prekrás-
nom a Bohu milom povolaní potrebujete. Božia láska 
a starostlivá ochrana Presvätej Bohorodičky i vášho 
patróna archanjela Michala nech  požehnáva vaše 
ďalšie kroky a vašu duchovnú činnosť. Nech je vaše 
srdce otvorené neustále plniť Božiu vôľu. Na mnohaja 
i blahaja lita!

vďační veriaci z Kazimíra

„Nalomenú trsť nedolomí, has-
núci knôtik nedohasí, podľa 
pravdy bude vynášať právo.“ (Iz 
42, 3). Tvoje slová, Bože, sú pre 
nás posilou a neustálou pomo-
cou. Aj náš príbuzný a duchovný 
otec, mních Univskej lavry Pan-
telejmon Peter Gerbery je pre nás neustálou posilou, 
keď naša nádej upadá a viera slabne. Jeho modlitba 
a aktívna pomoc je nám stále nablízku. 6. apríla oslávil 
20. výročie svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal z rúk 
vladyku Milana Chautura. Vyprosujeme mu v tomto 
roku jeho výročia hojné milosti od dobrotivého Boha, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, dary Svätého Ducha 
a pevné zdravie. Na mnohaja i blahaja lita!

príbuzní a duchovní priatelia

Drahý duchovný otec  Igor Zimovčák, pri príležitosti 
vášho životného jubilea − 50. narodenín vám úprim-
ne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hoj-
nosť Božích milostí, darov Svätého Ducha, veľa radosti 
a lásky. Nech vám dá Boh dobré zdravie a nech vás 
sprevádza ochrana Presvätej Bohorodičky na mnohaja 
i blahaja lita!

veriaci z Nižného Hrušova

Chceme vyjadriť veľkú vďaku pani Anne Fechovej 
za dlhoročnú službu kantorovania pri príležitosti krás-
neho životného jubilea − 70 rokov, ktoré oslávila 2. 
mája. Spolu s manželom Mikulášom 6. mája oslávila aj 
50. výročie prijatia sviatosti manželstva. Vyprosujeme 
im u Boha hojnosť milostí a požehnania a stálu ochra-
nu nebeskej Matky. Mnoho rokov, šťastných rokov!

veriaci farnosti Červená Voda

14. mája oslavuje krásne životné jubileum – 80 rokov 
Mária Ihnátová z Dlhého Klčova. Drahá mamka, bab-
ka a prababka, k tvojmu krásnemu jubileu ti prajeme 
pevné zdravie, veľa lásky, radosti a veľa Božích milostí. 
Na mnohaja i blahaja lita! 

vnučka Veronika
K blahoželaniu sa pripája aj syn Jozef s celou rodinou.

17. marca oslávil pán Juraj Pipas nádherných 70 rokov 
života. Dlhé roky ho poznajú mnohí veriaci z Bardejova 
a okolia ako stále ochotného poslúžiť svojím spevom 
pri každodennom slávení v chráme i mimo neho. Pri 
príležitosti tohto nádherného výročia vám vyprosuje-
me dobré zdravie, tak veľmi potrebné pri službe kan-

tora, Božie požehnanie i lásku. Nech vám dobrotivý 
Boh odplatí vašu službu svojimi nebeskými darmi v po-
zemskom živote a večnou slávou vo večnom živote.

vďační kňazi i veriaci z farnosti Bardejov

SPOMíNAME

9. mája uplynul rok, čo nás opus-
til vo veku 68 rokov Ján Štovka 
z Banského. S láskou v srdci 
a vďakou Bohu za dar života 
na teba spomína tvoja milovaná 
manželka, deti, vnúčatá, pravnú-
čatá a celá rodina. Vičnaja jemu 

pamjať!

OZNAMY

125. výročie založenia Kongregácie SSNPM

Všetkých srdečne pozývame na slávenie 125. výročia 
založenia Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie, ktoré sa uskutoční v pondelok 8. 
mája v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve. Program: prezentácia (09.30); archijerejská svätá 
liturgia (10.00)

denný stacionár v Myslave

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice ponúka 
svoje služby v Dennom stacionári sv. Bazila Veľkého 
v Myslave. Prijíma klientov aj s Alzheimerovou a Par-
kinsonovou chorobou, ktorí môžu aktívne tráviť čas 
v príjemnom prostredí rodinného domu a v spoloč-
nosti iných seniorov. Klientom zabezpečuje aj preprav-
nú službu. Tel.: 0911 711 363.

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.

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

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadar-
mo. 
http://casopisslovo.sk/redakcia/
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TV LUX

J05.05. (piatok)  11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP) 
17.45 Viera na fronte: rtn. Rastislav Jursa – publicistický 
magazín 19.50 PKP R
J06.05. (sobota)  14.00 Akatist 17.20 PKP 20.30 Mária 
Magdaléna – film P 2
J07.05. (nedeľa)  11.00 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
21.15 Soňa – dokument o žene, ktorá pre chorobu 
prišla o zrak 21.45 Srdce Slovákov v Ríme – dokument 
o Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 22.15 
Viera v Rusku: Leonid Fedorov – dokument o gréckoka-
tolíckom kňazovi 2
J08.05. (pondelok)  09.20 Ichtis – detský program 2 
20.05 Zamzam – dokument P 21.55 Kandahárske sirény 
– filmový dokument
J09.05. (utorok)  14.45 Svätý Jozef, ženích Panny Márie – 
umelecko-náboženský program 20.55 Gréckokatolícky 
magazín 21.15 Na strane práva – vzdelávací program P
J10.05. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 17.00 EkoKlbko 
– detský program 20.15 PKP 20.25 Kresťan v spoločnosti 
– publicistika P
J11.05. (štvrtok)  00.35 Kulmenie – vzdelávací program 
08.20 Doma je doma – publicistika 16.30 Môj Ararat, 
pochválený buď naveky! P 2 17.20 PKP 21.50 Odkaz 
vysočanských predkov – dokument P
J12.05. (piatok)  11.50 PKP 16.00 Fatima: Deň, keď slnko 
tancovalo – detský program P 16.30 Ostrov Sachalin, roz-
kvet lásky – film P 2 17.20 Pápež František vo Fatime P

J13.05. (sobota)  16.45 GkM R 17.20 PKP 20.30 Fatima 
– dokument P
J14.05. (nedeľa)  01.40 Kultúra života a pseudokultúra 
smrti P 08.00 EkoKlbko – detský program P 09.40 GkM R
J15.05. (pondelok)  01.50 Kresťan v spoločnosti – publicis-
tika 03.45 Ostrov Sachalin, rozkvet lásky – dokument 2

TV NOE

J05.05. (piatok)  08.20 Příběhy odvahy a víry: Biskup Malet-
sky – dokumentárna séria (16) 11.45 David v nebezpečí 
– animované biblické príbehy 13.00 Ladislav Hučko: Řec-
kokatolický biskup (62) 18.30 Bible pro nejmenší: Eliáš
J06.05. (sobota)  06.05 Velehrad v době nesvobody – 
krátky dokument o Velehrade 09.05 Animované biblické 
příběhy: Poklady v nebi 10.25 Dobrý muž ze Saratova 
– dokument 18.45 Příběhy odvahy a víry: Osud Anny 
Abrikosové – dokumentárna séria (17)
J07.05. (nedeľa)  06.05 Ars Vaticana – dokument (20) 
06.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  R 17.05 Kibeho 
– dokument o mariánskom pútnickom mieste v Afrike
J08.05. (pondelok)  08.00 Mosambik: Cipriano – dokument 
09.35 Salesiáni na Kubě 18.30 Bible pro nejmenší: Ester 
20.00 Tajemství divokého lesa – rodinný film
J09.05. (utorok)  18.40 Animované biblické příběhy: Ztra-
cený syn 21.05 Řeckokatolický magazín
J10.05. (streda)  11.10 Poselství svatých: Bernadette Sou-
birous 11.20 44 let novickou – životný príbeh 

J11.05. (štvrtok)  06.05 ŘkM R 17.45 Ars Vaticana 18.30 
Bible pro nejmenší: Saul se stal Pavlem
J12.05. (piatok)  13.00 Poselství svatých: Marie, matka 
Ježíšova 17.00 Papež František ve Fatimě 20.00 Třináctý 
den: Fatimská tajemství – film
J13.05. (sobota)  09.05 Animované biblické příběhy: Ztra-
cený syn 20.00 Fatima: Poslední tajemství – španielsky 
dokument
J14.05. (nedeľa)  06.25 Bol som mimo: Od teraz po tvojom 
– Denis Blaho 09.05 ŘkM R 16.00 Třináctý den – film o fa-
timských zjaveniach 18.30 Animované biblické příběhy: 
Přišel hledat ztracené 21.05 Ohlédnutí za návštěvou 
papeže Františka ve Fatimě
J15.05. (pondelok)  11.20 Velehrad v době nesvobody 
– krátky dokument 11.45 Bible pro nejmenší: Pavlovy 
cesty 17.00 Po volání: S redemptoristy na Svaté Hoře 
23.05 Historie českých hospiců aneb První hospic v Če-
chách – dokument
J16.05. (utorok)  12.15 Ars Vaticana 14.30 Kulatý stůl: 
Fenomén Fatima 18.30 Bible pro nejmenší: Gedeon 
21.05 Řeckokatolický magazín
J17.05. (streda)  10.55 Neoblomný kardinál – dokument 
21.10 Do varu s Maxem Kašparů: Křesťan a média (1)
J18.05. (štvrtok)  14.20 Mír v Nigérii ohrožen: Nigérie 16.20 
Ve službě Šuárů – dokument o kňazovi v Ekvádore 18.30 
Bible pro nejmenší: Hana
J19.05. (piatok)  07.30 Ale on není bílý – príbeh misionára 
v Angole, ktorý prežil občiansku vojnu 13.15 Dopis 
z Indie – dokument 00.10 Otec Ivan – dokumentárny 

30 www.casopisslovo.sk
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Peter Laca: Dejiny gréc-
kokatolíckeho kňazského 
seminára v Prešove

Kniha podáva dejinný prierez výchovy a vyučovania 
seminaristov Katolíckej cirkvi byzantského obradu 
na našom území od čias misie solúnskych bratov. Au-
tor vymenúva osobnosti veľkých biskupov našej cirkvi, 
ktorí sa usilovali o zabezpečenie výchovy adeptov kňazstva ešte za čias 
Mukačevského biskupstva, ale zvlášť kladie dôraz na okolnosti vzniku 
a jestvovanie Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Počas 
celej svojej existencie musel seminár zápasiť s ťažkosťami rôzneho rázu. 
Po tzv. Prešovskom sobore bol dokonca zrušený a jeho obnova nastala až 
po roku 1989 pričinením biskupa Mons. Jána Hirku.  (Pavol Zubal)

Viera v Rusku –  
Leonid Fedorov

Na TV LUX si 7. mája môžete pozrieť dokument 
o živote človeka, ktorý odišiel z Ruska s cieľom 
vytvoriť zjednotiť cirkev. Narodil sa 4. novembra 
1879 v ruskej pravoslávnej rodine. Do Katolíckej 
cirkvi vstúpil 31. júla 1902 a stal sa gréckokatolíckym 
kňazom. V roku 1917 sa v Petrohrade zišla prvá 
synoda Ruskej gréckokatolíckej cirkvi a bol založený 
Apoštolský exarchát Ruskej gréckokatolíckej cirkvi. Prvým exarchom sa 
stal studitský mních Leonid Fedorov. Za svoje kresťanské postoje bol celý 
život prenasledovaný a neskôr poslaný do vyhnanstva – do gulagov, kde 
7. marca 1935 umrel od vyčerpania. Ján Pavol II. ho 27. júna 2001vyhlásil 
za blahoslaveného. (Dada Kolesárová)

Sully

15. januára 2009 sa svet stal svedkom pozoruhod-
ného núdzového pristátia amerického dopravného 
lietadla. Kapitán Sully Sullenberger (Tom Hanks) zá-
zračne dosadol počas letu US Airways 1549 na rieku 
Hudson a zachránil tak život všetkým 155 cestujúcim 
a členom posádky. Jeho chladnokrvný čin odvrátil 
nielen tragédiu, ale spravil z neho hrdinu, ktorý inšpi-
roval celý svet. Kapitán Sullenberger mal v čase nehody za sebou štyridsať 
rokov pôsobenia v letectve. Aj napriek tomu, že verejnosť a médiá ospe-
vovali tento hrdinský čin, prebiehajúce vyšetrovania Národného úradu 
pre leteckú bezpečnosť chceli nájsť chybu v Sullyho postupe a zničiť tak 
jeho kariéru a povesť. Film režíroval Clint Eastwood a získal aj jedného 
Oscara za strih zvuku. (Michal Pavlišinovič)

Radostné srdce: Počuj, 
Izrael

Kresťanskú skupinu Radostné srdce založilo v roku 
1985 šesť mladých dievčat, prevažne učiteliek hudby. 
Jej najplodnejším obdobím boli totalitné roky 1985 – 
1990, keď nahrala 11 CD (vtedy magnetofónové kazety, známe po celej 
ČSSR) a neskôr ďalšie 2 CD. Spolu predali doposiaľ vyše 150-tisíc nosičov. 
Výťažok z nich jej členovia darovali na misijné účely. CD Počuj, Izrael vznik-
lo so zámerom osláviť Boha Izraela, zároveň potešovať srdce jeho ťažko 
skúšaného ľudu, a tak pripomenúť, že kresťanstvo vyviera zo spoločného 
prameňa viery v jedného Boha. „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! 
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou 
dušou a celou svojou silou.“ (Dt 6, 4n) (zachej.sk)

Dejiny gréckokatolíckeho 
kňazského seminára v Prešove 
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978-80-8132-158-0 

ThLic. Peter Laca, PhD. – v rokoch 1994-1999 študoval na 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove, duchovne 
sa formoval v gréckokatolíckom kňazskom seminári                 
P. P. Gojdiča. V roku 2002 ukončil licenciátne štúdium na 
Katolíckej univerzite   v Lubline v odbore pastorálna teológia 
so zameraním na  spoločenskú komunikáciu – masmédiá.  Je 
členom komisie pre misie Prešovskej archieparchie. 
Momentálne pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole 
zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Je 
autorom vedeckých monografii Predstavenie misie sv. Cyrila    
a Metoda na území Slovanov, Blahoslavená Sára Salkaházi - 
sestra misijnej a sociálnej práce, spoluautorom vedeckých 
monografii Etika v kontexte sociálnych vied, Sociálni 
pedagogika v kontextu životních etap člověka I., Social 
Pedagogy in the Context of Human Life Stages II., autorom 
viacerých vedeckých a odborných článkov doma i v zahraničí  
a editorom vedeckých zborníkov. Zaoberá sa problematikou 
dejín, misijnej činnosti, filozofiou, etikou a cielenou 
komunikáciou v pomáhajúcich profesiách. 

 
 
                             Patrón gréckokatolíckeho  

kňazského seminára v Prešove 
                             Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič, OSBM 

 
 

Modlitba k blahoslavenému biskupovi - mučeníkovi  
 Blahoslavený biskup - mučeník Pavol, ty si svojou odvahou, 
láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých 
chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení 
si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo. 
Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, 
pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote 
oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz          
i vždycky i na veky vekov.
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film o otcovi Mastiliakovi CSsR, aktuálnom kandidátovi 
na blahorečenie
J20.05. (sobota)  18.00 Příběhy odvahy a víry: Buď vůle tvá 
(19) 18.30 Bible pro nejmenší: Šalamoun 20.00 Gojdič: 
Láska nadevšecko – dokument o živote P. P. Gojdiča 
23.35 ŘkM R
J21.05. (nedeľa)  07.35 Na pomezí ticha a tmy – dokument 
o hluchoslepých ľuďoch 09.35 ŘkM R 13.30 Gojdič – 
láska nadevšecko R

LUMEN

J07.05. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Panis Angelicus – rozhlasová hra 14.00 Ako prežiť svad-
bu bez stresov, kedy ju plánovať a koľko nás bude stáť? 
Hostia: Katka a Peter Azorovci
J08.05. (pondelok)  20.00 Ako debatovať a správne argu-
mentovať. Hostia: členovia Slovenskej debatnej asociácie
J13.05. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej 
Vsi; slávi otec Jaroslav Štefanko
J14.05. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 J. 
G. Tajovský: Matka – rozhlasová hra 14.00 Ako nezaned-
bať to podstatné vo výchove detí a mladých? Hosť: Eva 
Ruščinová 15.30 Základná škola pre nevidiacich v Levoči 
oslavuje 95 rokov
J21.05. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Kam 
ideš, Pane? – rozhlasová hra

RTVS

JEdNOTKA
JJEdNOTKA

J06.05. (sobota)  22.10 Príbeh priateľstva s Jánom Pavlom 
II. – Lino Zani je lyžiarsky inštruktor a horolezec, ktorý 
ešte len hľadá svoju cestu životom, keď stretne Karola 
Wojtylu. Počas spoločných chvíľ v horách, ktoré pápež Ján 
Pavol II. tak rád navštevoval, sa medzi nimi zrodí úprimné 
priateľstvo, ktoré pomôže Linovi nájsť vlastnú cestu, 
ktorá ho zavedie až na Mount Everest. Film inšpirovaný 
skutočný príbehom 02.35 Príbeh priateľstva s Jánom 
Pavlom II. – film R
J13.05. (sobota)  10.00 Priamy prenos svätej omše z Fati-
my a svätorečenia pastierikov Hyacinty a Františka pri 
príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie za účasti 
Svätého Otca Františka 22.10 Fatima – hraný film o uda-
lostiach vo Fatime v roku 1917 02.30 Fatima R

dVOJKA
J07.05. (nedeľa)  11.10 Televízny posol – náboženský ma-
gazín P 11.40 Slovo – protosynkel Bratislavskej eparchie 
otec Vladimír Skyba priblíži význam štvrtej veľkonočnej 
nedele v Gréckokatolíckej cirkvi R
J09.05. (utorok)  12.55 Orientácie 13.20 Televízny posol
J14.05. (nedeľa)  13.15 Fatimské posolstvo – Čo dneš-
nému svetu hovorí posolstvo fatimskej Panny Márie 
z roku 1917? R 13.25 Orientácie – náboženský magazín 
venovaný fatimskej Panne Márii, fatimských zjaveniam 
a chrámom a jej patrocíniom na Slovensku 18.45 Slovo

J15.05. (pondelok)  12.30 Orientácie R
J21.05. (nedeľa)  13.40 Orientácie P 19.50 Slovo P 04.40 
Slovo R

RÁdIO SLOVENSKO A REGINA
J07.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave
J14.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach
J21.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko)  / Gréckokato-
lícka svätá liturgia (po rusínsky; otec Jaroslav Popovec) 
(Regina)
J28.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Parti-
zánskej Ľupče
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
J12.05. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Lukáš Kireš)
RÁdIO dEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.
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Legenda: ABORT, ACETÓN, ADÍCIA, ADRESA, AKORD, CLONA, 
ČREPY, DENNÍK, DIVIDENDY, FAGOT, HALOGENIDY, HLINÍK, CHÉMIA, 
JAVISKO, KALICH, KATÓDA, KNIHY, KOLIBA, MASKA, MYDLO, 
NÁROD, OSADA, PATENT, PIKTOGRAM, POLÍCIA, POLYETYLÉN, 
POŠTA, PROTÓN, REMÍZA, RODIČ, SALAŠ, SANITKA, SINAJ, SLONY, 
SPLAV, ŠTART, TETIVA, ULICA, VLEKY, VRAKY, ZĽAVA, ZRADA, ZVONY.  

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 7: Krížovka: Kristus zvíťazil nad zlom 
od základov. Osemsmerovka: –

Výherca: Roman Černák z Vojčíc

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

09.00  Otvorenie púte 
a privítanie pútnikov

09.15  Akatist požehnania rodín

10.00  Archijerejská svätá 
liturgia  
Hlavný sláviteľ:  
vladyka Ján Babjak SJ,  
prešovský arcibiskup 
metropolita 

 Slávnostný kazateľ:  
vladyka Eugen Popovič, 
przemyšlsko-varšavský 
arcibiskup metropolita

 Spev: Zbor sv. Romana 
Sladkopevca

12.00  Prestávka na obed
 Možnosť navštíviť Centrum 

Jána Pavla II.

14.25  Katechéza k Božiemu 
milosrdenstvu 
v sanktuáriu

14.50  Príprava na Hodinu  
Božieho milosrdenstva

15.00  Hodina Božieho 
milosrdenstva

 Záverečné slovo, 
požehnanie pútnikov 
na cestu domov 
a požehnanie 
devocionálií

Srdečne vás pozývame na
8. METROPOLITNÚ PÚŤ

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 
NA SLOVENSKU

DO SANKTUÁRIA 
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  

V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční

spolu s gréckokatolíkmi z Poľska
v sobotu 20. mája 2017

Bližšie informácie 
získate v svojom

gréckokatolíckom 
farskom úrade.

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
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

25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
03. – 04.06. Fatimská sobota a odpustová slávnosť 
ZSD

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
06.05. Fatimská sobota (08.30 h)
07.05. Nedeľa požehnania rodín – Akatist požehna-
nia rodín a katechéza na tému 2. Božie prikázanie 
(14.00 h)
12.05. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
13.05. Mariánske večeradlo k 100. výročiu fatim-
ských zjavení (09.00 h)

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

06.05. Fatimská sobota (10.30 h)
07.05. Malá púť (10.30 h)
13.05. Výročie zjavenia vo Fatime – modlitby za uz-
dravenie so spoločenstvom Koinonia Ján Krstiteľ 
(10.30 h)

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

05. – 07.05. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom pozna-
nia  a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. 
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
12. – 14.05. duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry. Exercitátorom bude otec M. Mojzeš.
19. – 21.05. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. 
Kurz je organizovaný v spolupráci s Donum vitae.
Príspevok je 50 eur za osobu.
25. –  28.05. Kurz prípravy na manželstvo. Viac 
na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur 
za osobu.
30.06. – 05.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsa-
dy, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v ži-
vote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu 
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho 
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúka-
jú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky 
k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 125 eur za osobu.

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

13.05. Biblická škola Timotheos  –  centrum v Soli 
(08.00 h)
27.05. Festrom – amfiteáter v Kružlove (13.00 h) 
Viac na webe http://centrumpreromov.sk/; http://
ucf6.sk/

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
17.05. Svätá omša a adorácia v minoritskom kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
treda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora 
Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 


