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koNgregácia  
pre východné cirkvi

JJ Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz
J� foto: wikimedia.sk; archív ABÚ

Jednou z najdôležitejších udalostí 20. 
storočia pre Katolícku cirkev bol Druhý 
vatikánsky koncil. Hneď po jeho zvolaní 
kardinál Tardini vyzval všetkých východných 
katolíckych biskupov, aby sa zapojili do jeho 
prípravy a zaslali svoje návrhy. Časť týchto 
návrhov neskôr tvorila návrh na spracovanie 
koncilového dekrétu Orientalium Ecclesia-
rum, ktorý koncil prijal v roku 1964. Jednou 
z najdôležitejších častí tohto dokumentu je 
vyjadrenie o rovnosti všetkých cirkví a obra-
dov (východných a západného) pod vedením 
rímskeho pápeža. Na základe tohto doku-
mentu bolo v nasledujúcom období prijatých 
niekoľko vážnych rozhodnutí v záujme 
zachovania autentického dedičstva vý-
chodných kresťanov pre celú Cirkev. Závery 
koncilu boli aj podkladom reformy Rímskej 
kúrie a v jej rámci aj Kongregácie pre vý-
chodnú cirkev. V roku 1967 bola publikovaná 
apoštolská konštitúcia Regimini Ecclesiae 
Universae, ktorou pápež Pavol VI. zrefor-
moval kongregácie a úrady Rímskej kúrie. 
Východná kongregácia bola premenovaná 
na Kongregáciu pre východné cirkvi, aby sa 
tak zdôraznil fakt rôznorodosti východných 
katolíckych cirkví, ktoré sú v spoločenstve 
s pápežom. Súčasťou reformy bolo aj to, že 
sa pápež vzdal priameho vedenia kongregá-
cie a na jej čelo bol vymenovaný, tak ako to 
poznáme aj dnes, kardinál prefekt, ktorému 
mal pomáhať sekretár a podsekretár spolu 
s úradníkmi vybranými z kňazov z rôznych 
východných katolíckych cirkví. Zároveň bolo 
aj priznanie členstva ex offo – z úradu všet-

kým východným katolíckym patriarchom 
a väčším arcibiskupom. Týmto rozhodnutím 
bolo umožnené, aby samotní predstavitelia 
východných katolíckych cirkví rozhodovali 
o záležitostiach východných katolíkov.

Nástup Jána Pavla II. na pápežský stolec 
so sebou priniesol ďalšiu diskusiu o potrebe 
zjednodušenia štruktúry a zdôraznenia pas-
toračného aspektu práce Rímskej kúrie. Tie-
to závery boli potvrdené v roku 1988 publiko-
vaním apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus, 
ktorou sa dodnes riadia všetky vatikánske 
úrady, a teda aj Kongregácia pre východné 
cirkvi. Dokument zadefinoval, že kongre-
gácia rozhoduje o tom, čo sa vzťahuje buď 
na osoby, alebo veci katolíckych východných 
cirkví, a presne vymedzil jej kompetencie.

Takto sa táto apoštolská konštitúcia spolu 
s Kódexom kánonov východných cirkví, 
promulgovaným v roku 1990, stali základný-
mi dokumentmi, ktoré upravujú postavenie 
východných katolíkov v rámci univerzál-
nej Cirkvi. Za sto rokov svojej samostatnej 
existencie prešla Kongregácia pre východné 
cirkvi svojím vývojom. Od udalosti, ktorá 
by mohla byť vnímaná ako nejaký adminis-
tratívny alebo výlučne praktický počin, cez 
jej premenovanie občas chápané ako nejaké 
terminologické zadosťučinenie východným 
katolíkom až po zmenu celkovej eklezioló-
gie, t. j. vnímania Cirkvi. Východní katolíci 
prestali byť vnímaní len ako Gréci, Arméni, 
Chaldejci, Kopti, Rusíni alebo Slováci. Ne-
skorším vývojom prestali byť vnímaní aj ako 
príslušníci len nejakého rítu, obradu a začali 
byť chápaní (aspoň v oficiálnych vatikán-
skych dokumentoch) ako príslušníci nejakej 
konkrétnej východnej katolíckej cirkvi, ktoré 
aj keď sú málo početné, vo vzťahu k latinskej 
Cirkvi si zasluhujú rovnakú úctu a postavenie.

ZoZnam prefektov 
pápež Benedikt XV. (1917 – 1922)
pápež Pius XI. (1922 – 1939)
pápež Pius XII. (1939 – 1958)
pápež Ján XXIII. (1958 – 1963)
pápež Pavol VI. (1963 – 1967)
kardinál Gustavo Testa (1967 – 1968)
kardinál Maximilien de Fürstenberg  
(1968 – 1973)
kardinál Paul-Pierre Philippe OP  
(1973 – 1980)
kardinál Władysław Rubin (1980 – 1985)
kardinál Duraisamy Simon Lourdusamy  
(1985 – 1991)
kardinál Achille Silvestrini (1991 – 2000)
kardinál Ignace Moussa I. Daoud  
(2000 – 2007)
kardinál Leonardo Sandri (2007 – súčasnosť)

ZoZnam sekretárov 
kardinál Niccolò Marini (1917 – 1922)
kardinál Giovanni Tacci Porcelli (1922 – 1927)
kardinál Luigi Sincero (1927 – 1936)
kardinál Eugène Tisserant (1936 – 1959)
kardinál Amleto Giovanni Cicognani  
(1959 – 1961)
kardinál Gabriel Acacius Coussa BA  
(1961 – 1962)
kardinál Gustavo Testa (1962 – 1965)
arcibiskup Mario Brini (1965 – 1982)
arcibiskup Miroslav (Stefan) Marusyn  
(1982 – 2001)
arcibiskup Antonio Maria Vegliò  
(2001 – 2009)
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ (2009 – súčasnosť)

ZoZnam asesorov
biskup Isaias Papadopulos (1917 – 1928)
Mons. Amleto Giovanni Cicognani  
(1928 – 1933)
Mons. Giuseppe Cesarini (1933 – 1941)
arcibiskup Antonino Arata (1941 – 1948)
arcibiskup Valerio Valeri (1948 – 1953)
arcibiskup Giovanni Battista Scapinelli  
di Léguigno (1961 – 1965)

Prefekt kongregácie kardinál Ignace Moussa I. Daoud v roku 2003 v PrešovePápež Pavol VI.
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Máj patrí medzi najkrajšie mesiace v roku, 
pretože práve v tomto období svieža jar-
ná príroda postupne prechádza do letnej 
plnosti. Byliny i dreviny už majú rozvinuté 
sýtozelené listy a mnohé z nich sú okráš-
lené pestrofarebnými kvetmi, z ktorých sa 
šíri očarujúca vôňa. Prechádzka májovou 
prírodou alebo pobyt v parku či záhrade je 
preto príjemným spestrením nášho času. 
Akosi viac vnímame svet rastlín, ktoré vďaka 
zelenému farbivu – chlorofylu dokážu svetel-
nú energiu transformovať na energiu cukru. 
V tomto vysoko efektívnom procese fotosyn-
tézy sa zároveň uvoľňuje životodarný kyslík. 
K rastlinám nepatria len dobre pozorovateľ-
né cievnaté rastliny (papraďorasty a semenné 
rastliny), ale aj niekoľkonásobne početnejšia 
skupina bezcievnych rastlín, kam okrem 
machorastov patria aj rôzne skupiny rias. 
V rastlinnej ríši môžeme nájsť úžasnú tvaro-
vú a farebnú rozmanitosť napriek krehkosti 
jej predstaviteľov. Na nádheru skromných 
a tichých zelených tvorov, z ktorej sa tak veľa 
môžeme naučiť, upriamuje našu pozornosť 
aj Ježiš v evanjeliu: „Pozrite sa na poľné ľalie, 
ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím 
vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol 
oblečený tak ako jediná z nich.“ (Mt 6, 28 – 
29) Pri úprimnom pohľade na rozkvitnutú 
lúku sa naša myseľ i srdce povznášajú pria-
mo k pôvodcovi tejto krásy, k Stvoriteľovi. 
Rastliny teda nie sú pre nás len prostriedkom 
našej každodennej obživy, úžitku a zdravia, 
ale Boh nám ich daroval aj ako prameň es-
tetického zážitku a povzbudenia našej viery 
skrze intelekt, keď skrze stvorenstvo pozná-
vame Stvoriteľa a jeho starostlivosť o naše 
životy. Hoci najpestrejšiu kvetenu nájdeme 
v teplejších oblastiach sveta, aj Slovensko sa 
môže pochváliť veľmi bohatou flórou, a to aj 
napriek malej rozlohe svojho územia. Roz-
manitosť rastlín na Slovensku je zapríčinená 
jeho geografickou polohou, geologickou 
pestrosťou a veľmi členitou a rôznorodou 

krajinou, ktorá sa od rozsiahlych nížin tiahne 
až po najvyššie vrchy Karpát. Poloha v srdci 
Európy spôsobuje, že k nám zasahujú rôzne 
druhy rastlín zo západu, východu, z juhu 
i severu. Na Slovensku sa vyskytuje asi 3 400 
druhov a poddruhov cievnatých rastlín. Ich 
prítomnosť, početnosť či vzácnosť závisí 
od toho, či príslušný druh nájde vhodné 
podmienky. Veľa druhov dokáže prežiť iba 
v špecifických spoločenstvách viazaných 
na nenarušené prirodzené biotopy. Premena 
krajiny pod vplyvom ľudskej činnosti zákoni-
te vplýva aj na druhovú skladbu miestneho 
rastlinstva. Príkladom harmonického zla-
denia na Slovensku sú kvetnaté kosené lúky 
a extenzívne pasienky, ktoré sa však v ostat-
nom čase stávajú čoraz väčšou vzácnosťou. 
Žiaľ, dnes je častý aj negatívny dosah človeka 
na krajinu, ktorá sa stáva jednotvárnejšia, 
suchšia, so zníženým počtom pôvodných 
druhov a s nárastom zavlečených inváznych 
rastlín, ktoré sa spontánne šíria a vytláčajú 
pôvodnú kvetenu. Napriek všetkému sa 
Slovensko stále ešte môže pochváliť nádher-
nou prírodou s výskytom aj veľmi vzácnych 
druhov. Krehká krása rastlinného sveta je 
veľkým darom, ktorý nám zveril Stvoriteľ. 
Nemožno ho však uchovať bez ochrany 
prostredia, v ktorom žije. Osobitne v in-
tenzívne využívanej krajine treba ponechať 
a udržiavať miesta, na ktoré sa viažu mnohé 
druhy ohrozené vyhynutím. Milí čitatelia, 
ak si nájdete popri svojich povinnostiach 
čas na prechádzku vašou malebnou kraji-
nou a trocha sa zastavíte pri pestrej kráse 
rastlinného sveta, určite to povzbudí vašu 
vieru a vedomie Božej prítomnosti vo vašom 
živote.

Dominik Roman Letz OP
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Kyrillomethodeon reprezentoval  
Bratislavskú eparchiu v chorvátskej Istrii

Bratislavský katedrálny zbor Kyrillometho-
deon sa od 4. do 7. mája zúčastnil na medzi-
národnom festivale zborového spevu FAKS 
Sings 2017 (Festival of Amateur Cultural 
Creation) v Istrii. Vystúpil na troch koncer-
toch: na otváracom koncerte v meste Vrsar 
v románskom Kostole sv. Márie z 2. polovice 
8. stor., sakrálnom koncerte v meste Funtana 
a na záverečnom galakoncerte v koncertnej 
sále v meste Pazin. Program festivalu bol bo-
hatý nielen na koncerty, ale aj na zaujímavé 
spoločné aktivity zúčastnených zborov.

Na festivale sa predstavilo jedenásť zborov 
z Chorvátska, Slovinska, Talianska, Veľkej 

Británie a  zbor zo Slovenska. Podľa slov di-
rigenta zboru pána Ladislava Sabolčáka mal 
festival úžasnú priateľskú atmosféru a bol 
veľmi kvalitne zorganizovaný, čo ho právom 
zaraďuje medzi významné európske medzi-
národné festivaly.

Vyvrcholením záverečného festivalového 
galakoncertu bola spoločná pieseň všetkých 
zúčastnených zborov Neka cijeli ovaj svijet 
– Nech celý svet, ktorá bola znakom jednoty, 
priateľstva a lásky k zborovému spevu, ktorý 
ľudí zbližuje a spája. (Stanislav Gábor, foto: 
archív FAKS)

J▌TK KBS zverejnila závery  
vyšetrovacej komisie pre Medžugorie

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slo-
venska (TK KBS) zverejnila 17. mája na webo-
vej stránke pracovný preklad článku vatika-
nistu Andrea Tornielliho, v ktorom sa venoval 
téme údajných zjavení v Medžugorí. TK KBS 
tak reagovala podobne ako viaceré ďalšie 
katolícke médiá na viacero vyjadrení týka-
júcich sa Medžugoria a prípadne tiež vzťahu 
Svätého Otca Františka k tomuto miestu.

Článok vatikanistu Tornielliho je postave-
ný na záveroch vyšetrovacej komisie pre Me-
džugorie, ktorú v roku 2010 ustanovil pápež 
Benedikt XVI. a jej vedením poveril kardiná-
la Camilla Ruiniho. Komisia, ktorej členom 
je aj kardinál Jozef Tomko, sa stretla sedem-
násťkrát, preskúmala všetku dokumentáciu 
uloženú vo Vatikáne, vo farnosti Medžugorie 
a tiež v archívoch tajných služieb bývalej 
Juhoslávie. Vypočula všetkých vizionárov 
a svedkov a v apríli 2012 urobila obhliadku 
miesta v dedinke v Hercegovine.

Komisia vyznačila veľmi jasný rozdiel 
medzi počiatkami javu a jeho následným 
vývojom.

Rozhodla sa preto vyjadriť prostredníc-
tvom dvoch rozličných hlasovaní: o prvých 
siedmich zjaveniach datovaných medzi 
24. júnom a 3. júlom 1981 – a o všetkom, čo 
nasledovalo neskôr. Členovia komisie sa vy-
jadrili trinástimi hlasmi v prospech uznania 
nadprirodzenosti prvých siedmich zjavení, 
jeden člen hlasoval proti a jeden sa zdržal 
hlasovania. Čo sa týka druhej fázy zjavení, 
komisia si všimla vážne rozpory vyplývajúce 
z konfliktu medzi biskupom a františkánmi 
pôsobiacimi vo farnosti, ako aj fakt, že po zja-
veniach, vopred ohlásených a jednotlivo 
plánovaných pre vizionárov, ktorí už neboli 
spolu v jednej skupine, nasledovali opakujúce 
sa odkazy. Preto sa väčšina hlasujúcich zdrža-
la pri hlasovaní, dvaja hlasovali proti.

Komisia taktiež zaujala stanovisko ohľa-
dom zákazu organizovania pútí do Medžu-
goria, kde rozhodla v prospech jeho ukon-
čenia a väčšinovo tiež hlasovala v prospech 
zriadenia „úradu zodpovedného Svätej stoli-
ci“ v Medžugorí a za transformáciu farnosti 
na pápežskú svätyňu.

��Možná návšteva Svätého Otca Františ-
ka v Rumunsku a očakávanie blahorečenia 
siedmich gréckokatolíckych biskupov 
mučeníkov z obdobia komunistického 
režimu. To boli hlavné témy trojdňového 
plenárneho zasadnutia Konferencie bisku-
pov Rumunska, ktoré sa od 3. do 5. mája 
uskutočnilo v Kluži na severe krajiny. 
Ďalšími dôležitými témami boli pastorač-
né a sociálne iniciatívy miestnej cirkvi. 
Na stretnutí sa zúčastnilo pätnásť biskupov 
z dvanástich diecéz a eparchií, apoštolský 
nuncius v Rumunsku a moldavský biskup. 
(eparhiaclujgherla.ro)

�� Svätý Otec František prijal rezignáciu 
najvyššieho predstaviteľa gréckomelchit-
ských katolíkov, antiochijského patriarchu 
Gregoriosa III. Lahama. Administrátorom 
Grécko-melchitskej cirkvi až do zvolenia 
nového patriarchu sa stáva služobne 
najstarší člen stálej synody Jean-Clémenet 
Jeanbart, arcibiskup Aleppa. Svätý Otec 
zaslal 85-ročnému patriarchovi Gregori-
osovi III. Lahamovi list, v ktorom ho nazval 
„zapáleným služobníkom Božieho ľudu“. 
Rímsky biskup tiež vyzdvihol jeho veľké úsi-
lie o mier vo vojnou poznačenej Sýrii. Svätý 
Otec uzatvára svoj list, ktorý adresoval aj 
všetkým biskupom Grécko-melchitskej 
cirkvi, apoštolským požehnaním „ako zna-
kom milosti a povzbudenia pre budúcnosť 
spoločenstva“. (RV)

�� V Karagande sa od 11. do 13. mája 
uskutočnil historicky prvý mariologický 
kongres. Pripravili ho na počesť 100. vý-
ročia fatimských zjavení. Veriaci boli takto 
povolaní k vďačnosti voči Bohu za mnohé 
milosti a tiež k tomu, aby vzrastali vo 
viere, nádeji a láske. Na kongrese bol ako 
vyslanec Svätého Otca Františka prítomný 
emeritný predseda Pápežskej rady Cor 
unum kardinál Paul Josef Cordes. Nechýbal 
apoštolský nuncius v Kazachstane Mons. 
Francis Assisi Chullikatt, apoštolský nuncius 
Ruska arcibiskup Celestino Migliore, a tiež 
všetci biskupi Ruska a strednej Ázie. (TS 
ČBK)

�� V Paname predstavili 14. mája logo 
Svetových dní mládeže 2019. Logo má 
formu srdca, v ktorom je symbolicky 
naznačený panamský prieplav ako cesta 
pútnika, ktorý objaví v Márii prostredníč-
ku k stretnutiu s Ježišom. Vrchný oblúk 
srdca znázorňuje obrysy Panamy. V ľavej 
dolnej časti je pútnický kríž červenej farby. 
V pravej časti je silueta Panny Márie, nad 
ktorou je umiestnených päť bielych bodiek 
symbolizujúcich päť svetadielov, z ktorých 
prídu mladí na tieto svetové dni. Použité 
farby zodpovedajú farbám vlajky organizá-
torskej krajiny. (RV)
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slovo Svätého Otca

s NáDejoU  
vstúpme do pokoja
JJ Marek Baran
J� foto: catholicsun.org

Máme Matku
Počas apoštolskej cesty vo Fatime Svätý 
Otec zveril svet pod ochranu Božej Mat-
ky. Povedal: „V evanjeliu sme počuli Ježiša 
povedať učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka‘ (Jn 
19, 26 – 27). ,Máme Matku. Prekrásnu Pani,‘ 
hovorili si medzi sebou fatimskí vizionári 
cestou domov v ten požehnaný deň 13. mája 
pred sto rokmi. A večer sa Hyacinta nezdr-
žala a vyjavila tajomstvo matke: ,Dnes som 
videla Pannu Máriu.‘ Videli nebeskú Matku. 
Po stope, ktorú sledovali ich oči, sa naťaho-
vali oči mnohých, no tí ju nevideli. Panna 
Mária neprišla, aby sme ju videli. Na to 
budeme mať celú večnosť, pochopiteľne, ak 
pôjdeme do neba. Ale ona, predpovedajúc 
a upozorňujúc na riziko pekla, do ktorého 
vedie život bez Boha, ktorý hanobí Boha 
v jeho stvoreniach, nám prišla pripomenúť 
Božie svetlo, ktoré prebýva v nás a chráni 
nás. A podľa Luciiných slov sa traja privile-
govaní ocitajú vnútri Božieho svetla, ktoré 
vyžarovalo z Panny Márie. Ona ich zahaľo-
vala plášťom svetla, ktorý jej dal Boh. Podľa 
myslenia a cítenia mnohých pútnikov, ak 
nie všetkých, Fatima je predovšetkým týmto 
plášťom svetla, ktorý nás zakrýva tu, ako 
aj na hocakom inom mieste zeme, keď sa 
utiekame pod ochranu Panny Márie a pro-
síme ju, ako nás to učí modlitba Zdravas´, 
Kráľovná: ,Ukáž nám Ježiša‘. Milí pútnici, 

máme Matku. Zhromaždení ako deti okolo 
nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša, 
pretože, ,tí, čo dostávajú hojnosť milosti 
a darovanej spravodlivosti, budú v živote 
kraľovať iba skrze Ježiša Krista‘ (Rim 5, 17). 
Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebes-
kému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré 
vzal na seba v lone Panny Márie a nikdy 

ho neopustí. Ako kotvu upriamme svoju 
nádej na človečenstvo umiestnené v nebi 
po Otcovej pravici (Ef 2, 6). Táto nádej nech 
je podnetom v živote nás všetkých. Nádej, 
ktorá nám vždy pomáha, až do posledného 
výdychu. Drahí bratia a sestry, prosme Boha 
s nádejou, že nás budú počúvať ľudia, a obra-
cajme sa na ľudí s istotou, že nám pomáha 
Boh. On nás totiž stvoril ako nádej pre iných, 
ako reálnu a uskutočniteľnú nádej podľa 
životného stavu každého. Nechceme byť pre-
ťatou nádejou! Život môže prežiť iba vďaka 
obetavosti iného života. ,Ak pšeničné zrno 
nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. 
Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu‘ (Jn 12, 
24). To povedal a urobil Pán, ktorý nás vždy 
predchádza. Keď prechádzame krížom, on 
ním už prv prešiel. Teda to nie my vystupuje-
me na kríž hľadať Ježiša, ale to on sa uponížil 

a zostúpil až na kríž, aby našiel nás a aby 
v nás zvíťazil nad temnotami zla a priviedol 
nás k svetlu. Pod Máriinou ochranou buďme 
vo svete rannými zornicami, ktoré vedia kon-
templovať pravú tvár Ježiša Spasiteľa, ktorá 
žiari na Veľkú noc, a znovuobjavovať mladú 
a krásnu tvár Cirkvi, ktorá žiari vtedy, keď je 
misionárska, pohostinná, slobodná, verná, 
chudobná na prostriedky, ale bohatá na lás-
ku.“ (úryvok homílie z Fatimy z 13. mája 2017)

Pokoj, ktorý dáva Ježiš
Vo svojej rannej homílii sa Svätý Otec 
František zaoberal témou pokoja: „Ježiš 
zdôrazňoval, že pokoj, ktorý on daruje, nie 
je ten, ktorý dáva svet. Pokoj, ktorý nám 
ponúka svet, je pokoj bez súženia, ponú-
ka nám umelý pokoj, je to pokoj, ktorý sa 
obmedzuje na nerušenosť. Je to pokoj, ktorý 
sa stará len o seba, o vlastnú istotu, aby nič 
nechýbalo. Taký ako pokoj boháča z podo-
benstva o Lazárovi. Takýto pokoj človeka 
uzatvára a on nedovidí ďalej. Svet nás učí 
ceste pokoja so znecitlivením: znecitlivuje 
nás, aby sme nevideli inú realitu života – 
kríž. Preto Pavol hovorí, že do nebeského 
kráľovstva sa vstupuje cez mnohé súženia. 
Ale možno mať pokoj v súžení? Z našej stra-
ny nie: my nie sme schopní vytvoriť pokoj, 
ktorý by bol nerušenosťou, psychologickým 
pokojom, pokojom, ktorý by sme si vytvorili 
sami, pretože existuje súženie – či bolesť, či 
choroba, alebo smrť... Tie tu sú. Pokoj, ktorý 
dáva Ježiš, je dar Svätého Ducha. A tento 
pokoj sa odvíja uprostred súžení a ide ďalej. 
Pokoj je Boží dar, ktorý nám pomáha ísť 
ďalej. Ježiš po svojom dare pokoja učeníkom 
trpí v Olivovej záhrade a tu obetuje všetko 
Otcovej vôli a trpí, ale nechýba mu útecha 
od Boha. Boží pokoj je reálny pokoj, ktorý 
ide do reality života, ktorý neneguje život: 
život je taký. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu 
veľa ťažkých vecí, sú tu vojny... Ale vnútorný 
pokoj, ktorý je darom, ten sa nestráca, ide 
ďalej nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez kríža 
nie je Ježišovým pokojom. Je to pokoj, ktorý 
sa dá kúpiť. Môžeme si ho vytvoriť, ale nie 
je dlhotrvajúci. Skončí sa. Keď sa niekto 
nazlostí, stratí pokoj. Keď sa moje srdce zne-
pokojuje, je to preto, lebo nie som otvorený 
na Ježišov pokoj, pretože nie som schopný 
žiť život tak, ako príde. S krížom a bolesťami, 
ktoré prináša. Musíme byť ale schopní prosiť 
o milosť, vyprosiť si od Pána jeho pokoj: 
‚Musíme vstúpiť do Božieho kráľovstva cez 
mnohé súženia.‘ Milosť pokoja, nestratiť ten 
vnútorný pokoj. Svätý Augustín povedal: 
‚Život kresťana je púť cez prenasledovania 
sveta a Božiu útechu.‘ Nech nám Pán dá 
dobre pochopiť, aký je ten pokoj, ktorý nám 
daruje so Svätým Duchom.“ (úryvok homílie 
zo 16. mája 2017)

„Aby sme verne nasledovali Ježiša,  
prosme o milosť robiť to nielen slovami,  

ale aj skutkami, a mať trpezlivosť  
pri znášaní nášho kríža.“ (twitter Svätého 

Otca Františka z 15. mája 2017)
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v mierovom Egypte
Svätý Otec František navštívil 28. – 29. apríla Egypt. Išlo o dvojdňovú návštevu  
tejto arabskej republiky, ktorá bola jeho 18. zahraničnou apoštolskou cestou.  
Hlava Katolíckej cirkvi tak prijala pozvanie prezidenta Abdala Fattáha Sísího,  
veľkého imáma univerzity Al-Azhar Ahmada Muhammada Al-Tayyiba, koptského 
pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. a egyptských katolíckych biskupov  
pod vedením koptského katolíckeho patriarchu Ibrahima Isaaca Sidraka.

 
 
 
 

JJ RV, TK KBS, Michal Pavlišinovič
J� foto: catholicnewsagency.com;  

focolare.org

Lietadlo spoločnosti Alitalia so Svätým 
Otcom, s jeho sprievodom a novinármi 
na palube pristálo na medzinárodnom letis-
ku v Káhire o 14.00 h. Odtiaľ sa celý sprievod 
presunul do prezidentského paláca v his-
torickej štvrti Heliopolis, kde Svätého Otca 
privítal prezident Abdal Fattáh Sísí.

Na pôde nádhernej univerzity
Nasledovalo stretnutie s veľkým imá-
mom univerzity Al-Azhar šejkom Ahmadom 
Al-Tayyibom. Názov univerzity s jej mešitou 
v preklade znamená Nádherná. Je to naj-
vyššia teologická a vzdelávacia inštitúcia 
sunnitského islamu celosvetovo a najstaršia 
islamská univerzita, s tradíciou 1034 rokov, 
na ktorej študuje viac ako tristotisíc študen-
tov. Úlohou Al-Azharu je dnes okrem iného 
aj bdieť nad ortodoxiou hlásania sunnitské-
ho islamu a univerzita je autoritou v oblasti 
právnej vedy v rámci sunnitov.

Pred vstupom do veľkej sály Al-Azharu 
Svätého Otca privítala skupina detí pochádza-
júcich zo 60 krajín. V aule zaplnenej nábožen-
skými predstaviteľmi z Egypta i ďalších krajín 

a reprezentantmi učiteľského zboru domácej 
univerzity sa najprv ujal slova veľký imám 
Ahmad Al-Tayyib. Pripomenul spoločnú zod-
povednosť náboženstiev za etiku ľudského 
bratstva, vzájomného porozumenia a milo-
srdenstva. Po šejkovi Al-Tayyibovi sa prítom-
ným prihovoril Svätý Otec František. Začal 
arabským pozdravom Al Salamò Alaikum! 
(Pokoj vám!) Svoj príhovor zameral na neza-
stupiteľnú úlohu náboženstva pri vytváraní 
pokoja, pričom jasne poukázal na nezluči-
teľnosť pravého náboženstva s násilím. Veľký 
imám okrem Svätého Otca pozval aj ekume-
nického patriarchu Konštantínopola Bartolo-
meja I., koptského pravoslávneho patriarchu 
Tawadrosa II. či chaldejského katolíckeho 
patriarchu Louisa Raphaëla I. Saka.
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V príhovore Svätý Otec zdôraznil, že sku-
točný dialóg medzi náboženstvami a kultú-
rami si vyžaduje vedomie vlastnej identity, 
otvorenosť k druhým a úprimné úmysly. 
„Nech vyjde slnko obnoveného bratstva 
v mene Boha a povstane z tejto zeme, poboz-
kanej slnkom, úsvit civilizácie pokoja a stret-
nutia. Nech sa za to prihovára sv. František 
z Assisi, ktorý pred ôsmimi storočiami prišiel 
do Egypta a stretol sa so sultánom Malikom 
al Kamilom,“ a zdôraznil, že náboženstvo nie 
je problémom, ale súčasťou riešenia dneš-
ných problémov.

Pravá viera a násilie sú nezlučiteľné
Nabitý program pokračoval stretnutím so 
spoločenskými predstaviteľmi Egypta vo 
vládnom hoteli Al-Másah. „V tejto zemi sa 
Boh prejavil, keď ,zjavil svoje meno Moj-
žišovi‘ na vrchu Sinaj a zveril svojmu ľudu 
a ľudstvu Božie prikázania. Na egyptskej 
pôde našla útočisko a pohostenie aj Svätá 
rodina: Ježiš, Mária a Jozef. Pohostenie, kto-
rého sa jej dostalo pred dvetisíc rokmi, ostáva 
v kolektívnej pamäti ľudstva a je prameňom 
bohatého požehnania, ktoré trvá,“ pripome-
nul Svätý Otec František význam Egypta pre 
kresťanské dejiny.

Hlava Katolíckej cirkvi zároveň poukáza-
la na časté násilie späté so „slepou túžbou 
po moci, obchodovaním so zbraňami, vážny-
mi sociálnymi problémami a náboženským 
extrémizmom, ktorý využíva sväté Božie 
meno na konanie neslýchaných masakrov 
a nespravodlivostí“.

Osobitnú pozornosť venoval kresťanom 
žijúcim v Egypte, ktorí musia čeliť násilným 
útokom. „Máme povinnosť demontovať vra-
žedné myšlienky a extrémistické ideológie, 
ukazujúc na nezlučiteľnosť medzi pravou 
vierou a násilím, medzi Bohom a skutkami 
smrti,“ vyzval Svätý Otec a pripomenul heslo 
revolúcie z roku 1952: Viera je pre Boha, vlasť 
je pre všetkých.

Stretnutie piatich patriarchov
Nasledovala návšteva koptského pápeža 
Alexandrie a patriarchu stolca sv. Marka 
Tawadrosa II., ktorý je hlavou Koptskej 
pravoslávnej cirkvi. Svätý Otec počas stret-
nutia pripomenul rozvíjanie ekumenických 
vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a Kopt-
skou pravoslávnou cirkvou počas uplynulých 
desaťročí, čoho základom bolo spoločné 
vyhlásenie podpísané v roku 1973. Dôkazom 
prehlbujúcej spolupráce je zriadenie Ná-
rodnej rady kresťanských cirkví, ktorá spája 
kresťanské cirkvi pôsobiace v Egypte.

„Dozrievanie našej ekumenickej cesty 
je tajomným a výsostne aktuálnym spôso-
bom podporované aj skutočným a oprav-
divým ekumenizmom krvi,“ uviedol Svätý 

Otec, ktorý s patriarchom Tawadrosom II. 
podpísal dvanásťbodovú deklaráciu, kto-
rou potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie 
ekumenických vzťahov. Jedným z dôležitých 
zámerov deklarácie je zrušenie podmieneč-
ného krstu pri prestupe z jednej do druhej 
cirkvi. Svätý Otec podaroval patriarchovi 
Tawadrosovi sochu sv. Františka v modlitbo-
vom geste a ikonu Božej Matky.

Večer sa Svätý Otec, patriarchovia Barto-
lomej II., Tawadros II., Sidrak a Theodoros 
II., ako aj predstavitelia ďalších kresťanských 
cirkví vybrali do koptskej Katedrály sv. Petra 
a Pavla, aby sa modlili za dvadsaťpäť kres-
ťanov, ktorých na tomto mieste v decembri 
2016 zabili islamisti. „Egypťania milujú 
náboženstvo, ale nechcú byť náboženstvom 
ovládaní,“ vyhlásil ešte pred začiatkom pá-
pežskej návštevy patriarcha Tawadros II.

Eucharistia na štadióne
Druhý a posledný deň osemnástej apoš-
tolskej cesty Svätého Otca Františka patril 
miestnej katolíckej komunite. V ranných 
hodinách slávil liturgiu na štadióne leteckej 
základne na predmestí Káhiry. Ešte pred 
začiatkom pozdravil z papamobilu za spevu 
chóru, skandovania a výkrikov veriacich 
pätnásťtisícový zástup. Prítomní boli nielen 
katolícki veriaci, ale aj pravoslávni a mosli-
movia. Spolu s ním koncelebroval koptsko-
katolícky patriarcha Alexandrie Ibrahim 
Issac Sidrak, ktorý stojí na čele najväčšej 
miestnej katolíckej cirkvi. Nechýbal ani 
zástupca veľkého imáma univerzity Al-Azhar 
šejka Ahmada Al-Tayyiba.

Svätý Otec František vo svojej homílii po-
kračoval v téme o dialógu a bratstve a znovu 
zopakoval: „Jediným prístupným extrémiz-
mom pre veriacich je extrémizmus lásky 
k blížnemu! Akýkoľvek iný extrémizmus 
nepochádza od Boha a Bohu sa nepáči.“

Eucharistiu slávenú v latinčine a v arab-
čine naživo vysielala aj národná egyptská 
televízia. Na záver liturgie pozdravil Petrov-
ho nástupcu v mene všetkých katolíckych 
denominácií v krajine pyramíd patriarcha 
Sidrak. „Vaša prítomnosť v Egypte nás teší 
a požehnáva,“ uviedol na úvod a zároveň pri-
pomenul, že motto návštevy: Mierový pápež 
v mierovom Egypte je „posolstvo svetu, ktoré 
potvrdzuje povahu Egypta, ktorý miluje 
mier“.

Po slávnostnej liturgii sa Svätý Otec Franti-
šek vrátil späť na apoštolskú nunciatúru, 
kde obedoval spolu s egyptskými biskupmi 
a členmi pápežskej delegácie.

Povzbudenie pre egyptské 
duchovenstvo
Popoludní sa rímsky biskup v priestoroch 
patriarchálneho seminára stretol s kňazmi, 
osobami zasväteného života a seminaristami. 
V príhovore ich povzbudil, aby boli „upro-
stred mnohých demotivujúcich faktorov 
a medzi množstvom prorokov skazy a od-
súdenia, uprostred negatívnych a zúfalých 
hlasov, pozitívnou silou ... svetlom a soľou 
tejto spoločnosti“. Egyptské duchovenstvo 
zároveň vystríhal pred pokušeniami: nechať 
sa stiahnuť a nie viesť, neustále sa sťažovať, 
ohovárať a závidieť, porovnávať sa s ostatný-
mi, pred pokušením k faraónstvu, k indi-
vidualizmu, pred pokušením kráčať bez 
kompasu a cieľa.

Po stretnutí s kňazmi a zasvätenými oso-
bami sa Petrov nástupca presunul na medzi-
národné letisko v Káhire, kde sa s ním prišli 
rozlúčiť egyptský prezident s delegáciou.

Svätý Otec František je druhým rímskym 
pontifikom, ktorý navštívil Egypt. Pred ním 
navštívil severoafrickú krajinu v roku 2000 
aj sv. Ján Pavol II., keď sa prišiel pomodliť 
na vrch Sinaj.

Stretnutie piatich patriarchov
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J▌S vladykom Milanom Chauturom šliapalo 
do pedálov vyše 230 mladých

Už piata cyklotúra s vladykom Milanom 
Chauturom CSsR, košickým eparchom, sa 
niesla v duchu 100. výročia zjavení Bohoro-
dičky vo Fatime. Štart sa uskutočnil 1. mája 
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove. Skupina vyše 230 mladých 
na čele s vladykom Milanom sa vybrala 
z Trebišova po farnostiach protopresbyterá-
tu. Navštívili chrámy v obciach Kožuchov, 
Hraň, Sirník, Cejkov, Zemplínske Jastrabie 
a Novosad. Cyklotúra tak prešla už všetkými 
farnosťami tohto protopresbyterátu. Za-

stávky v chrámoch boli spojené s modlitbou 
desiatku radostného ruženca, informáciou 
miestneho kňaza a bohatým občerstvením, 
ktoré pripravili veriaci. Podujatie sa ukončilo 
v dome kultúry v Novosade, kde si mladí 
po vyše päťdesiatkilometrovej trase mohli 
pochutnať na guláši.

Akciu každoročne organizujú kňazi rady 
pre mládež Košickej eparchie v spolupráci 
s obvodným dopravným policajným oddele-
ním. (Emil Zorvan; foto: Štefan Keruľ-Kmec 
ml.)

J▌Turistický deň  
s vladykom Jánom Babjakom

Dlhoročnou tradíciou je podujatie Turis-
tický deň s vladykom Jánom Babjakom SJ, 
prešovským arcibiskupom metropolitom, 
ktoré každoročne organizuje Gréckokato-
lícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej 
Voli. Tentoraz za ideálneho počasia putovalo 
1. mája na severovýchode krajiny trasou Ča-
biny – Krásny Brod (Monastier Zoslania svä-
tého Ducha) viac ako 800 mladých i starších 
turistov, ktorí sa vydali na sedemkilometrovú 
trať. Prostredníctvom aktivít sa na štyroch 
stanovištiach účastníkom priblížilo niekoľko 
udalostí a myšlienok, ktorými žije Katolícka 
cirkev v tomto roku. Zaujímavosťou, ktorá 
sa nachádzala na najvyššom bode turistickej 

trasy, bol vojenský cintorín z obdobia prvej 
svetovej vojny, kde sa vladyka Ján pomodlil 
panychídu. Po absolvovaní trasy, ktorá sa 
končila v areáli monastiera v Krásnom Brode, 
sa prítomným prihovoril vladyka Ján a otec 
Vladimír Anton Turčanik OSBM, ktorý 
v krátkom vstupe predstavil osobnosť sv. Ba-
zila Veľkého, jeho cestu k rehoľnému životu, 
dejiny rádu baziliánov aj krásnobrodského 
monastiera. Atmosféru pomohla vytvárať aj 
hudobná skupina Onezim. Turisti sa mohli 
nielen občerstviť pri bufetových stánkoch, 
ale o zábavu mali postarané aj prostredníc-
tvom rôznych nafukovacích atrakcií, trampo-
lín, zaujímavých hier a súťaží. (Erich Eštvan)

J▌Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 
slávili dve vzácne výročia

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrne-
nej Panny Márie na Slovensku si 8. mája pri-
pomenula 125. výročie založenia na západnej 

Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovin-
cie Svätého Ducha na Slovensku. Oslava sa 
konala v prešovskej Katedrále sv. Jána Krsti-

�� v apríli prebehlo vyhodnotenie 
výtvarného projektu Východní svätí pre 
súčasnosť a výtvarnej súťaže Biblia očami 
detí a mládeže Košickej eparchie. V hod-
notiacej porote zasadli výtvarníčka Micha-
ela Benediková, metodička Katechetického 
úradu Košickej eparchie Monika Girovská 
a otec Martin Mráz. Témou bola osoba bla-
hoslavenej Jozafáty Hordaševskej, spolu-
zakladateľky Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie. Víťazné práce 
postúpili na metropolitné kolo. (TSKE)

�� 30. apríla prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ posvätil novú farskú 
budovu vo Svite. Slávnosť sa začala priví-
taním pána primátora a posvätením farskej 
budovy. Nasledoval sprievod do chrámu 
na archijerejskú svätú liturgiu. Vladyka Ján 
v homílii vyzdvihol lásku a odvahu myrono-
sičiek, ktoré sa majú stať pre nás všetkých 
príkladom vernosti Bohu. Aj my máme byť 
verní aj za cenu, že pôjdeme proti prúdu 
tohto sveta. V závere zazneli ďakovné 
slová tým, ktorí duchovne, materiálne, ale 
i svojimi silami prispeli k rozvoju farnosti 
Svit. Výnimočným spôsobom bolo ocene-
né úsilie a pomoc pána Ondreja Figlára 
z Popradu, ktorý za svoju službu farnosti 
prijal z rúk otca arcibiskupa zlatú Medailu 
bl. Petra Pavla Gojdiča. (Marek Kaľata)

�� Vo farnosti v Brezne sa 7. mája usku-
točnila odpustová slávnosť, pri ktorej si 
farníci uctili veľkňaza, bl. hieromučeníka 
Vasiľa Hopka, patróna farnosti. Slávnosti 
predchádzala veľká večiereň s požehnaním 
lítijných darov, slávená v predvečer odpus-
tu, a Moleben k bl. Vasiľovi pred nedeľnou 
bohoslužbou. Archijerejskej svätej liturgii 
predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha, spolu s ním svätú liturgiu slávil 
otec Peter Sabol, kancelár eparchiálného 
úradu, otec Marián Sabol, protopresbyter 
a farár z Telgártu a ďalší kňazi. Na odpusto-
vej slávnosti sa okrem domácich farníkov 
zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu. 
Na záver sa v mene zhromaždených veria-
cich vladykovi Petrovi poďakovala Mária 
Dologová. Odpustová slávnosť pokračovala 
spoločným obedom. (Ján Kovaľ)

�� Na hore Zvir v Litmanovej sa 7. mája 
konala májová malá púť. Prebiehala pod 
záštitou predstavených a bohoslovcov 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Modlitbu 
akatistu viedol otec Jozef Gača, vicerektor 
kňazského seminára v Prešove. Otec arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ potom 
pod horou požehnal nový úsek cesty, ktorý 
oficiálne otvoril spoločne s predsedom 
Prešovského samosprávneho kraja Petrom 
Chudíkom. Program pokračoval modlitbou 
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teľa za účasti štyroch biskupov, asi štyridsia-
tich kňazov, generálnej predstavenej Terezy 
Anny Slotovej SNPM z Ríma, primátorky 
Prešova, sestier z Ukrajiny, Poľska a Srbska aj 
početných veriacich z rodín sestier, priateľov 
a dobrodincov.

V úvode sestry priblížili históriu vzniku 
a pôsobenie sestier počas 125 rokov existen-
cie. Svätej liturgii predsedal košický eparcha 
Mons. Milan Chautur CSsR, ktorú slúžil 
spolu s bratislavským eparchom Petrom Rus-
nákom, prešovským pomocným biskupom 
Milanom Lachom a emeritným pražským 

pomocným biskupom Jánom Eugenom 
Kočišom.

V homílii vladyka Peter pripomenul, že 
sestry sa majú s láskou a v pokore obetovať až 
do krajnosti, teda byť ako soľ, ktorá sa v jedle 
úplne stratí, ale dáva mu chuť.

Sestry si počas liturgie obnovili rehoľné 
sľuby a po jej skončení sa všetkým priho-
vorila sestra Petra Sičáková, provinciálna 
predstavená. Slávnostné agapé sa konalo 
v prešovskom seminári. (Regina Mitrová 
SNPM, Faustína Minčičová SNPM)

J▌V Kalinove vladyka Ján Babjak slúžil panychídu 
za účasti prezidenta SR 

V Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája 
zavítal do Kalinova, prvej oslobodenej obce 
na území bývalého Československa počas 
bojov druhej svetovej vojny, Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. 
V dopoludňajších hodinách slávil v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky zádušnú 
svätú liturgiu za padlých vojakov. Spolu 
s ním slávili bohoslužbu aj humenský archi-
eparchiálny vikár otec Martin Zlacký, me-
dzilaborecký protopresbyter otec Ján Blaško 
a ďalší kňazi. V homílii vladyka Ján okrem 
iného povedal, že všetci sme Bohom stvorení 
a milovaní. Vrcholom jeho lásky voči ľuďom 
bola smrť Ježiša Krista a následné vzkriesenie 

kvôli spáse ľudstva. Boh miluje človeka a aj 
ľudia si majú navzájom preukazovať lásku. 
Prejavom lásky voči padlým vojakom, ktorí 
obetovali svoje životy za mier a slobodu, je 
modlitba za spásu ich nesmrteľných duší.

V popoludňajších hodinách slávil otec 
arcibiskup spolu s otcom vikárom pri pamät-
níku oslobodenia v rámci programu v prí-
tomnosti prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku panychídu za padlých vojakov. 
Obe bohoslužby za prítomnosti predstavi-
teľov štátnej správy, armády a hojnej účasti 
veriacich z Kalinova i okolia spevom sprevá-
dzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova. 
(Ján Bočkaj; foto: kancelária prezidenta SR)

ruženca, ktorý viedli seminaristi. Vyvrcho-
lením bola archijerejská svätá liturgia, kto-
rej predsedal vladyka Ján a ktorú spevom 
sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca. 
(Michal Pavliško)

�� 8. mája slávili pútnici na hore Zvir 
fatimskú sobotu. Program sa začal modlit-
bou ruženca a pokračoval slávením svätej 
liturgie, ktorej predsedal otec Michal Leš-
čišin, rektor chrámu na hore Zvir. Program 
pokračoval Korunkou k Božiemu milosrden-
stvu. (Michal Pavliško)

�� V priestoroch Kňazského seminára sv. 
Františka Xaverského v Badíne sa 10. mája 
uskutočnilo kolokvium pod názvom Nové 
komunity v Katolíckej cirkvi: Nad doku-
mentom Iuvenescit Ecclesia, zorganizované 
Generálnym sekretariátom Konferencie 
biskupov Slovenska, na ktorom sa zúčast-
nilo vyše šesťdesiat účastníkov a sedem 
biskupov, medzi ktorými bol aj Mons. Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, a Mons. Mi-
lan Lach SJ, prešovský pomocný biskup.

�� Cirkevná základná škola s materskou 
školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlis-
ku Ťahanovce si 11. mája pripomenula 
svojho patróna. Svätú liturgiu v Chráme 
bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a V. Hopka 
slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, spolu s otcom Petrom Oreničom, 
riaditeľom Eparchiálneho školského úradu, 
otcom Markom Horňákom, duchovným 
správcom školy, otcom Martinom Mikulom 
a Jánom Fedorišinom. 
Po skončení program pokračoval futbalo-
vým turnajom troch družstiev: mužstva žia-
kov prvého stupňa, žiakov druhého stupňa 
a mužstvo kňazov a pedagógov na čele 
s vladykom Milanom. (Marek Horňák)

�� Veriaci Farnosti Premenenia Pána 
v Spišskej Novej Vsi si 13. mája pripome-
nuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo 
Fatime hudobno-poetickým programom 
Zázrak v Údolí Cova da Iria, v ktorom od-
zneli literárne spracované ukážky z najdôle-
žitejších stretnutí troch portugalských detí 
s nebeskou Matkou umocnené mariánskou 
poéziou vrcholného predstaviteľa sloven-
skej katolíckej moderny, básnika a kňaza 
Rudolfa Dilonga a Milana Rúfusa v po-
daní Vladimíra Dobríka. Svojím spevom 
veriacich obohatil operný spevák a sólista 
Národného divadla Ján Babjak, hrou 
na husliach husľový virtuóz Miroslav 
Dudík a hrou na klavíri organistka Martina 
Ovečková. Posolstvo fatimského zjavenia 
umocnil spev kňazského Zboru sv. Jakuba. 
(František Engel)
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�� 5. – 7. mája sa v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli stretlo 46 účastníkov Školy služby a 32 
účastníkov Školy učeníka v Archieparchiál-
nej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) 
pod vedením dvoch kňazov a ôsmich 
animátorov. (Patrik Maľarčík)

�� 6. mája sa v Gréckokatolíckom centre 
pre Rómov v Čičave konala športová akcia 
pre mužov, kde viac ako päťdesiat mužov 
z mnohých osád a dedín zápolilo o výhru 
vo futbale, stolnom tenise, preťahovaní 
lanom, v stolnom futbale a skákaní vo 
vreci. (Radko Blichar)

�� Mons. Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, slávil 7. mája svätú liturgiu 
v Chráme sv. Marka v Porube pod Vihor-
latom pri príležitosti 20. výročia založenia 
farnosti.

�� V ten istý deň popoludní sa vladyka 
Milan Chautur zúčastnil aj na odovzdávaní 
Ceny mesta Košice v Historickej radnici 
v Košiciach.

�� 10. mája sa stretol Mons. Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 
s mladými animátormi pri opekačke 
na Kvašnej vode pri Prešove. (ISPA)

�� 12. – 14. mája sa v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka stretlo 
54 mladých ľudí z protopresbyterátov 
Humenné a Snina, o ktorých sa staral tím 
ôsmich animátorov pod vedením Antónie 
Jalčákovej a kňazov otca Jána Zubka a Ju-
raja Voroňáka. (Patrik Maľarčík)

�� 14. mája sa konali evanjelizačné akcie 
v rómskych osadách v obci Ladomiro-
vá a Krajné Bystré pod vedením tímu 
Gréckokatolíckeho formačného centra pre 
Rómov a v spolupráci s miestnymi kňazmi. 
(Radko Blichar)

�� V polovici mája, v čase slávenia Dňa 
matiek, bol uverejnený list Mama je lepšia 
ako jasle – výzva desiatok matiek a 25 
organizácií premiérovi a vláde Slovenskej 
republiky, ktorých žiadajú o podporu ma-
terstva, zvýšenie rodičovského príspevku 
a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia 
rodín.

�� Bulharský kultúrny inštitút v Bratisla-
ve (Jesenského 7) 16. mája vernisážou 
otvoril výstavu (potrvá do 20. júna) 
autorských ikon a kópií starých ikon zo 
stredovekej Bulharskej ríše pod názvom 
Ikona v nás.

J▌Ctitelia sv. Mikuláša sa modlili akatist 
v drevenom chráme

9. mája sa v Košiciach stretli ctitelia sv. 
Mikuláša, aby sa v deň, keď Cirkev slávi 
sviatok prenesenia jeho ostatkov z mesta 
Myra do Bari, k tomuto svätcovi pomodlili  
a prenikli hlbšie do tajomstiev jeho života. 
Košická eparchia v spolupráci s Východo-
slovenským múzeom v Košiciach pripravila 
stretnutie v rámci Roka výročí Košickej epar-
chie. Práve na nádvorí múzea sa nachádza 
drevený Chrám sv. Mikuláša, ktorý bol v roku 
1927, pred 90 rokmi, prenesený do Košíc 
z rusínskej obce Kožuchovce v Stropkovskom 
okrese.

Modlitbu Akatistu k sv. Mikulášovi viedol 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický epar-
cha, a vo svojom príhovore vyzdvihol fakt, 
že po dlhých desaťročiach sa mohol modlit-
bou osláviť sv. Mikuláš vo svojom chráme. 
Po modlitbe nasledovalo pomazanie myrom, 
ktoré vyteká z hrobu sv. Mikuláša. Na záver 
zaznela krátka prednáška o histórii sviatku 
a o dejinách chrámu, ktorý si môžu pozrieť 
návštevníci Východoslovenského múzea 
v Košiciach. (Martin Mráz)

J▌Metropolitné kolo biblickej súťaže  
Prešovskej metropolie

Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej 
archieparchie a Košickej eparchie v biblickej 
súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, 
ktoré prebiehalo 9. – 10. mája v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre Bárka v Jusko-
vej Voli.

Súťažiaci začali program spoločnou svätou 
liturgiou, ktorú slávil otec Ján Ducár, riaditeľ 
Katechetického úradu Košickej eparchie, 
spolu s otcom Petrom Capom, riaditeľom 
Katechetického úradu Prešovskej archiepar-
chie, a ďalšími kňazmi.

Večerný program pokračoval predstavením 
družstiev a modlitbou desiatku posvätného 
ruženca.

Na ďalší deň sa súťažilo. Súťaž prebiehala 
v piatich kolách. Súťažné úlohy boli zamera-
né na všeobecné vedomosti z určených bib-

lických textov, na prácu so Svätým písmom, 
znalosť biblických miest či na prácu s obráz-
kami vystihujúcimi udalosti z evanjelia.

Po skončení nasledovala slávnostná svätá 
liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha. V príhovore pripome-
nul, že hlavný dôvod čítania Svätého písma je 
hľadať múdrosť, ktorá spočíva v bázni pred 
Bohom a vyhýbaniu sa každému hriechu.

V závere svätej liturgie prebehlo vyhodno-
tenie súťaže.

Kategória A (1. – 2. ročník ZŠ): 1. farnosť 
Bardejov; 2. ZŠ Komenského, Trebišov; 3. ZŠ 
Vinné

Kategória B (3. – 4. ročník ZŠ): 1. ZŠ 
Dargovských hrdinov, Humenné; 2. ZŠ Ko-
menského, Trebišov; 3.Cirkevná ZŠ s MŠ sv. 
Gorazda, Košice (TSKE)

J▌V Prešove sa stretli kňazi v deň 70. výročia 
biskupskej vysviacky bl. Vasiľa Hopka

V deň 70. výročia biskupskej chirotónie bl. 
Vasiľa Hopka sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove stretli kňazi Prešovskej archie-
parchie na kňazskom dni. V tejto katedrále 
prijal Vasiľ Hopko 11. mája 1947 z rúk bl. 
prešovského biskupa P. P. Gojdiča biskupskú 
vysviacku a stal sa prvým pomocným bisku-
pom v histórii Prešovskej eparchie.

Kňazský deň sa začal archiejerejskou 
svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim 
bol prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ a koncelebroval prešovský pomoc-
ný biskup Milan Lach SJ, emeritný pomocný 
biskup Pražského apoštolského exarchátu 
Ján Eugen Kočiš a kňazi Prešovskej archie-
parchie.

V homílii vladyka Ján pozval kňazov, aby 
sa zodpovedne vo farnostiach pripravovali 
na zasvätenie archieparchie Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, ktoré sa uskutoční 25. júna 
v Ľutine a v celej archieparchii.

Po liturgickej slávnosti mal vladyka pred-
hovor k prvej katechéze, ktorou sa Prešovská 
archieparchia začína pripravovať na roz-
dávanie svätého prijímania nemluvňatám 
a deťom, ako o tom na základe starobylej 
praxe východných cirkví rozhodla Rada 
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 23. 
riadnom zasadnutí 11. apríla v Prešove. Hovo-
ril o dôvodoch, ponúkol praktické poznámky 

10 www.casopisslovo.sk

je
D

N
o

U
 v

et
o

U



a poprosil o sprevádzanie modlitbou pri 
zavádzaní tejto praxe.

Nasledovala katechéza, ktorú prednie-
sol doc. Peter Tirpák. Otec Miroslav Iľko 
pripravil niekoľko aktuálnych otázok. Išlo 
o praktické veci ohľadom praxe podávania 
Eucharistie deťom a nemluvňatám. Nasle-
dovala prednáška doc. Petra Borzu na tému 
Blahoslavený Vasiľ Hopko – muž pokorného 
srdca, v ktorej vyzdvihol niekoľko aspektov 

jeho veľkosti. Zameral sa na jeho pôsobenie 
v Prahe a aktivizovanie mládeže, vernosť Cir-
kvi, vytrvalosť v utrpení a útokoch zvonku, 
ale aj vnútri Cirkvi, oddanosť človeku a jed-
note Cirkvi. Na záver kňazského dňa sa kňazi 
s biskupmi pomodlili Moleben k bl. Vasi-
ľovi a spolu obedovali v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča. 
(Ľubomír Petrík; foto: Martin Roman)

J▌Poľskí seminaristi  
zavítali do Prešova a Košíc

Počas víkendu 12. – 14. mája Gréckokatolícky 
kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
navštívilo jedenásť gréckokatolíckych poľ-
ských seminaristov so svojím predstaveným 
otcom Bohdanom Pančákom na pozvanie 
otca rektora Miroslava Dancáka.

Spoločné chvíle seminaristov sa začali 
slávením božskej liturgie, na ktorej poľskí 
bratia mali aktívnu účasť v jej spievaní, 

potom si obzreli priestory seminára, nav-
štívili katedrálu, fakultu a centrum mesta. 
Po obede sa presunuli do Košíc, kde navští-
vili gréckokatolícku katedrálu, biskupský 
úrad a obzreli si centrum mesta. V nedeľu 
sa zúčastnili na púti k bl. Vasiľovi Hopkovi 
v Hrabskom, kde navštívili aj jeho rodný 
dom. (Miroslav Házy)

J▌S vladykom Milanom Chauturom  
putovalo približne 800 ľudí

Na túru s vladykom Milanom Chauturom 
CSsR, ktorá sa konala v Roku výročí Košickej 
eparchie aj osobných výročí vladyku Milana, 
prišlo 13. mája trinásť autobusov a niekoľko 
desiatok áut. Miestom akcie bolo rodisko 
vladyku Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu, dnes už neexistujúca dedinka Veľká 
Poľana, ktorá sa nachádzala v národom par-
ku Poloniny neďaleko nádrže Starina.

Ako uviedol vladyka Milan, dôvodom 
výberu miesta bolo, aby veriaci Košickej 
eparchie spoznali „svojho biskupa po ľudskej 
stránke aj to, odkadiaľ pochádza“.

Pôvodná trasa mala viesť na Hodošík – 
vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý 

leží pod vrchom Kučalata, no pre nepriaz-
nivé počasie sa vydali k pamätníku druhej 
svetovej vojny pod Ruským sedlom. Túre 
predchádzala modlitba Molebenu k Pre-
svätej Bohorodičke na mieste zrúcaného 
chrámu Veľkej Poľany.

V cieli sa všetci pomodlili panychídu 
za duše všetkých, ktorí padli na týchto mies-
tach v prvej aj druhej svetovej vojne a otec 
Martin Mráz v krátkosti predstavil históriu 
i hrôzy vojnových období, ktoré ľudia týchto 
krajov prežívali.

Potom sa účastníci vrátili do areálu býva-
lého veľkopolianskeho chrámu, kde pre nich 
poľovníci pripravili guláš. (TSKE)

JJ Helena
J� Krenická

Rozhovor s generálnou predstavenou Kongre-
gácie služobníc nepoškvrnenej Panny Márie 
sestrou Teréziou Annou Slotovou SNPM

�� Ktorý medzník v 125-ročnom fungo-
vaní kongregácie vnímate ako veľmi 
dôležitý?

Okamih zrodu, keď Michajlina Hordaševská 
povedala: „Áno. Beriem to na seba a budem 
nasledovať Boha.“ Druhým bolo rozhodnutie 
predstavených vykročiť do sveta – do Brazí-
lie, Kanady, Srbska, neskôr na Slovensko.

�� Čo všetko ste ponúkli veriacim v rámci 
osláv výročia kongregácie?

Predovšetkým sme nanovo odkrývali život 
blahoslavenej Jozafáty a našu charizmu, 
spoločnú modlitbu s ňou.

�� V čom je špecifická slovenská komunita?

Prvá odlišnosť je v tom, že vaša cirkev je sui 
iuris. Druhá v tom, že provincie majú väčšinu 
členiek ukrajinského pôvodu. Na Slovensku je 
to ojedinelé. Dievčatá z vašej krajiny sú dnes 
oslovené a nadchli sa službou a modlitbou 
blahoslavenej Jozafáty, ktorá povzbudzova-
la: „Buďte sväté, pomôžte v každodenných 
veciach! Nevymýšľajte nič veľké!“ V našich 
prvých stanovách máme, že sestry pri náv-
števe rodiny najprv zametú príbytok. Teraz 
nechodíme upratovať domy, ale naša služba 
má byť takto jednoduchá a máme žiť s ľuďmi 
v ich všedných dňoch. A to všetko z lásky.

�� Ako vidíte budúcnosť vašej kongregácie?

Pôsobíme v osemnástich krajinách sveta. 
Počas šiestich rokov som hovorila s každou 
sestrou, takže som mohla nahliadnuť do ži-
vota v Amerike, Anglicku, Európe, Austrálii. 
Všade vidím návrat úcty k zasväteným 
osobám. Ak pozerám na našu charizmu, 
mnohé z nás vyštudovali, mnohé majú veľa 
skúseností, ale to nás nepribližuje k ľuďom. 
Musíme sa vrátiť k tomu, ako sme začali. 
Pracovali sme v Cirkvi, s malými deťmi, 
s rodinami, ktoré boli morálne ponížené. 
Morálne a duchovne sme ich pozdvihovali 
a povzbudzovali. Z tejto cesty sme odbočili 
a šli sme za „vyššími“ cieľmi. Ale ak sa vráti-
me, bude v tom naša budúcnosť.
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príprava na zasvätenie
V nedeľu 25. júna bude v ľutinskej bazilike Prešovská archieparchia zasvätená 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vladyka Ján Babjak sa rozhodol urobiť 
významný duchovný krok ako odpoveď na výzvy Presvätej Bohorodičky,  
ktorej 100. výročie zjavenia vo Fatime si tohto roka pripomíname.

JJ Marek Kolesár
J� foto: en.academic.ru

Zasvätiť znamenalo v biblickej reči 
oddeliť niečo výhradne pre Pána. 
Prijatím sviatosti krstu sme všetci boli 
nielen oddelení pre Krista, ale navyše aj 
nádherným a mocným spôsobom s ním 
zjednotení. Aj v tomto prípade zasvä-
tenia zostane zachovaná jeho podstata. 
Presvätá Bohorodička a jej Nepoškvr-
nené Srdce sa nám všetkým ponúka ako 
prostriedok obnovy a hlbšieho prežitia 
nášho odovzdania sa Pánovi.

Zároveň je tento rok pre gréckokatolí-
kov významný aj tým, že si pripomíname 
90. výročie biskupskej vysviacky blaho-
slaveného vladyku P. P. Gojdiča, ktorú 
prijal v Bazilike sv. Klimenta v Ríme 
25. marca 1927. Svedectvo jeho života 
môže byť pre nás všetkých vzorom a dô-
vodom zasvätenia sa Pánovi skrze jeho 
Presvätú Matku.

Krátke zamyslenia z udalostí zjavení vo 
Fatime i udalostí zo života vladyku Pavla 
spolu s modlitbou akatistu vo farnostiach 
nám môžu pomôcť pripraviť sa na spo-
ločné zasvätenie sa.

pokora
13. máj 1917. Deň mimoriadneho po-
žehnania pre celý svet. Deň, ktorý si 
pripravilo nebo, aby znova prehovorilo 
k zemi. A koho si na túto službu vyberá? 
Pokornú služobnicu Pánovu – Presvätú 
Bohorodičku a tri jednoduché, čisté a po-
korné deti. Aj v tomto prípade zostáva, 
tak ako už mnohokrát predtým, zacho-
vané, že jednoduchým a pokorným sa 
dostáva milosť.

O necelých desať rokov nato, 25. marca 
1927, sa aj našej krajine a našej cirkvi 
dostáva mimoriadneho požehnania. 
Jeden pokorný a poslušný človek, ktorý 

túži zostať skrytý pred zrakom sveta aj 
poctami zo strany ľudí, sa utiahne do sa-
moty kláštora otcov baziliánov na Černe-
čej hore. Ale ten, ktorému dal svoje áno, 
vedie jeho cesty podľa svojich zámerov. 
Najvyšší pastier na zemi ho pozýva 
do Večného mesta, aby tam v Bazilike 
sv. Klimenta prijal podiel na biskupskej 
službe. Božia milosť Pavla Petra Gojdiča 
najprv učinila kňazom, a potom povýšila 
do služby biskupa.

oDvaHa
„Nebojte sa, neurobím vám nič zlé.“ To 
boli prvé slová, ktoré vyriekla Bohoro-
dička pri stretnutí s fatimskými deťmi. 
Koľkokrát v dejinách spásy zazneli tieto 
slová… „Nebojte sa, zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť celému svetu!“ 
Takto sa pri Ježišovom narodení prihová-
ra anjel betlehemským pastierom. A malí 
fatimskí pastieri sú skutočne plní nie 
strachu, ale úžasnej radosti. Sestra Lucia 
neskôr povedala, že zjavenie nenaháňa 
strach ani úľak, ale vzbudzuje úžas.

Nikto z nás netuší, koľkokrát sa pokú-
šal ten, ktorý vládne strachom – diabol, 
ovládnuť srdce blahoslaveného vladyku 
Pavla. Aj v čase detstva a dospievania, 
ale hlavne pred jeho dôležitými život-
nými krokmi – kňazskou a biskupskou 
vysviackou.

Čím viac mu bolo zverené, tým väčšia 
zodpovednosť prichádza, a s ňou aj 
strach. Ani nie tak o seba, ako o tých, 
ktorí sú mu zverení. V 50. rokoch, keď sa 
nebo zatiahlo nad našou cirkvou, mno-
hokrát kľačal pred bohostánkom ako 
Ježiš v Getsemanskej záhrade. Prijatím 
Božej vôle aj on získaval pokoj a odvahu.

Božia vÔĽa
Pri opise zjavení v Cova da Iria sestra 
Lucia spomína, že aj keď boli iba deti, 
od začiatku všetci traja vedeli, koho majú 

pred sebou a kto je tá krásna Pani, čo sa 
im zjavila. Možno preto sa Lucia nepýta 
na jej meno, ale položí otázku: „Čo si odo 
mňa prajete?“ A potom sa už zakaždým 
zvíta s Máriou práve týmito slovami: „Čo 
si odo mňa prajete?“ Bez toho, aby to 
deti vedeli, prehovárajú k nebu ako praví 
proroci.

1. Pokora srdca
2. Ustavičná modlitba
3. Všestranné umŕtvovanie
4. Odovzdanosť do Božej vôle
5. Uspokojenie sa v Božej vôli
Týchto päť prostriedkov spásy a svä-

tosti si napísal vladyka Pavol ešte ako 
čerstvý maturant na stránky modlitebnej 
knižky. A neostalo len pri tom. Každý 
deň je naozaj sprevádzaný modlitbou, 
pokorou, striedmosťou a nielen plnením 
Božej vôle, ale aj hľadaním a nachádza-
ním svojho pokoja v Božej vôli. „Čo chceš 
odo mňa, Pane?“ pýta sa celý svoj život 
bez ohľadu na to, akú cenu za to zaplatí.

oBeta
Hneď pri prvom stretnutí s fatimskými 
deťmi sa Panna Mária pýta jednu zaují-
mavú a dôležitú vec: „Chcete sa obetovať 
Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré 
na vás zošle, na zmierenie za hriechy, 
ktorými je urážaný, a ako prosbu za ob-
rátenie hriešnikov?“ A Lucia odpovedá 
za všetkých: „Áno, chceme.“ 
Božia Matka dobre vie, s čím všetkým 
sa deti budú musieť stretnúť, a preto im 
hneď ponúkne možnosť, aby utrpenia 
priniesli Pánovi ako svoj vzácny dar.

Obetovať sa Bohu. Vari sa pre to 
nerozhodol náš blahoslavený vlady-
ka Pavol už vtedy, keď prijal Pánovo 
pozvanie ku kňazstvu? Keď sa o krátky 
čas na to rozhodol zrieknuť sa sveta 
a prijať rehoľné rúcho, a spolu s ním 
aj sľub chudoby, čistoty a poslušnosti? 
Nerozhodol sa obetovať Bohu, keď prijal 
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aj biskupskú službu? V nej sa odovzdával 
Pánovi ako celopal v čase pokoja, v čase 
vojny aj v tom najťažšom čase, ktorý 
prišiel v päťdesiatych rokoch. S tichosťou 
baránka, ktorého vedú na zabitie, ho 
odvážajú v jubilejnom roku zadnou brá-
nou biskupského úradu. 28. apríla 1950 
sa začína desaťročná krížová cesta, ktorá 
sa nekončí na Golgote, ale v nebeskom 
Jeruzaleme.

Božia Milosť
V akej zbožnosti museli byť vychovávané 
fatimské deti: Lucia, Hyacinta a Franti-
šek? Akú zbožnosť videli doma, keď tak 
veľmi milujú dobrého Pána Boha, ktorý 
je veľmi urážaný? Láska k milovanému 
Spasiteľovi im pomáha, aby pohotovo 
prijali ponuku znášať všetky utrpenia, 
ktoré na nich Pán Boh dopustí.
„Budete teda musieť veľa trpieť,“ poveda-
la im Panna Mária, „ale Božia milosť vás 
bude posilňovať.“

Jeden z väzenských strážcov, ktoré-
mu sa podarilo emigrovať do Rakúska, 
spomína: „Bol som svedkom, ako bla-
hoslaveného Pavla Petra Gojdiča mučili. 
Najčastejšie väzňov mučili lámaním prs-
tov. Tak, že medzi prsty zasunuli železné 
tyče, ktoré potom silne stláčali. Pri takom 
mučení omdlievali omnoho zdatnejší 
muži, ale biskup sa len potichu modlil. 
To isté sa dialo, keď mu nasadili železné 
topánky, do ktorých púšťali elektrický 
prúd. Čokoľvek s ním robili, bez presta-
nia sa modlil.“ To všetko znášal nie kvôli 
sebe, ale kvôli svojim veriacim. A Božia 
milosť ho ďalej ustavične posilňovala.

rUžeNec
Najkrajšia činnosť detí je hra. Aj malí 
fatimskí pastieri využívali svoj voľný čas 
na to, aby sa spoločne hrali. A keďže čas 
na hranie sa im stále zdal krátky, vynašli 
spôsob, ako skrátiť modlitbu ruženca, 
ktorý sa im kázali modliť rodičia. Sestra 
Lucia hovorí: „Púšťali sme zrnká ruženca 
pomedzi prsty a hovorili sme len: ,Ave, 
Mária, Ave, Mária, Ave, Mária...‘, tak sme 
sa ruženec pomodlili za chvíľku.

Keď ich o modlitbu ruženca poprosila 
pri svojom zjavení Panna Mária a pove-
dala im, čo cez neho môžu získať, už sa 
ho modlili každý deň celý, aby vyprosili 
pokoj pre svet a koniec vojny.

Nie je tajomstvom, že okrem liturgic-
kých modlitieb časoslova a rôznych iných 
pobožností – molebenu či krížovej cesty 
sa vladyka Pavol každý deň modlil aj 
ruženec so všetkými pätnástimi tajom-

stvami. Radostné, bolestné a slávnostné 
tajomstvá...

Nikdy neľutoval čas, ktorý obetoval 
modlitbe ruženca, lebo vedel, že získava 
oveľa viac, než dáva. Ako často sa práve 
k tejto modlitbe, ktorú ponúkal ako po-
moc a východisko ľuďom v núdzi, aj sám 
utiekal, keď prežíval najväčšie strasti svoj-
ho pozemského života. Modlil sa na tom 
najdrahšom ruženci – z chlebového cesta.

NeBo
Pri druhom zjavení Panny Márie v údolí 
Cova da Iria, ktoré nasledovalo presne 
o mesiac – 13. júna 1917 – mala Lucia 
zvláštnu prosbu. Možno aj vďaka všet-
kým strastiam, ktoré deti v priebehu 
mesiaca zažili, povedala Panne Márii: 
„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás 
vzali do neba.“ Mária jej na to povedala: 
„Áno, Hyacintu a Františka si tam čoskoro 
vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu 
na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia poznali 
a milovali, a ty mu máš pri tom pomáhať.“

„Tak čo, starý, pôjde to? Lebo ak nie, 
tak tuná aj zdochneš!“ Takými slovami 
sa začala tortúra vyšetrovania a výslu-
chov. Obvinený z velezrady, špionáže 
v prospech Vatikánu a Ameriky, z pokusu 
o rozbitie republiky, z banderovstva... 
K tomu všetkému bolo treba vynútiť pri-
znanie za hocijakú cenu. Tmavá komora 
bez okna, bez svetla, kde sa dalo len stáť 
a chodiť. Hlad, bitka, ľadové sprchy, 
fingované popravy, kolotoč výsluchov... 
Mnohí sa z toho psychicky zrútili. Koľko-
krát si vtedy aj náš vladyka Pavol túžobne 
želal, aby si ho Pán vzal k sebe a ukončil 
toto trápenie. Ale Božím plánom bolo, 
aby to všetko prežil a aby desať rokov zja-
voval Ježišovu lásku medzi odsúdenými 
a učil ich odpúšťať.

NepoŠkvrNeNé srDce paNNy 
Márie
Zaviesť v celom svete úctu k Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie – to bola úloha, 
ktorú dostala Lucia. „Nestrácaj odvahu, 
nikdy ťa neopustím. Moje Nepoškvrnené 
Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, 
ktorá ťa povedie k Bohu.“ Keď Presvätá 
Bohorodička hovorila tieto slová, pred jej 
pravou dlaňou bolo srdce ovinuté tŕním, 
ktoré ho akoby prebodávalo. „Pochopili 
sme,“ hovorí Lucia, „že je to Nepoškvr-
nené Srdce Máriino zraňované ľudskými 
hriechmi a že si praje odčinenie týchto 
vín.“

Na sklonku roku 1944, keď druhá 
svetová vojna nabrala hrozné rozmery, 

vladyka Pavol hľadal ochranu a útočisko 
v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie. 
Pastierskym listom zo 14. októbra 1944 
vyhlasuje v Prešovskom biskupstve Ma-
riánsky rok. V ňom chcel:

1. usilovať sa o mimoriadnejší spôsob 
úcty k Presvätej Bohorodičke;

2. mariánske sviatky svätiť čo najsláv-
nostnejšie a s osobitnou srdečnosťou;

3. prvé soboty v mesiaci obetovať 
na počesť Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie (účasťou na svätej liturgii s prija-
tím Eucharistie);

4. prvé nedele v mesiaci po večierni 
pred vystavenou Najsvätejšou Eucha-
ristiou odslúžiť paraklis alebo moleben 
na počesť Presvätej Bohorodičky;

5. aby katechéti vštepovali do sŕdc detí 
lásku k Márii;

6. aby sa aj veriaci denne súkromne 
modlili paraklis alebo akatist, alebo 
vervicu (čotky);

7. aby sa eparchiálny Mariánsky rok 
slávnostne ukončil 28. augusta 1945 
na púti v Ľutine.

Takto pod Božím vedením pomáhal 
aj náš blahoslavený vladyka šíreniu úcty 
k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

púte
Pri každom zjavení Panny Márie vo Fati-
me sa od mája do októbra 1917 opakovala 
tá istá prosba: „Prajem si, aby ste tu opäť 
prišli trinásteho dňa nasledujúceho 
mesiaca a aby ste sa naďalej verne modlili 
ruženec.“ Postupne Presvätá Bohorodič-
ka odhaľovala pred deťmi Božie zámery. 
Spolu s deťmi prichádzalo do Covy da 
Iria aj stále viac ľudí. A neprestali tam 
prichádzať dodnes. Fatima sa stala 
jedným z najväčších pútnických miest 
sveta, kam mnohí ľudia prichádzajú, aby 
spoznali Božie zámery.

Blahoslavený vladyka Pavol sa stal bis-
kupom v eparchii, ktorá nemala núdzu 
o mariánske pútnické miesta. Čirč, Šašo-
vá, Krásny Brod, Buková hôrka, Rafajovce 
a ďalšie. Najmä však Klokočov a Ľutina. 
Na všetkých týchto mariánskych pútnic-
kých miestach vladyka spolu so svojím 
stádom hľadal pomoc a útechu pri tej, 
ktorá je „radosť všetkých utrápených, 
zástankyňa prenasledovaných, živiteľka 
hladujúcich, tešiteľka pohŕdaných...“ 
Veľkú ľutinskú púť na záver Marián-
skeho roka 1945 zakončil slovami: „Pod 
ochranu (pokrov) Kráľovnej pokoja a jej 
Nepoškvrnenému Srdcu zverujem celý 
náš národ, celú našu Gréckokatolícku 
cirkev, aby sme sa dočkali radostnejších 
dní na pozemskej púti života a po nej vo 
večnosti.“



Kňazská vysviacka:
18. jún 2017 (10.00 h)
Bazilika Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine

Svätiteľ:  
Mons. Ján Babjak SJ

Ján Murgaš
Vek: 27 rokov
Primície: 1. júl 2017 (10.00 h), 
Chrám sv. archanjela Michala 
v Gerlachove

Vladimír Noga
Vek: 26 rokov
Primície: 24. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám Božej múdrosti vo 
Svidníku

Tomáš Pecuch
Vek: 26 rokov
Primície: 2. júl 2017 (10.00 h), 
Chrám sv. Mikuláša v Havaji

Dominik Petrík
Vek: 26 rokov
Primície: 1. júl 2017 (10.00 h), 
Katedrálny chrám sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove

Maroš Sejka
Vek: 26 rokov
Primície: 24. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám Zosnutia Presvätej Bo-
horodičky v Humennom

Martin Tkáč 
Vek: 35 rokov
Primície: 24. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám sv. archanjela Michala 
v Michalovciach-Topoľanoch

Pavol Vasiľ
Vek: 26 rokov
Primície: 25. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám Ochrany Presvätej Bo-
horodičky v Zámutove

Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Kňazská vysviacka:
4. jún 2017 (10.00 h)
Bazilika Zoslania Svätého 
Ducha v Michalovciach

Svätiteľ:  
Mons. Milan Chautur CSsR

Peter Babinčák
Vek: 29 rokov
Primície: 11. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach

Juraj Moščák
Vek: 30 rokov
Primície: 11. jún 2017 (10.00 h), 
Chrám Zoslania Svätého Ducha 
v Humennom-Dubníku

„Neprestanem, bratia, chvá-
liť vznešený úrad, aký dáva 
Trojica potomkom Adama. 
skrze neho zem dostáva spásu 
a stvorenie svetlo, skrze neho 
vrchy a pahorky, skaly a doliny 
napĺňa svätý život mníchov 
podľa slov proroka Izaiáša: 
,Z temena vrchov nech volajú, 
nech vzdávajú česť Pánovi‘ (Iz 
42, 11 – 12). Kňazstvo vyháňa 
zo sveta bezbožnosť, vnáša 
zdržanlivosť, premáha satana 
a ničí jeho moc, zo zločincov činí 
sväté nádoby, z neslušných čis-
tých, z hlúpych vodcov pravdy 
a spravodlivosti, zo zvrátených 
dobrých a pobožných. Kňaz-
stvo trhá putá smrti, z pekla 
vyhadzuje silu, adama zbavuje 
prekliatia, otvára a ozdobuje 
nebeskú bránu, ľuďom dáva 
moc beztelesných bytostí.“
(sv. Efrém Sýrsky: O kňazstve)14



Biskup Ján Jozef de Camillis 
JJ Mons. Peter Šturák
J� foto: archív MEU

Narodil sa v roku 1641 na ostrove Chios. 
Bol rodom Grék. Teologické štúdiá ukon-
čil v Gréckom kolégiu sv. Atanáza v Ríme 
doktorátom z filozofie a teológie. Kňazskú 
vysviacku prijal v roku 1666. V rokoch 1668 – 
1672 pracoval ako misionár v meste Drima-
des v Albánsku. Po návrate do Ríma vstúpil 
do baziliánskeho rádu a prijal meno Jozef. 
Na žiadosť kardinála Koloniča bol pápežom 
Alexandrom VII. 5. novembra 1689 vymeno-
vaný za titulárneho sebastijského biskupa 
ako apoštolský vikár pre veriacich gréckeho 
obradu žijúcich v Uhorsku.

Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá 
očakávala de Camillisa, bolo teda upevnenie 
diela Užhorodskej únie. Už krátko po svojej 
intronizácii zvolával synody duchovenstva. 
Prvá zo synôd bola v Mukačeve, kde sa 
chcel viac oboznámiť s miestnou situáciou 
a spoznať postupne svojich kňazov. V priebe-
hu ďalších troch rokov to boli ďalšie synody: 
v Stropkove, Zborove, Humennom, Stanči 
a v Satmári. Posledná menovaná, ktorá sa 
uskutočnila 11. mája 1690, je zvlášť dôležitá, 
keďže poznáme aj znenie jej dekrétu. V jed-

notlivých kánonoch sa uvádza, že: „kňazi sú 
napomínaní k počestnému a povzbudzujú-
cemu životu, dodržiavaniu pôstov, konaniu 

bohoslužieb a sláveniu sviatostí a liturgie. 
Majú navštevovať chorých a posilňovať ich 
sviatosťami. Všetci kňazi musia prevziať 
od biskupa nový antimenzion. V každej far-
nosti má byť kantor a cerkovník, aby slúžili 
chrámu a vyučovali deti“.

Medzi mnohými výsledkami administra-
tívno-pastoračnej činnosti biskupa de Camil-
lisa zaznamenávame vydanie tzv. Leopoldov-
ho diplomu z 23. augusta 1692, ktorým cisár 
Leopold udelil rovnakú imunitu a slobodu 
gréckokatolíckemu kléru, akú mali kňazi 
latinskej Cirkvi. Výraznou mierou sa postaral 
o zlepšenie vzdelanostnej úrovne, keď sa 
osobne angažoval pri tvorbe kníh v cirkev-
no-slovanskom jazyku a následne pri ich 
vytlačení. Prvou knihou, ktorá vyšla z jeho 
pera, bol Katechisis – dľa nauki Uhrorus-
kim ľudem a ďalšou bol tzv. Bukvar. Ďalšou 
aktivitou bolo získanie základiny známej ako 
Janiano-Leolpodiana, ktorá vytvorila predpo-
klady na duchovnú a intelektuálnu formáciu 
kňazov Mukačevskej eparchie.

V roku 1703 František II. Rákoci zorganizo-
val povstanie proti Habsburgovcom. Biskup 
de Camillis sa nechcel miešať do sporov, no 
keď odoprel prísahu vernosti Františkovi 
II., ten ho vykázal z Mukačeva ako cudzinca 
a nútil ho vzdať sa biskupstva. Jeho demisiu 
z úradu Svätá stolica neprijala. V marci 1705 
sa uchýlil do exilu na fare v Ruskej Novej Vsi 
pri Prešove. Na jar 1706 vážne ochorel a v júli 
bol prevezený do nemocnice bratov minori-
tov v Prešove, kde 22. augusta 1706 zomrel. 
Jeho smrťou Mukačevská eparchia stratila 
vynikajúcu osobnosť.

Sto rokov fatimských zjavení

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Celý katolícky svet prežíva tento rok veľké 
jubileum fatimských zjavení. Mnoho veriacich 
z každého kúta zeme putuje do Fatimy, aby sa 
osobne poďakovali Božej Matke za jej dobrotu 
a starostlivosť, ktorú prejavuje každému z nás 
i celému ľudskému pokoleniu.

Posolstvo Božej Matky o pokání, modlitbe 
ruženca a o prvých sobotách v mesiaci nepri-
jalo ľudstvo pohotovo. I so zasvätením Ruska 
pápežom a ostatnými katolíckymi biskupmi 
sveta sa dlho otáľalo, a tak sa naplnila hrozná 
predpoveď Panny Márie o ďalšej ničivej vojne, 
ktorú poznáme ako druhá svetová vojna. Panna 
Mária nás varovala pred vojnou. Nemusela 

prísť, keby ľudia prijali jej varovné slová vážne. 
Vojna priniesla mnoho miliónov obetí a veľa 
utrpenia.

Slová Panny Márie trom malým pastieri-
kom vo Fatime sú stále aktuálne. Aj po sto 
rokoch od jej zjavenia. Každý kresťan by sa mal 
oboznámiť s jej posolstvom a zamyslieť sa, ako 
odpovedať na výzvu nebeskej Matky. Najlepšou 
odpoveďou je splniť jej požiadavky: pokánie, 
modlitba ruženca a fatimské soboty.

Prešovská archieparchia berie vážne slová 
Božej Matky. Vďaka Bohu, naprieč celým arci-
biskupstvom sa veriaci modlia ruženec a slávia 
fatimské soboty, ktoré sa stali veľmi obľúbené. 
Do baziliky v Ľutine každú prvú sobotu putujú 
kňazi z jednotlivých dekanátov so svojimi veria-
cimi podľa vopred určeného termínu. Pravidel-
né mesačné sväté spovede nás vedú k pokániu 
a k zbavovaniu sa hriechov.

V tomto jubilejnom roku sa po duchovnej 
príprave vo farnostiach uskutoční zasväte-
nie biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich 
Prešovskej archieparchie Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Centrálne sa uskutoční 25. 
júna počas Púte rodín v bazilike minor v Ľutine 
pri archijerejskej svätej liturgii. Kňazi vykonajú 
v ten istý deň zasvätenie vo svojich farnostiach.

Týmto aktom zasvätenia a odovzdania sa Bo-
žej Matke počítame s jej ochranou a pomocou 
najmä v našich rodinách. Božiu Matku prosíme, 
aby boli súdržné, pevné v láske a vernosti. Aby 
diabol nemal priestor rozbíjať a ničiť ich šťastie.

Chceme prosiť Božiu Matku aj o to, aby 
boli rodiny otvorené životu, lebo Boh dáva 
život, kým jeho protivník ho ničí a zabíja. Žiaľ, 
o dnešných rodinách, ktoré sa uspokoja s jed-
ným či dvoma deťmi, nemožno povedať, že sú 
otvorené životu. Preto sa už tretí rok po svätých 
liturgiách modlíme modlitbu Svätého Otca 
Františka za požehnanie rodín. Verím, že s po-
mocou Bohorodičky dôjde k duchovnej obnove 
našich rodín.

Historické osobnosti
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odpovedal som
Prežívame obdobie, keď do kňazských radov nastupujú 
noví Bohom poslaní muži. O prežívaní povolania, hĺbke 
kňazstva a poslaní kňaza sme sa porozprávali s jedným 
z tohtoročných kandidátov na kňazstvo, odborným 
asistentom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU 
v Prešove ThLic. Martinom Tkáčom, PhD.

JJ Dada Kolesárová
J� Foto: archív Martina Tkáča

�� kedy a za akých okolností ste sa 
rozhodli nastúpiť na cestu kňaz-
stva?

Nastúpiť na túto cestu pre mňa vôbec 
nebolo jednoduché. Nie preto, že by 
som prežíval nejaký ťažký životný údel 
alebo trápenie. Ale preto, že som chcel 
ísť po vlastnej ceste. Pre ľudí okolo mňa 
to síce bola istá vec, ale ja som sa tomu 
bránil. Jednoducho, keď mi ľudia začali 
hovoriť: „Z teba raz bude kňaz“, tak som sa 
voči tomu ohradil. A povedal som si: „Tak 
toto určite nie, mne nikto nebude diktovať, 
čím budem.“ Bol to vzdor voči hlasu ľudí, 
ktorý (ako som si hovoril) Boh nijako nepo-
tvrdil, a preto to nechce ani on. No práve 
on rešpektoval moje rozhodnutie v plnej 
miere. Bral natoľko vážne moje slová, že 
im bol verný aj vtedy, keď som ho žiadal 
o jasné znamenie. Neprišlo. Teraz viem, 
že som v tom období riešil otázku, či Boh 
chce, aby som sa vybral na cestu kňazstva. 
Ale Boh mi kládol inú otázku: „Chceš sa ty 
rozhodnúť pre mňa a stať sa kňazom?“ Ne-
počúval som jeho otázku a videlo sa mi, 
že on na moju nereaguje. Toto bol dialóg, 
ktorému som sa začal venovať vo väčšej či 
menšej intenzite viac až po strednej škole. 
Samozrejme, len sám v sebe. Nakoniec to 
trvalo asi trinásť rokov. Nádherné na tom 
bolo to, že tie roky boli požehnané. Počas 
nich som prišiel na štúdiá do Prešova 
a moje introvertné vnútro sa začalo otvárať 
a meniť. Zmenil som miesto, zoznámil som 

sa s novými ľuďmi, ktorí však mali pre mňa 
starú otázku. Odpovedal som na ňu pred 
štyrmi rokmi. Bol som ešte doktorandom 
na teologickej fakulte, keď ma v jeden 
týždeň nezávisle od seba dvaja ľudia 
na základe modlitby vyzvali, aby som zvá-
žil svoju životnú cestu. V ten týždeň som 
sa tiež stretol na ulici s neznámymi tetami, 
ktoré ma považovali za gréckokatolíckeho 
kňaza. To ma naštartovalo a dal som Bohu 
odpoveď. 

�� čo sa vás počas bezprostrednej 
prípravy na prijatie sviatosti kňaz-
stva najviac dotklo?

Poznanie, koľko trpezlivosti a lásky má 
k nám, a najmä ku mne náš nebeský Otec. 
Ako pripravuje cestu pre každého človeka, 
ako rešpektuje jeho rozhodnutia, a pritom 
chce stále vyťažiť pre nás to najlepšie. 
Silné momenty boli pre mňa napríklad 
duchovné cvičenia Otcovo srdce a exer-
cície s otcom Paločkom. V nich mi bolo 
jasne nanovo ukázané, že Boh túži po mne 
a chce všetko, čo je choré, zlé a hriešne, 
odstrániť. No to sa dá len v takom prípade, 
ak s ním budujeme dôverný vzťah. Dotklo 
sa ma aj svedectvo špirituála, ktorý od-
prosoval Boha za prípadné chybné kroky, 
ktoré ako človek mohol urobiť. I za jeho 
zápal odovzdať chlapcom reálne poznanie 
Boha.

�� svätý ján pavol ii. hovorí o kňaz-
stve ako o dare a tajomstve. v čom 
je to pre vás dar a ako vnímate toto 
tajomstvo?

Tento dar je v podstate tajomstvom. Je to 
niečo, čo si človek nezaslúži. Kto si myslí, 
že si to zaslúži, lebo sa veľa modlí, postí, 
vie dobre spievať a má vynikajúce výsled-
ky v škole, tak sa mýli. Samozrejme, tieto 
vlastnosti sú veľkým prínosom a majú byť 
prostriedkom na službu. Niekedy však 
mám silný pocit, že Boh povoláva do kňaz-
stva len preto, aby ukázal, a to v prvom 
rade mne samému, že som bez neho 
nepoužiteľný. Teda ako povedal sv. Pavol: 
„Boh si vyvolil aj slabých, neurodzených, 
a tých, ktorými sa pohŕda, aby zahanbil 
silných urodzených a mudrcov.“ Dar je bez 
zásluh a bez nároku. Takto prijatý dar kňaz-
stva prináša požehnanie kňazovi aj ľuďom. 
Skrze kňazstvo potom sám Boh tajomne 
účinkuje. Dáva dar kňazstva služobníkovi 
oltára, aby ho odovzdával ľuďom.

�� čo vás na kňazstve priťahuje, 
fascinuje, nadchýna a čo, naopak, 
napĺňa istým rešpektom a bázňou?

To, čo ma na kňazstve priťahuje, mi záro-
veň spôsobuje rešpekt i bázeň. Je to moc, 
ktorú dostáva kňaz. Ten, kto je vyzbrojený 
nezmazateľnou pečaťou kňazstva, môže 
v mene Ježiša Krista rozväzovať a zväzovať 
čokoľvek. V mene Ježiša Krista vysluhuje 
sväté tajomstvá, v jeho mene vyháňa zlého 
a podieľa sa na budovaní Božieho kráľov-
stva už tu na zemi. A Boh dáva túto moc 
kňazovi. Chápete to? Lebo ja nie. A to je 
to tajomstvo, ktoré ma fascinuje a zároveň 
vyvoláva otázku: Ako s tým naložíš?

�� čo by kňaz mal robiť, čo je zmysel 
kňazstva, čím by malo byť v dneš-
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nom svete a čo čaká na kňaza 
v budúcnosti?

Kňaz má ukazovať na Krista a má ho 
odovzdávať človeku. A to sa dá iba v tom 
prípade, že sám hľadí na Krista, živí sa ním 
a komunikuje s ním. My ani nemáme právo 
meniť poslanie kňaza. To je platné naveky! 
Teda pravé Kristovo kňazstvo je neme-
niteľné. Iste, evanjelizačný a pastoračný 
spôsob života kňaza bol a asi aj v budúc-
nosti bude iný. Vyžaduje si to život, lebo 
každá doba má svoje špecifiká, má svoje 
znamenia čias. Tie by mal kňaz vedieť čítať 
a múdro reagovať na potreby a spôsob 
života. Aby nezostal niekde v 4. storočí 
alebo v ďalekej budúcnosti. V tom by sa 
mal podobať prorokom. Tu a teraz, teda 
pre dnešného človeka ohlasovať pravého 
Krista, a to najmä vlastným životom. 

�� ježiš niekoľkokrát zdôraznil, že je 
Dobrý pastier. a keďže kňazi majú 
účasť na kristovom kňazstve, sú 
tiež pastiermi. v čom spočíva ich 
pastierstvo?

Sám Kristus to vyjadril jasne, keď hovorí, 
že je Dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovce 
a ony poznajú jeho. Pre kňaza pastiera to 
znamená budovať vzťah s ľuďmi, ktorí sú 
mu zverení. Tento vzťah má priťahovať 
a nie odpudzovať. Má ísť pred svojimi 
veriacimi, sprevádzať ich, brániť ich, 
ošetrovať ich a ak treba, potiahnuť alebo aj 
zobrať na ramená a niesť. To nie je iba ob-
raz, to je spôsob života samotného Krista. 
On reagoval na konkrétne potreby človeka, 
keď nasycuje hladných, kriesi a uzdra-
vuje... Teda aj jeho kňaz sa má zaujímať 
o reálny život svojich veriacich a napĺňať 
ho Kristovým životom. 

�� ktorí kňazi vás najviac ovplyvnili 
a prečo?

Ak by som mal začať menovať, tak by nám 
nestačilo toto číslo Slova. Preto spo-
meniem len jedného, a to kňaza môjho 
detstva. Bol ním otec Štefan Lazor, ktorý 
miloval svojich veriacich, a pritom sa nebál 
povedať im aj tvrdú pravdu. Rozprával sa 
s deťmi, starcami, vysokopostavenými, 
ale i s ľuďmi bez spoločenského statusu. 
Nebál sa hovoriť a konať pravdivo, hoci ho 
to stálo prinajmenšom pohodlie.

�� čo nesmie kňazovi chýbať?

Kňaz má byť na prvom mieste úplne nor-
málnym človekom a žiť v realite dňa. Nemá 
sa podceňovať a sťažovať sa, že niečo 
nezvládne..., no zároveň si o sebe nemá ani 
myslieť viac ako treba, nemá byť centrom 

vesmíru. Musí mať 
zdravú pokoru, ako to 
napísal sv. Pavol, keď sa 
pýta: „Čo máš, čo si ne-
dostal?“ Z toho potom 
vyplývajú vlastnosti ako 
pravdivosť, obetavosť, 
radosť, odovzdanosť 
do Božích rúk atď. Tiež 
to musí byť muž nádeje 
a lásky voči ľuďom, ku 
ktorým je poslaný.

�� popri mužoch, 
ktorí do kňazstva 
vstupujú ako 
ženatí, ste sa 
rozhodli pre život 
v celibáte. Nie je 
to jednoduché 
rozhodnutie...

Tak to naozaj nie je jed-
noduché. J Hoci ja som 
svoje rozhodnutie pre 
kňazskú formáciu spájal 
s rozhodnutím pre 
celibát. Sledujúc svoj 
život som to jednodu-
cho takto rozlíšil a Bohu 
odovzdal. No nikomu neodporúčam, aby 
vstupoval do celibátu preto, že prežíva 
nejaké zranenie či sklamanie a momentál-
ne nenávidí všetky ženy (prosím, prepáčte 
za vyjadrenie)... Toto rozhodnutie musí 
vychádzať zo zdravého presvedčenia 
o úcte k Bohu, k sebe samému i k ženám. 
Naozaj si veľmi vážim kňazské manželstvá 
a mnohým ďakujem za ich povzbudivý 
príklad. Zvlášť manželkám kňazov za to, že 
často držia svojich mužov v ich službe.

�� čomu sa na fakulte venujete a kto-
rý z predmetov je vám najbližší? 

Mám dosť široké spektrum predmetov, ale 
najobľúbenejším je byzantsko-slovanská 
liturgia. Lebo na tomto predmete môžem 
spolu s vysokoškolákmi spoznávať hĺb-
ku liturgie, na ktorej som dennodenne 
účastným. A napriek tomu v školských 
debatách mám pocit, že ju nikdy nebudem 
vedieť dostatočne dobre pochopiť a odo-
vzdať, lebo liturgia je vždy aj to, čo Boh 
koná v nás, a to je vždy niečo nové.  

�� Učíte na teologickej fakulte a ste 
obklopený mnohými mladými 
ľuďmi aj bohoslovcami. čo najviac 
oceňujete na prevažne mladších 
spolubratoch či ostatných študen-
toch?

Cením si ich úprimnosť a dôveru, ktorú 
však nemôžem a nechcem stratiť. Lebo 
vnímam, že mladý človek, a to najmä v te-
ológii, spája úplne správne teóriu s prak-
tickým životom. Ak teda stratíte dôveru 
mladého človeka a raníte jeho úprimné 
srdce, nestratíte len vy jeho a on vás, ale 
on stráca zmysel učiť sa o hodnotách, ktoré 
mu predkladáte. Pravda sa tak pre neho 
stane relatívnou. A ďalšou vecou je, že pri 
mladých ľuďoch vnútorne nestarnete. J

�� čím by ste povzbudili tých, kto-
rí hľadajú svoje miesto v živote 
a rozhodujú sa, ktorou cestou sa 
vydať?

Odpoviem tak, ako som to počúval ja sám, 
a priznám sa, že ma to niekedy hnevalo, 
pretože som nevidel žiadne riešenie ani 
zmenu. Tou odpoveďou je modlitba. Ak sa 
rozhoduješ, akým smerom pôjdeš, a stále 
sa točíš dookola, nezabudni sa modliť. 
Lebo samotná modlitba je cesta. Nie je 
vždy príjemná a nie vždy prináša odpoveď, 
ktorú chceš počuť, ba dokonca sa zdá, že 
ju ani nikdy neprinesie. Ale to sa len zdá. 
Teda pýtaj sa Boha v úprimnosti a otvore-
nosti na tvoju životnú cestu a on ti odpo-
vie. Ako? Možno tichým hlasom, možno 
situáciou, možno štúdiom alebo rozho-
vorom. Kedy? Keď už budeš pripravený. 
Možno už dnes a možno o trinásť rokov. J 
Boh naozaj má s nami plán.
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Z LISTU NEKTARIOVEJ MANŽELKE NA ÚTECHU (1) 

V úvahách som si uvedomoval, že tak ako zapálenému oku pôsobí trýzeň aj ten najmäkší tíšiaci 
prostriedok, rovnako duši usužovanej ťažkým bremenom sa môže slovo, hoci chce priniesť veľa 
útechy, zdať akosi na ťarchu, keďže sa dotýka živej rany. Avšak keď mi prišlo na myseľ, že to slo-
vo bude patriť kresťanke, oddávna vychovávanej vo vzťahu k Božím veciam a dobre pripravenej 
na zvraty vo veciach ľudských, usúdil som, že by nebolo odo mňa správne vyhnúť sa úlohe, 
ktorá mi pripadá.

Viem, čo sa deje v srdci matiek, a vždy, keď osobitne rozjímam o tvojej dobrote voči všetkým 
a o tvojej miernosti, vtedy uvažujem o tom, aké veľké musia byť tvoje muky za terajších okol-
ností. Stratila si dieťa, ku ktorému ti za života blahoželali všetky matky a vrúcne si želali, aby 
ich vlastné deti boli takéto. Preto keď zomrelo, nariekali za ním, sťaby každá ukladala do zeme 
svoje vlastné. ... Bezmála samo slnko, keby malo dajaký cit, zamrzlo by pri pohľade na tento 
smutný prípad. Ako by mohol niekto vyjadriť všetko to, čo vnuká bezmocnosť duše?

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

Viem, čo je radosť
JJ

AnnaJ�

Na seminár Otcovo srdce sa nedá zabud-
núť. Veľmi veľa som tam dostala, obrovský 
pretlak lásky… Ešte aj v týchto dňoch z tej 
lásky čerpám. Mám len jeden problém, 
nedokážem nájsť vhodné slová, ktorými by 
som opísala moju radosť, lebo tá bola taká 
obrovská, že žiadne slovo ju nevie dokonale 
opísať. Spoznala som tam, že som milovaná, 
aj keď hriešna, ale ľúbená láskou svojho 
nebeského Otca. Tam sa ma Otec dotkol 

a cítila som, ako drží moje zranené srdce vo 
svojich rukách. Keď si na to spomeniem, ešte 
aj teraz plačem od radosti a dojatia.

Keď sa začal Rok milosrdenstva, bola som 
odhodlaná ísť na biskupský úrad za pánom 
biskupom. Niekde som čítala, že v tomto 
roku môžu rozvedení hľadať útechu a po-
moc u duchovných. Nevedela som, ako sa 
dostane obyčajný človek z dediny až k pánovi 
biskupovi, ale odhodlanie som mala. Ale môj 
drahý nebeský Otec to zariadil tak, že som 
po útechu nemusela nikam chodiť, on prišiel 
ku mne, do môjho srdca.

Prostredníctvom skvelých a úžasných ľudí 
som pocítila jeho lásku. Po mnohých rokoch 

som opäť pocítila radosť. Už som ani neve-
dela, čo radosť je. A tento vzácny dar Svätého 
Ducha som tam dostala aj ja. Ja, čo som si 
myslela, že si od nášho nebeského Otca nija-
ký dar nezaslúžim. Myslela som si, že stojím 
v dlhom  rade pred naším nebeským Otcom, 
že predo mnou sú úplne všetci a ja som tá 
posledná… Úplne posledná. A vtedy mi jedna 
služobníčka povedala, že pred naším Otcom 
nikto nestojí v rade za sebou, ale všetci sme 
pred ním vedľa seba v rovnakej vzdialenosti 
od neho a všetkých nás má rovnako rád. Aj 
mňa! Mňa, čo som už tridsať rokov nebo-
la na svätej spovedi. Za tieto slová budem 
vďačná do smrti. Dovtedy som sa cítila ako 
vyvrheľ a odpad. Napriek tomu, že sa mod-
lím a modliť sa som naučila aj svoje dcéry, 
dala som ich do cirkevnej školy aj na cirkevné 
gymnázium a vychovávala som ich v duchu 
kresťanskej viery.

Seminár Otcovo srdce bol pre mňa veľkým 
povzbudením a radosťou. Hneď po skon-
čení tohto seminára moje prvé  kroky viedli 
k hrobu mojej mamky a celá šťastná som 
sa jej zverila, čo sa mi stalo, aká radosť ma 
postretla. To bolo prvýkrát od jej odchodu, 
čo som s radosťou kráčala k jej hrobu a tešila 
sa ako malé dieťa.

Nikde na svete som nebola taká šťastná 
ako na tomto seminári, lebo nikde mi nikto 
nepovedal, že aj ja som hodná lásky nášho 
nebeského Otca. Vždy som iba tak vo vše-
obecnosti počúvala, že Boh nás miluje. Ale 
že miluje aj rozvedených, to nie. Dokonca 
jedna moja rozvedená priateľka dlhé roky 
nechodila na svätú omšu, lebo si myslela, 
že nemôže! Aj ona potrebovala povzbudiť 
a vedieť, že je milovaná. V apríli minulého 
roka sme boli spolu na púti v Medžugorí 
a chystáme sa aj tento rok.

Nech dobrotivý a láskavý Otec žehná 
kroky všetkých, čo sa starajú o naše zranené 
srdcia!
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Zatajená pravda

JJ
Alena MolčanováJ�

„Zatajená pravda v ľudských vzťahoch je nebez-
pečná,“ hovorí profesor Matějček vo svojom 
desatore. Pravda – tá osobná je stavebným 
kameňom vzťahu. Je jeho poistkou. A Matějček 
ďalej hovorí: „Nič nie je také tajné, aby to raz 
v tej najnevhodnejšej situácii nevyšlo najavo.“ 
No nie iba naša obava má byť motiváciou 
k pravdivosti vo vzťahu. Oveľa zmysluplnejšou 
je tá skutočnosť, že keď sme vo vzťahu oprav-
diví, sme partnerom prijímaní a prijatí takí, 
akí v skutočnosti sme. Že sa nepretvarujeme 
a na nič nehráme. Tým zároveň zažívame pocit 

skutočnej lásky. Pocit, že sme ľúbení vo svojej 
celosti – nie iba tá naša lepšia či dokonalá časť. 
A z tohto prijatia potom samozrejme čerpajú 
aj deti. Učia sa od nás opravdivosti a prijatiu, 
a tým sa aj ony stávajú opravdivými a prijímaný-
mi. Zažívajú pocit plnohodnotného, napĺňajúce-
ho vzťahu. V adoptívnych rodinách je kľúčovou 
pravdou ešte jedna pravda – pravda o pôvode, 
o rodine a vlastných rodičoch dieťaťa, ktoré žije 
v adoptívnej rodine. Jedna, dnes už dospelá 
adoptovaná žena k tomu povedala: „Do svojich 
štrnástich rokov som pociťovala hnev, samo-
tu a opustenosť. Všetci moji priatelia poznali 
svoju minulosť. Všetci vedeli, kde sa narodili. 
Ja som nemala ani jeden záchytný bod. Všetci 
v mojom svete ma nechávali hádať.“ Domnie-
vam sa, že jej adoptívni rodičia nehovorením 

o pôvode nechceli ublížiť. Práve naopak, chceli 
ju v najlepšej viere a s láskou uchrániť pred 
bolesťou a sklamaním. No neuvedomovali si, 
že práve pravda o jej pôvode, ktorú by jej už 
od samotného prijatia boli citlivo odovzdávali, 
by jej od začiatku dala istotu a pocit bezpod-
mienečného a bezvýhradného prijatia. Verím, 
že rozprávanie s adoptovaným dieťaťom o jeho 
pôvode a rodičoch, ktorí ho priviedli na svet, je 
náročnou skúškou. V obavách a neistotách, kto-
ré táto skúška v sebe nesie, však môže byť pre 
adoptívnych rodičov posilou aj upravené bib-
lické: „Nie mäso môjho mäsa, nie kosti mojich 
kostí, jednak však zázračne môj vlastný. Nikdy, 
ani na minútu nezabudni, že si sa nenarodil pod 
mojím srdcom, ale v ňom.“

Naučiť sa zametať
JJ Juraj Gradoš
J� foto: www.srbijadanas.com

V máji rozvírili slovenskú politickú i spolo-
čenskú scénu návrhy vládnych strán, ktorými 
by sme sa mali skôr priblížiť mzdovým 
pomerom v Európe. SNS navrhovala uzá-
koniť povinné vyplácanie trinásteho platu 
zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako 
jeden rok. Zároveň by táto odmena mala byť 
oslobodená od odvodového zaťaženia. Pre-
miér Róbert Fico navyše dodal: „Pokiaľ ide 
o platy, tlak na zvyšovanie minimálnej mzdy 
musí pokračovať. Ja by som veľmi privítal, 
keby sa nám podarilo v krátkom čase pretaviť 
vianočný príspevok na trinásty dôchodok.“

Smer navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu 
na úroveň 500 eur, zaviesť príplatky za prácu 
v nočných hodinách a cez víkend. Béla Bugár 
a Most-Híd navrhujú zasa zvýšiť nezdani-
teľnú časť základu dane zo súčasných 3 803 
na 4 650 eur. To by znamenalo, že zamest-
nanci, ako aj živnostníci by ušetrili na dani 
z príjmu zhruba 160 eur za rok. Väčšina 
týchto opatrení sa však nedotýka priamo štá-
tu a zaplatiť by ju mali zamestnávatelia. To 
by nebolo nič nové a pri raste ekonomiky aj 
produktivity práce. Podľa dekana Národo-
hospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzi-
ty v Bratislave a člena katedry hospodárskej 

politiky Mikuláša Luptáčika 
„za ostatné obdobie bol jej rast 
na Slovensku najvyšší v Eu-
rópe“.

Práve rast produktivity 
práce, a teda aj ekonomiky 
prináša prirodzene sám osebe 
tlak na rast klasických platov. 
„Dopyt firiem po nových pra-
covníkoch bude kontinuálne 
rásť. Prejaví sa to v klesajúcej 
nezamestnanosti, rastúcich 
platoch, ale aj v problémoch 
firiem nájsť vhodných zamestnancov,“ 
skonštatoval Luboš Sirota, generálny riaditeľ 
personálno-poradenskej spoločnosti McRoy 
Slovakia.

Zdá sa, že vládne strany chcú na tomto pri-
rodzenom ekonomickom jave „parazitovať“, 
resp. ho zdeformovať. Ak by im totiž išlo 
naozaj o zamestnancov, v prvom rade by sa 
mali pozrieť na tých štátnych. Veď platy väč-
šiny z nich sú pod slovenským priemerom, 
ba mnohí poberajú iba minimálnu mzdu, 
lebo ich tarifné platy sú ešte nižšie. Štát ako 
najväčší zamestnávateľ na Slovensku má 
možnosť práve cez rast týchto platov, cez za-
vádzanie trinásteho platu či iných benefitov 
priamo motivovať aj súkromný sektor. Veď 
každý chce tých najlepších zamestnancov. 
A ak súkromný sektor bude chcieť „súťažiť“ 
o nich so štátom, tak sa musí prispôsobiť.

Skutočnosť je však taká, že v štátnej správe 
a v štátom riadených organizáciách majú 
platy podobné súkromnému sektoru iba tí 
hore a zopár vyvolených. Prečo? Lebo je to 
služba spoločnosti, a tá nie je na Slovensku 
docenená. Ide o zdravotné sestry a ostatný 
zdravotnícky personál, učiteľov, poštárov, 
ale aj bežných pracovníkov v úradoch. Táto 
práca dokáže človeka umoriť psychickou 
náročnosťou. Veď ako sa hovorí, najhoršia 
je práca s ľuďmi. Napriek vysokým očakáva-
niam, ktoré sú jasne deklarované aj v obme-
dzení štrajkovať pre takýchto zamestnancov, 
ich ohodnotenie je slabé. Tam by tiež mali 
rásť mzdy minimálne tak, aby boli rovnocen-
né s tými v ostatných odvetviach. A vládne 
strany, ktoré vedú tento štát, by sa mali na-
učiť držať metlu a zametať. A to na začiatok 
pred vlastným prahom.

zamyslenie nad spoločnosťou
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Dieťa ako  
oceĽová prUžiNka
Máte dieťa, ktoré stále pociťuje nepokoj, má potrebu hrať sa s rukami, s rôznymi 
predmetmi, s jedlom? Sústavne pobehuje, neobsedí, keď je nevyhnutné, nedokáže 
dokresliť obrázok, nedočíta text, čakanie u lekára či v rade je preň neprekonateľným 
trápením a počas cesty autom sa vás stokrát opýta, či už tam budete? Nedopoviete 
otázku, a ono už odpovedá alebo vám skáče do reči? Keď v otázkach spoznávate svoje 
dieťa, zvážte návštevu u odborníka, pretože môže ísť o poruchu pozornosti spojenú 
s hyperaktivitou – ADHD.

JJ V. Pipasová Karolová, I. Kopčíková, 
J� I. Žuffová; foto: lakeorioncc.com

ADHD je neurovývinová porucha, pri ktorej 
má dieťa problém v oblasti pozornosti. Často 
sú prítomné aj prejavy hyperaktivity a impul-
zivity či sa vyskytujú aj ťažkosti v emocionál-
nej a sociálnej oblasti. Pri diagnostike ADHD 
je nevyhnutná spolupráca s odborníkmi 
– pedopsychiatrom, neurológom, psycholó-
gom a špeciálnym pedagógom.

Symptómy ADHD v detstve
V dojčenskom období a v období veku bato-
ľaťa je starostlivosť o takéto bábätko veľmi 
náročná. Objavuje sa vtedy častý a prudký 

plač, dieťatko je ťažko utíšiteľné, predrážde-
né. Vznikajú ťažkosti pri príjme potravy či 
pri prechodoch na inú činnosť (napr. skončiť 
kúpanie a poobliekať sa), problémy so zaspá-
vaním alebo prevrátený biorytmus. V bato-
livom období sú nesústredenosť a nepokoj 
viditeľné v každodenných činnostiach, aj pri 
hre. Dieťa potrebuje neustále dozor, vysky-
tujú sa problémy so spánkom, problémy 
s jedením (napr. sklon k jednostrannej stra-
ve), odpor pri obliekaní, tráviace problémy, 
podráždenosť, sklon k prudkým záchvatom 
zúrivosti najmä v období vzdoru.

Pri nástupe do materskej školy sa zvyčaj-
ne začnú zhoršovať prejavy hyperaktivity, 
impulzivity; deti sú náchylné na úrazy, majú 
nízku výdrž pri hre, hra je často deštruktív-
na, chaotická alebo ruší iné deti. Pri nezau-
jímavých činnostiach to dieťaťu dlho trvá, 

vyskytujú sa vývinové deficity – zaostávanie 
v oblasti jemnej motoriky, jazykové prob-
lémy, dieťa emočne a sociálne reaguje ako 
mladšie dieťa, problémy sú aj pri nácviku 
hygieny. Na výchovné obmedzenia reagujú 
rozladene až agresívne. Rodičia sa môžu cítiť 
vyčerpane, bezmocne, hlavne keď im okolie 
dáva najavo, že ich dieťa je „nevychované“.

Vhodné výchovné postupy v rodine
Základom je vytvoriť pokojné, láskavé a bez-
pečné prostredie. Dieťa potrebuje vedieť, že 
ho máte radi, aj keď je to s ním niekedy ťaž-
ké. Deťom s ADHD pomáhajú pravidelnosť 
a rituály. Urobte si režim spolu s dieťaťom 
a nalepte ho na viditeľné miesto. Režim sa 
snažte dodržiavať a na prípadnú zmenu dieťa 
vopred upozornite. Trvajte na tom, aby dieťa 
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splnilo, na čom ste sa dohodli, nedajte sa 
„zmanipulovať“ plačom, trucovaním a pod.

Niekedy si dieťa vynucuje pozornosť 
nevhodným správaním. Menšie prehrešky 
je vhodné ignorovať, naopak, v situácii, 
keď sa dieťa správa prijateľne, mu venujte 
pozornosť a oceňte ho. Je dôležité predvídať 
situácie, ktoré vedú k emočnému výbuchu. 
Niekedy stačí rýchlo odviesť pozornosť 
k zaujímavejšej činnosti. Vhodné je tiež dať 
dieťaťu na výber dve možnosti. Ak afekt 
už prepukne, je najvhodnejšie nechať ho 
odznieť. Aj dieťa sa skôr upokojí, keď vidí, že 
rodič ostal pokojný.

Dajte dieťaťu najavo, čo konkrétne sa vám 
na jeho správaní nepáčilo. Hovorte v prvej 
osobe, vyjadrite, ako sa cítite, prečo a čo 
od dieťaťa očakávate. Napríklad namiesto: 
„Si bordelár, zase si neodložil hračky!“ pou-
žívajte vety ako „Hnevám sa, že hračky nie 
sú upratané. Bolo by fajn, keby si ich odložil, 
aby sme mohli ísť k babke.“

Hyperaktívne dieťa a škola
Závažné problémy sa objavia s nástupom 
do školy. Požiadavky na dieťa sa stupňujú, 
dieťa má problém sedieť potichu, kon-
centrovať sa, počúvať aj dokončiť začaté 
úlohy. Výsledkom sú slabé výkony, prob-
lémy s čítaním, písaním a počítaním hneď 
v prvej triede. Dieťa nerozumie školskému 
systému a nevie sa mu prispôsobiť. Často 
sa dostáva do konfliktu s ostatnými deťmi. 
Z praxe vieme, že deti s ADHD zmenia školu 
dva-tri krát už počas prvých rokov školskej 
dochádzky.

Starší školák s ADHD neraz vôbec nie je 
schopný udržať pozornosť na vyučovaní 
dlhší čas. Každý pohyb v triede ho rozpty-
ľuje. Domáce úlohy si zväčša nerobí, lebo si 
ich nepoznačí. Funguje akoby mimo reality 
a utieka sa do virtuálneho sveta hier a inter-
netu alebo do vlastného sveta fantázie. Bez 
terapie aj programov psychológov a pomoci 
zo strany učiteľov vedie ADHD postupom 
času k tomu, že deti sa cítia vyčleňované, 
nepochopené a škola ich frustruje. Získavajú 
presvedčenie, že nikdy nevedia urobiť nič 
poriadne, sú neprestajne kritizované a ich 
správanie stále niekto (rodičia, učitelia, 
spolužiaci) koriguje. Hoci sú šikovné, múdre 
a rozhľadené, k ich trápeniam sa často 
pridávajú školské neúspechy, lebo chýbajúca 
pozornosť neraz vedie k zlým výsledkom.

Dohodnime si s deťmi pravidlá, ktoré majú 
na vyučovaní dodržiavať:

- Robím si úlohy a na vyučovanie sa pravi-
delne pripravujem.

- Sledujem výklad na hodine a snažím sa 
sústrediť na maximálny čas.

- K ostatným ľuďom som milý a príjemný, 
pokúšam sa im nechať priestor a oni budú 
potom tolerovať aj môj priestor a môj pohyb.

- Počas samostatnej práce nevyrušujem 
spolužiakov.

- Ak chcem niečo povedať, prihlásim sa, 
hovorím pokojne, nekričím.

- Svoje nápady napíšem na papier a há-
džem do škatule nápadov.

Dohováraním hyperaktívne dieťa nemo-
tivujete. Sústavné kritizovanie ho provo-
kuje. Nehrozte mu trestom a sústredenie 
striedajte s uvoľnením, pohybom. Činnosť 
rozdeľte na menšie úseky. Sťažnosti na jeho 
správanie v škole stresujú už aj tak vystre-
sovaných rodičov. Nedovoľte iným deťom, 
aby na dieťa žalovali alebo ho obviňovali 
za jeho činy. Dieťaťu dajte motoricky aktívne 
úlohy (zotrieť tabuľu, rozdať zošity, priniesť 
pomôcku).

Niektoré prejavy by ste mali ignorovať. 
Najmä pohybový nepokoj, stále pohybovanie 
rukami, dupkanie, hojdanie sa na stoličke, 
snaha hlásiť sa, a pritom nevedieť odpove-
dať či cmúľanie pera vyplývajú z celkového 
nepokoja. Deti to nerobia úmyselne. Vhodné 
je nechať ich sedieť v lavici samých.

U detí s ADHD sa zvyknú vyskytovať 
ako pridružená diagnóza vývinové poruchy 
učenia. Špecifické vývinové poruchy učenia 
rozdeľujeme na tri základné skupiny:
• porucha čítania – dyslexia;
• porucha písania – dysgrafia, dysortografia;
• porucha počítania – dyskalkúlia.

Deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú 
učivo bežnými výučbovými metódami, hoci 
majú primeranú inteligenciu a dostatočne 
podnetné rodinné prostredie. Medzi najčas-
tejšie poruchy učenia patrí dyslexia – ne-
schopnosť naučiť sa čítať. Dyslektik má často 
poruchy menejcennosti a narušené sebave-
domie. Vytvára sa uňho nechuť k čítaniu, 
často aj s tým súvisiacemu vzdelávaniu ako 
takému. Príznaky, ktoré sú signálom toho, 
že dieťa trpí dyslexiou: má veľkú chybovosť 
čítania, resp. nevie, o čom číta (obsah), 
má zníženú kvalitu čítania (hláskovanie, 
v lepšom prípade slabikovanie). Medzi časté 
chyby v čitateľskom prejave dyslektika patria 
zámeny písmen (b/d, m/n), samohlások 
a/o, o/e, a/e, prešmykovanie slabík – píš/
šíp, prečítanie iba prvej časti slova, pričom 
zvyšok dieťa si domyslí, dvojité čítanie (dieťa 
slovo na viackrát lúšti potichu a až potom ho 
nahlas prečíta).

Dysgrafia
Je to neschopnosť správne napodobniť tvary 
písmen, vynechávanie, resp. pridávanie 
ich častí či vynakladanie značného úsilia 
na písanie. Dieťa si často pri písaní zamieňa 
tvarovo podobné písmená ( o – a, b – l ), 
zvukovo podobné písmená (t – v, g – k ). 
Písmená alebo slabiky v slovách prehadzuje, 
pridáva alebo zabúda napísať. Nedodržiava 

bodky, dĺžne, čiarky, prípadne ich umiestňu-
je na nesprávnom mieste, často nerozlišuje 
mäkké – tvrdé a krátke – dlhé slabiky.

Dysortografia
Ide o poruchu pravopisu prejavujúcu sa 
neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené 
gramatické pravidlá. Dieťa trpiace dysorto-
grafiou je typické tým, že ovláda gramatické 
pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no 
pri písaní diktátov či iných textov ich nedo-
káže uplatniť.

Za dysortografické sa hodnotia takéto 
chyby: zámeny tvarovo (zrkadlovo) blízkych 
písmen (b/d, a/e), zámeny iných tvarovo 
blízkych písmen (m/n, k/h, h/n), zámeny 
písmen označujúcich zvukovo blízke hlásky 
(d/t, z/s), zámeny tvrdých a mäkkých hlások 
a slabík (d/ď, t/ť, dy/di), chyby na zákla-
de ťažkostí so sluchovou analýzou slov 
na slabiky a hlásky (štvrtok/švrtok), chyby 
z nedostatku sluchového rozlíšenia dĺžky sa-
mohlások, zo zanedbávania interpunkčných 
znamienok pri písaní, nepresný slovosled, 
dieťa nedokáže odlíšiť ani hranice jednotli-
vých slov vo vete.

Dyskalkúlia
Je to porucha schopnosti operovať s číselnými 
symbolmi a s číselným radom. Dieťa trpiace 
dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pocho-
piť číselný rad, má problémy s prechodom 
cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či 
poradie číslic. Prejavuje sa neschopnosťou 
čítať matematické symboly, čísla, vykonávať 
matematické operácie, riešiť geometrické 
problémy. Dieťa nevie správne zapísať čísla, 
zamieňa si tvarovo podobné čísla, nechápe 
rad čísel (vzostupný aj zostupný), nesprávne 
číta aj zapisuje viacciferné čísla, nevie slovne 
vyjadriť počet ukazovaných predmetov, 
správne porovnať skupiny predmetov, ťažko 
sa orientuje v prechodoch cez desiatku, dlho 
potrebuje pomoc prstov, názoru pri operá-
ciách, má ťažkosti s osvojovaním si a použí-
vaním násobilky, nevie sa ju naučiť, nedokáže 
počítať spamäti, má problém zapísať čísla 
pod seba (do stĺpcov), nedokáže riešiť zlože-
né úlohy (potreba udržať v pamäti čiastkové 
výsledky), nedokáže si slovné zadanie prečí-
tať, porozumieť, previesť úlohu do systému 
čísel, má ťažkosti s geometriou, problémy 
má aj s orientáciou na mape, v cestovnom 
poriadku, encyklopédii a pod.

Základom výchovy takýchto detí je zvýše-
nie pozitívneho rodičovského záujmu, vyne-
chanie psychických a fyzických trestov a ob-
rovská trpezlivosť. Len deti, ktoré pociťujú 
rodičovskú lásku, porozumenie, akceptáciu, 
môžu úspešne rozvíjať svoju osobnosť a majú 
šancu žiť uspokojivým životom.
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UDALOSTI

 
Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
09. – 11.06. Bárkafest 2017. Gospelový 
festival
16. – 18.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné 
stretnutia Juskova Voľa 2016. Pracovno-for-
mačné sústredenie animátorov a zodpoved-
ných za jednotlivé turnusy
23. – 25.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný 
výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka 
Kristovi môžeme obstáť a víťaziť. Ak chceš za-
čať žiť takýto víťazný život, príď. (Peter Lipták 
a špeciálny hosť)
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2017
1. turnus: 09.07. – 14.07. (9 – 11 rokov)
2. turnus: 16.07. – 21.07. (15 – 17 rokov)
3. turnus: 23.07. – 28.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 30.07. – 04.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 06.08. – 11.08. (9 – 11 rokov)
6. turnus: 13.08. – 18.08. (12 – 14 rokov)
7. turnus: 20.08. – 25.08. (15 a viac rokov)
Cena: 55 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe 
na turnus)

 
GmpC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkatpo.sk 

Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoš-
kolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)

 
UnIpas   Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)

 
UpeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com
 

PRE E-MLADýCH
Zaujímavé aplikácie
Obľúbené stránky
Diskusné fóra
Štuchnutia

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Pýtam sa vás. Chcete byť uspatými, omámenými, ohlúpnutými mla-
dými? Chcete, aby iní rozhodovali o budúcnosti za vás? Chcete byť 
slobodní? Chcete byť bdelí? Chcete zápasiť o svoju budúcnosť? Drahí 
mladí, neprišli sme na svet, aby sme „žili v stave vegetovania“, aby 
nám to tu „išlo“ čo najpohodlnejšie, aby sme zo života urobili gauč, 
ktorý nás uspí; naopak, prišli sme pre niečo iné, aby sme tu zanechali 
istú stopu. Je veľmi smutné prechádzať životom bez toho, aby sme 
zanechali stopu. No keď si zvolíme pohodlnosť, zamieňajúc si šťastie 
s konzumom, vtedy je cena, ktorú platíme, veľmi, ale veľmi vysoká: 
strácame slobodu. Nie sme slobodní preto, aby sme zanechali stopu. 
Stratíme slobodu. Toto je tá cena. A je mnoho ľudí, ktorí chcú, aby 
mladí neboli slobodní. Je mnoho ľudí, ktorí vám nechcú dobre, ktorí 
chcú, aby ste boli ohlúpnutí, omámení, uspatí, ale nikdy nie slobodní. 
Nie, toto nie! Musíme brániť svoju slobodu! Práve tu je jedna veľká pa-
ralýza – keď si začneme myslieť, že radosť je synonymom pohodlnosti, 
že byť šťastnými znamená kráčať v živote ospalí či omámení, že jediný 
spôsob, ako byť šťastnými, je byť otupení.

 Páči sa mi to  2  komentáre  Zdieľať

Stanislav Činčár, duchovný správca ZŠ Svätej rodiny v Sečov-
ciach 
Páči sa mi to . Odpovedať

Situácie, ktoré prichádzajú do nášho života, môžu v nás vyvolať 
dvojaké postoje: rezignujem a nechám sa zatlačiť okolím, ktoré 
mi diktuje, čo mám robiť (a často sú to zlé veci), alebo sa tomu 
vzopriem a budem zápasiť za dobré veci. Druhý postoj je posto-
jom pravého kresťana. Preto treba o ozajstnú slobodu bojovať, 
nenechať sa odradiť neúspechmi, výsmechom a tlakmi okolia. 
Nie je to jednoduché, ale na našej strane stále stojí ten, kto 
má na to recept – Ježiš Kristus. Dôverujme mu! On jediný dáva 
silu a odvahu vytrvať v boji o skutočnú slobodu. Iba takto si zo 
života nespravíme gauč a získame pravú slobodu.

Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny ONEZIM 
Páči sa mi to . Odpovedať

Keď som ešte učila na strednej škole mladých chlapcov anglický 
jazyk, zarážala ma na nich jedna vec. Boli dosť znudení zo 
života. Nudili sa v škole, doma, ale aj počas prázdnin. Neučili sa, 
ale mňa najviac trápilo to, že nerobili vôbec nič. Nič užitočné 
a poriadne. Viera v Boha pomáha človeku pochopiť, že je dôle-
žité niečo robiť a využívať dary, ktoré od Boha dostal. Tak môže 
budovať lepšiu spoločnosť a, samozrejme, aj Cirkev, ktorú Ježiš 
tak miluje. Často si ľudia prajú zdravie. Aj moji žiaci boli zdraví, 
dokonca niektorí boli bohatí, všetci boli mladí a pekní, no 
mnohí nešťastní. Naozaj, kým žijeme, môžeme využiť čas a byť 
užitoční pre toho druhého. Láska je odpoveď na všetko!

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENý EDUARD KAZMIERSKI
Typickou bola pre neho miernosť, rozvážnosť, dob-
rota. Mal neobvyklý hudobný talent. Náboženský 
život, ktorým sa žilo v jeho rodine, ho doviedol ku 
kresťanskej zrelosti.

Cyklopúť  
Košice – Velehrad
Otec Ján Burda SJ, duchov-
ný správca gréckokatolíc-
kych vysokoškolákov v Bra-
tislave, pozýva mladých 
vo veku od 18 do 32 rokov 
začať prázdniny nabera-
ním duchovnej aj telesnej 
kondičky skrze cyklopúť 
z Košíc na Velehrad. Tá sa 
uskutoční v termíne od 30. 
júna do 5. júla a záujemco-
via sa môžu nahlásiť do 9. 
júna na e-mail: jburda@
jesuits.net.
Program cyklopúte: Sku-
pina 10 – 15 cyklistov sa 
vydá po stopách dnešných 
i dávnych jezuitov s den-
ným slávením eucharistie 
vo východnom (gréckoka-
tolíckom) obrade. Cyklopúť 
sa začne 30. júna o 17.00 
hod. svätou liturgiou 
v gréckokatolíckej kated-
rále na Moyzesovej ulici 
v Košiciach. Na cyklopúť sú 
potrebné: spoľahlivý bicy-
kel s výbavou, primeraná 
fyzická kondícia, poistenie 
(odporúčané), príspevok 
na ubytovanie, stravu 
a auto (predbežne 40 eur), 
spací vak a karimatka. 
Cyklopúť ponúka možnosť 
sebapoznania v nových 
situáciách, zážitok zo spo-
ločenstva a Božej blízkosti, 
program prispôsobovaný 
potrebám jednotlivcov 
aj počasiu, návštevu pek-
ných miest spojených s je-
zuitmi či stálu prítomnosť 
kňaza – jezuitu. Skupinu 
bude sprevádzať sprievod-
né vozidlo, ktoré pomôže 
s prevozom časti batožiny, 
občerstvenia a servisu pre 
bicykle. Návrat do Košíc 
(alebo inde) vlakom z No-
vého Mesta nad Váhom.
Bližšie informácie o dĺžke 
tratí nájdete na webe: 
http://xaveriada.sk/
node/14.
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Satanizmus

JJ
Antónia HaľkováJ�

Tento pojem predstavuje hnutie, ktorého jed-
notlivé skupiny vznikajú a zanikajú bez akých-
koľvek väzieb na predchádzajúce. Podstatou 
tohto hnutia je vzbura a nepriateľstvo voči 
Bohu. Slovo satan znamená nepriateľ, žalobca, 
odporca protivník.

Satanizmus má najrôznejšie podoby, a to 
od napohľad nevinných hier na satanistov až 
po rituálne vraždy. Rozlišujeme dve základné 
tendencie satanizmu. Satanizmus ako vzbura, 
protest a satanizmus ako životná filozofia. 
Historický satanizmus mal prevažne charakter 
protestu proti vládnucemu monoteistickému 
náboženstvu – kresťanstvu. Jeho ideológia bola 

negáciou kresťanských hodnôt, rovnako ako 
jeho prax bola paródiou kresťanského rítu. 20.  
storočie vytvorilo priestor na satanizmus ako 
myšlienkový prúd, ktorý už nie je len negáci-
ou, ale predkladá ucelený svetonázor. Okrem 
spomínaných tendencií existuje aj satanský 
mysticizmus.

Stúpenci satanizmu a príslušníci satanských 
cirkví prejavujú svoj vzťah k satanizmu von-
kajšími symbolickými znakmi. Obliekajú sa 
do čierneho, nosia obrátený kríž, náušnice 
v tvare lebky, bižutériu so satanskými symbolmi 
ako napríklad blesk, obrátený pentagram, veľké 
písmeno A v kruhu, číslo 666 a iné. Rituály sa 
nezaobídu bez predmetov, akými sú čierne 
sviečky, lebky, kosti, obetné zvieratá. Satanská 
symbolika vychádza z prvotných mýtov a siaha 
do dávnej minulosti. Symboly používané sata-
nistami sú vyjadrením protestu proti kresťan-

ským dogmám, iné súvisia so starou mágiou 
či s pohanstvom. Každý symbol špecifickým 
spôsobom pôsobí na ľudskú myseľ. Je vyjadre-
ním konkrétnej myšlienky a odráža v sebe jej 
skutočnú podstatu.

Hlavný zmysel satanizmu spočíva v sebaz-
dokonaľovaní jeho prívržencov. Satanisti sa 
schádzajú tajne v malých skupinách, vykonávajú 
obrady vzývania satana. Obrady sú vykonávané 
zväčša v noci pri svetlách sviečok na miestach, 
ktoré vyvolávajú strach – cintoríny, hrobky, 
zbúraniská, opustené domy.

Mnohí ľudia sa obracajú na satanizmus 
z túžby po moci, kariérnom postupe a bohat-
stve. Čierne oblečenie, obrátené kríže či iné 
okultné symboly môžu byť najmä u mladých 
ľudí prejavom recesie, no pravdou je, že diabol 
nehľadí na žarty, na to, že človek niečo nemyslí 
vážne, že chce len vyskúšať... Diabol sa nenechá 
pozývať viackrát, vstupuje na akékoľvek pozva-
nie a zbaviť sa jeho pôsobenia je oveľa zložitejší 
proces.

Základy
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: foto.turistika.cz

Po mrazivej zime sa stavebná sezóna už 
naplno rozbehla a možno i vďaka tomu 
niekto teraz uvažuje o stavbe nového domu. 
Všetko má premyslené, pozemok i financo-
vanie už zabezpečil a možno i uvažuje, ako si 
svoj nový dom dá posvätiť. Všetko sa to však 
môže začať ešte lepšie, a to tak, že i samotnú 
stavbu začne vzývaním Božieho mena. Mož-
no ho k tomu inšpirujú i nasledujúce riadky.

Čo sa týka budov, je vo všeobecnosti naj-
známejšie posvätenie domov, ktoré sa u nás 
obvykle koná pri slávení sviatku Pánovho 
Bohozjavenia. To je však len akési obnovenie 
prvotného posvätenia, ktoré sa má konať 
po postavení, ideálne ešte pred začiatkom 
trvalého obývania domu. Existuje však i po-
sviacka samotných základov, ktorú trebník 
pomenúva Poriadok požehnania základov 
domu.

Obrad tohto požehnania má rozvinutejšiu 
štruktúru. Začína sa priamo na stavenisku 
požehnaním a obvyklým začiatkom po Poď-
te, pokloňme sa, na ktoré nadväzuje 69. 
žalm (podľa Septuaginty). Ďalej sa spieva 
tropár s mariánskym kondákom. Potom 
kňaz nahlas prednáša modlitbu a zakončuje 

požehnanie podľa toho, či ide o kamennú, 
alebo drevenú stavbu.

Celé slávenie sa nesie v atmosfére prosby 
o pomoc pre začínajúce dielo. Do nej vová-
dza už samotný žalm hneď prvými slovami: 
„Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj 
sa mi pomáhať.“ Následný tropár zo služby 
o pomoc Svätého Ducha v tom dôstojne 
pokračuje a kondák tieto prosby obohacuje 
o mariánsky rozmer.

Toto všetko vrcholí kňazskou modlitbou, 
v ktorej sa najprv spomína Božia majestát-
nosť. Modlitba oslovuje Boha ako múdreho 
staviteľa, ktorý stvoril nebo a položil základy 
zeme. Ďalej však prechádza do prosby 
slovami: „... zhliadni na svojho služobníka 
(spomína sa jeho meno), ktorý sa rozhodol 

v moci tvojej sily postaviť dom na príbytok 
pre seba“.

V ďalšej časti sa modlitba mení v závislosti 
od stavebného materiálu podľa toho, či ide 
o kameň, alebo drevo a celkovo sa zameria-
va na samotnú budúcu stavbu. Vyprosuje 
pre ňu pevnosť na tvrdom kameni, základ 
na hlase Božieho evanjelia, ktorému nemôže 
ani voda, ani vietor uškodiť, a požehnanie 
pre skoré dokončenie. V závere pred zvola-
ním je spomienka i na budúcich obyvateľov, 
aby boli uchránení od každého nepriateľské-
ho útoku.

Azda i toto zamyslenie nás povzbudí, aby 
sme stále dávali do Božích rúk svoje úmysly 
i diela. Veď každý z nás asi nebude stavať 
dom z dreva či kameňa, ale dom našej spásy 
potrebujeme stavať dennodenne.
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Veriaci v Krista 

JJ
Jozef MiňoJ�

Kódex kánonov východných cirkví na úvod 
v Titule I hovorí o veriacich v Krista, definuje 
práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť 
v prežívaní viery. Na tieto práva a povinnosti 
netreba zabúdať už pri krste, keď veriaci práva 
a povinnosti dobrovoľne prijímajú. Kán. 7 § 
1 CCEO hovorí: „Veriaci v Krista sú tí, ktorí 
krstom včlenení do Krista sú ustanovení za Boží 
ľud a takto svojím spôsobom dostávajú účasť 
na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej 
úlohe, a sú povolaní, každý podľa svojho po-
stavenia, vykonávať poslanie, ktoré Boh zveril 

Cirkvi, aby ho plnila vo svete.“ Treba povedať, 
že Cirkev spravuje Petrov nástupca a bisku-
pi v spoločenstve s ním. Všetci veriaci sme 
včlenení do samého Krista a máme prijať účasť 
na Ježišovej úlohe kňaza, proroka a učiteľa. 
Veriaci majú na svojom mieste v tomto svete žiť 
svoju vieru a vykonávať poslanie, ktoré je zve-
rené Cirkvi. Tieto úlohy vyplývajú z nášho krstu. 
Plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou na tejto 
zemi majú pokrstení, ktorí sa vo viditeľnom 
organizme – spoločenstve – spájajú s Kristom 
cez záväzky vyznania viery, sviatosti a cirkev-
ného riadenia. (porov. CCEO, kán. 8) Sviatos-
ťami Cirkev skrze pôsobenie Svätého Ducha 
posväcuje ľudí, aby sa osobitným spôsobom 
stali skutočnými ctiteľmi Boha Otca a pričle-
ňuje ich k sebe samému a Cirkvi, svojmu telu. 

(porov. CCEO, kán. 667) Zvláštnym spôsobom 
sú s Cirkvou spojení katechumeni, ktorí totiž 
z podnetu Svätého Ducha prejavenou vôľou 
žiadajú, aby boli do nej včlenení, a tak sa týmto 
samým želaním, ako aj životom viery, nádeje 
a lásky, ktorý praktizujú, spájajú s Cirkvou, ktorá 
sa o nich stará už ako o svojich. Cirkev prejavuje 
o katechumenov zvláštnu starostlivosť tým, 
že ich povzbudzuje, aby žili podľa evanjelia, 
a keď ich uvádza k účasti na Božskej liturgii, 
sviatostiach a božských chválach, udeľuje im 
už rozličné výsady, ktoré sú vlastné kresťanom. 
(porov. CCEO, kán. 9) Z krstu veriacim v Krista 
vyplýva poslušnosť Božiemu slovu a živému au-
tentickému Magistériu Cirkvi. Veriaci sú viazaní 
neporušene uchovávať a otvorene vyznávať 
vieru ochraňovanú a odovzdávanú predkami 
ako najvyššiu hodnotu a tiež ju stále viac prak-
ticky poznávať a robiť plodnou v dielach lásky. 
(porov. CCEO, kán. 10)

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: cirota.ru

Achtyrská ikona Bohorodičky 
(aхтырская)
Ikonu našiel 2. júla 1739 v mestečku 
Achtyrka (Charkovská oblasť) miestny 
kňaz Bazil Danilov v záhrade počas 
kosenia trávy. Zobrazovala Božiu Matku 
modliacu sa pred ukrižovaným Kristom 
na Golgote. Prekvapený kňaz padol pred 
ňou na kolená. Po modlitbe vzal ikonu 
do svojho príbytku. Po troch rokoch mal 
sen, v ktorom sa mu zjavila Bohorodička 
a nariadila, aby ikonu očistil od pra-
chu, obmyl vodou a ozdobil. Priala si, 
aby vodu, ktorou sa ikona očistí, nevylial, ale 
zachoval, pretože bude uzdravovať od ho-
rúčok. Prvou uzdravenou bola jeho dcérka, 
ktorú dlhší čas trápila zimnica. Natešený 
kňaz priniesol divotvornú ikonu do Chrámu 
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Ľudia, 
ktorí do chrámu prichádzali a vodou sa ob-
myli alebo sa napili, sa zázračne uzdravovali. 
Chýr sa čoskoro rozšíril po širokom okolí.

Z nariadenia moldavského metropolitu 
Antona Černovského sa v roku 1743 začalo 
skúmanie zázračných uzdravení. Po doruče-
ní písomných podkladov od očitých svedkov 

bol na posúdenie pripravený spis pre synodu 
Ruskej pravoslávnej cirkvi. Tomu predchá-
dzalo skúmanie z nariadenia cárovnej Alž-
bety Petrovny od 26. novembra 1744 a v roku 
1746 ešte jedno, ktoré viedli černigovský ar-
cibiskup Ambróz Dubnevič a archimandrita 
Kyjevsko-pečerskej lavry Timotej Ščerbatský.

V roku 1751 synoda ustanovila uctievať 
achtyrskú ikonu ako divotovornú. Bel-
gorodský biskup Joasaf začal v Achtyrke 
s výstavbou veľkolepej Pokrovskej katedrály, 
ktorej projekt realizoval uznávaný taliansky 
architekt Bartolomej Rastrelli. Cisárovná da-

rovala na výstavbu 2 000 rubľov. V roku 1766 
bolo na základe požehnania belgorodského 
biskupa Porfirija Krajského ustanovené slá-
venie sviatku achtyrskej ikony Bohorodičky 
na 2. júla.

V roku 1844 synoda na počesť ikony 
ustanovila každoročný sprievod po meste, 
ktorý sa začína v sobotu pred Päťdesiatnicou. 
Vtedy sa ikona prenášala z katedrály do Mo-
nastiera Svätej Trojice a v Nedeľu všetkých 
svätých sa vracala späť do katedrály.

Ikona sa v katedrále nachádzala do roku 
1903, keď bola poslaná do Sankt Peterburgu 
na reštaurovanie. Údajne sa tam ani nedos-
tala. Tu sa informácie o ikone strácajú. Podľa 
jednej z verzií bola po reštaurovaní odcudze-
ná a mala niekoľkých majiteľov. V súčasnosti 
by sa mala nachádzať v San Franciscu.

Jestvuje niekoľko kópií ikony. Najuctieva-
nejšou je ikona z prelomu 18. a 19. storočia, 
ktorá sa nachádza v Moskve, v Chráme 
Kristovho Vzkriesenia na Arbate. Druhou je 
ikona v Samare v mužskom Monastieri sv. 
Mikuláša. Ďalšia z prelomu 18. a 19. storočia 
sa nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve. 
V roku 1995 bola do Pokrovskej katedrály 
v Achtyrke prinesená kópia ikony, ktorú zo 
San Francisca priniesol charkovský metropo-
lita Nikodém.

Ikona sa nezaraďuje k žiadnym kánonic-
kým typom zobrazenia Bohorodičky. Zobra-
zuje Božiu Matku po pás s rukami zloženými 
na hrudi v geste modlitby. Hlavu nepokrýva 
maforion. Napravo je Golgota s ukrižovaným 
Kristom. Za krížom je Jeruzalem a v spodnej 
časti Golgoty jaskyňa s Adamovou lebkou. 
V súčasnosti sa objavujú ikony, kde je Bo-
horodička zobrazená tradičným spôsobom 
– s maforiom.
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Hodiny nemčiny
JJ Marta Gromošová
J� foto: flickr.com

Chodiť v detstve na nemčinu znamenalo 
pre mňa to isté, čo pre Richarda Müllera 
navštevovať hodiny klarinetu. Kým jeho 
kamaráti otvorene posielali hrať do Mora-
vanky, na moju adresu odznievali vtipné 
texty, prípadne citáty z filmu s Viačeslavom 
Tichonovom Sedemnásť zastavení jari, ktoré 
sú na tomto mieste nepublikovateľné. Obi-
dvaja, niekdajší Zlatý slávik aj ja, sme sa cítili 
šikanovaní, hoci sa to vtedy tak nebralo.

Sobotňajšie popoludnie znamenalo pre 
mňa zopakovať slovíčka, zložiť knižku, 
zošit, sivý peračník s bordovými lastovička-
mi a prejsť dolu našou ulicou až k zvonici 
na Šváboch. Na pravej strane priekopy sedeli 
na hrdzavom zábradlí chlapci. Aj bez publika 
dokážem zakopnúť na rovnej ceste, lebo 
zásadne sa nepozerám pod nohy, ale kochám 
sa okolím, no vo vypätých situáciách to 
býva ešte oveľa horšie. Dávala som obrovský 
pozor, aby som sa spoločensky neznemožni-
la, aby som nezakopla alebo sa nezdrúzgala 
rovno pred nimi. Doma som si síce nacvi-
čovala pohŕdavé pohľady do zrkadla, pyšné 
potriasanie hlavou a opovržlivé zvuky, ale 
pri presile zlostných detí som len prešla so 
sklonenou hlavou a svojím strážnym anjelom 
čo najrýchlejšie popri nich.

Za zeleným plotom bol svet celkom iný! 
Hneď pri bráne ma čakal obrovský vlčiak 

Ami. Bol taký priateľský, že mi ani nenapad-
lo báť sa ho. Do dlhého gazdovského domu 
s prednou izbou sa vchádzalo cez tmavú 
predsieň. Vľavo bola učebňa, teda obývacia 
izba s obrovskou knižnicou, kozubom, klaví-
rom a nábytkom, aký sme my doma nemali. 
Pán profesor hovoril siedmimi jazykmi a mal 
nevädzovomodré oči. Hodiny nemčiny boli 
všetkým! Ebenové sošky na kozubovej rímse, 
názornosť pri učení sa slovíčok, keď pán 
profesor niekoľkými ťahmi redisového pera 

nakreslil do zošita Ernu, ktorá niesla tortu 
a pochvaľovala si: „Hm, die Torte ist gut!“ 
Za domácu úlohu som mala celý obrázok 
vymaľovať, naučiť sa krátky textík a farby 
po nemecky. Pán profesor písal obecnú kro-
niku, opatroval staré a veľmi staré, a vzácne 
veci, po večeroch hrával na klavíri a k všet-
kým bol nesmierne úctivý.

Otec mi nemčinu vymyslel aj mi ju platil. 
Na konci mesiaca som priniesla v peňažen-
ke desať korún, lebo som mala dohodnuté 
mesačné splátky. Najväčším prekvapením 
pre mňa bývali Vianoce a koniec školského 
roka. Pod stromčekom ma čakala knižka 
podľa aktuálnej ponuky s osobným venova-
ním, no a na konci roka aj diplom za vzorné 
správanie a výborný prospech v predmete 
nemecký jazyk. Po prvýkrát som na nemčine 
zatúžila po desaťdielnych Dejinách umenia, 
videla som obraz cisárovnej Márie Terézie aj 
so všetkými deťmi. Ovievala som sa vejárom 
z pštrosích pier, keďže sme si na hodine 
povedali, že pštros sa po nemecky povie 
Strauss, kým vejár zo slonoviny mal žltkastú 
farbu a pri rozprestieraní jednotlivé pásiky 
klopali jeden o druhý. Dodnes mám v nose 
vôňu santalového dreva a škorice, ktorou 
stará pani nešetrila pri ťahaní jablkovej 
štrúdle.

V jari sme mávali hodiny na dvore. Svojou 
architektúrou to však bol skôr parčík. Kvety 
a stromy boli vysadené tak, že tam vždy čosi 
kvitlo, voňalo, udivovalo svojou krásou. Pán 
profesor vyvliekol štyridsaťročný kaktus aloe 
vera, ktorý nechceli ani v mestskom parku, 
na stôl priniesol malinovú šťavu a občas sa 
na našu hodinu nemčiny prišli pozrieť aj 
trasochvosty a sýkorky.

Nevysloviteľnú lásku nám ukázal Pán Boh, keď poslal na svet svojho Syna, ktorý sa stal člove-
kom. Tridsaťtri rokov nás poučoval svojím vlastným príkladom a potom slovom, ako máme žiť, 
aby sme došli k nášmu večnému cieľu. Zomrel za nás na kríži, aby zadosťučinil za naše hriechy 
a aby nás zmieril so svojím nebeským Otcom – založil pre nás ako pomôcky do neba vedúce 
sviatosti: krst, pokánie, Najsvätejšiu Eucharistiu atď.

Ale čo by to všetko osožilo nám, ktorí žijeme 2 000 rokov po Kristovi, keby Ježiš nebol založil 
Cirkev a v nej neustanovil kňazov, ktorým uložil, aby išli do celého sveta a hlásali sväté evanje-
lium, aby poučovali národy, aby krstili, spovedali, vysluhovali im sväté prijímanie, aby ukazovali 
cestu vedúcu do neba. Bez Cirkvi a bez kňazov by už dávno nebolo na svete kresťanského 
života. Bez Cirkvi a bez jej kňazov by bolo veľké dielo vykúpenia skoro zaniklo, lebo keby nebo-
lo kňazov, nebolo by katechizácie na školách, nebolo by kázní v cerkvách, veriaci by nepočuli 
o Kristovi, bez kňazov neboli by sväté spovede, sväté prijímania. Bez kňazov nebolo by svätej 
služby Božej, nebolo by komu pripraviť umierajúceho na poslednú cestu, bez kňazov nemali 
by sme medzi nami eucharistického Ježiša v našich cerkvách, totižto naše cerkvi bez kňazov 
prestali by byť chrámami, domami Božími, lebo by neprebýval  v nich Boh, eucharistický Ježiš.

Mnoho ráz si nevážime a nectíme kňazov... Chvalabohu, skoro v každej väčšej dedine máme 
kňaza. Ale keby kňazov vôbec nebolo alebo len veľmi málo, vedeli by sme, čo pre nás zna-
mená kňaz: keby nám bolo treba pokrstiť dieťa, vyspovedať človeka, ktorý stoná pod ťarchou 
hriechov, keby prišla nedeľa a sviatok a nebolo by kňaza, nebolo by svätej služby Božej...

(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča veriacim o dôležitosti kňazskej služby z roku 1948)
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poNDelok 5. jún
Pondelok Svätého Ducha
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, zač. 75
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi. (Mt 18, 20)
Dvaja, traja, desiati a možno celé rodiny a farnosti sa modlia na jeden 
úmysel, a výsledok sa akosi nedostavuje. Človek začína mať pocit, že 
naše modlitby nie sú vyslyšané. Možno sme často zhromaždení každý 
vo svojom vlastnom mene, so svojou vlastnou túžbou. Svätý Duch nás 
však pozýva k jednote s túžbami nášho nebeského Otca. Ak sa jeho 
túžby stanú našimi, vtedy dostaneme od Otca čokoľvek, o čo budeme 
jednomyseľne prosiť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s refrénom sviatku). Vchod 
a menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 248, 251; PZ: 216, 219; HP: 232, 235)

Utorok 6. jún
Prepodobný Bessarión Divotvorca
Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. (Mt 5, 13)
Soľ dáva jedlu chuť. Ak my ako kresťania splývame s týmto svetom, 
strácame chuť. Veď práve byť pod vládou Ježiša robí náš život 
chutným a zmysluplným. Chutné jedlo mizne z taniera rýchlo, 
a preto ak je náš kresťanský život autentický, začne priťahovať tých, 
ktorí sa dovtedy kŕmili odpadom, ktorý núka tento svet.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s refrénom sviatku). Vchod 
každodenný s refrénom sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 248; 
PZ: 216; HP: 232)

streDa 7. jún
Hieromučeník Teodot Ankyrský
Čítania: Rim 1,18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, zač. 12
Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako 
spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského 
kráľovstva. (Mt 5, 20)
To je nespravodlivosť! Toľkokrát sme to už počuli. Dobre to poznáme 
– ak ti niekto ublížil, vráť mu to, ak ťa niekto ohováral, poukáž 
na jeho chyby a mohli by sme pokračovať. Ak však chceme byť 
skutočnými kresťanmi, potrebujeme začať žiť Ježišovu spravodlivosť, 
spravodlivosť lásky a odpustenia.
Liturgia: Všetko ako 6. júna

Štvrtok 8. jún
Prenesenie ostatkov sväté-
ho veľkomučeníka Teodora 
Stratiláta
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 
81; Mt 5, 27 – 32, zač. 13 (rad.); 2 
Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Mt 10, 16 
– 12, zač. 36 (svätému)
Počuli ste, že bolo povedané: 
„Nescudzoložíš!“ (Mt 5, 27)
Strom uprostred rajskej 
záhrady bol na pohľad krásny, 
na poznanie vábivý a ovocie 
chutné, a predsa priviedol 
prarodičov k tragickému 
odlúčeniu od skutočného 

šťastia. Neverili, že to, čo im Boh dáva, je pre ich život to najlepšie. 
Démon nám nikdy nebude ponúkať hriech ako niečo ohyzdné, ale, 
naopak, ako niečo príťažlivé, a Boha nám predstaví ako jedného 
neprajníka. Nedajme sa oklamať!
Liturgia: Všetko ako 6. júna

piatok 9. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, zač. 14 (rad.); Sk 11, 19 – 
30, zač. 28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (ap.)
Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko, a zub za zub!“ (Mt 5, 38)
Žiť tento princíp od nás nevyžaduje žiadnu námahu. Človek je 
prirodzene naklonený takejto forme odplaty. „Často zhreším, a ani 
si to neuvedomím,“ povedia viacerí. Ak dovolíme rásť Ježišovej láske 
v nás, budeme schopní povedať častejšie: „Často robím dobro, a ani 
si to neuvedomím.“ Oblečme si v tajomstve zmierenia nanovo Krista, 
aby sme mohli žiť jeho život, mať jeho zmýšľanie.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
sviatku a tretia každ. s refrénom sviatku). Vchod každ. s refrénom 
sviatku. Tropár zo sviatku a apoštolom, kondák Bartolomejovi, Sláva, 
kondák Barnabášovi, I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné zo sviatku 
a apoštolom. Voľnica (HS: 248, 385; PZ: 216, 365; HP: 232, 388)

soBota 10. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Hieromučeník Timotej
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, zač. 15
Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď 
na spravodlivých i nespravodlivých. (Mt 5, 45)
V živote sme každý deň postavení pred možnosť voľby. A napokon 
si vyberáme aj medzi ľuďmi, komu dáme šancu a koho odpíšeme, 
možno len na základe predsudkov. Osvojme si však milosrdný 
postoj Boha. Pretože práve teba si Boh môže použiť, aby niekoho 
pritiahol k sebe. Ak mu to dovolíme, staneme sa každý deň jeho 
spolupracovníkmi na diele spásy človeka.
Liturgia: Všetko ako 6. júna

NeDeĽa 11. jún
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa všetkých svätých
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 
30, zač. 38
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím 
Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10, 32)
Vyznanie, o ktorom počúvame od Ježiša, môžu viacerí pochopiť ako 
nutnosť nosiť ruženec na viditeľnom mieste či spomínanie Pána 
Boha aspoň niekoľkokrát v našich rozhovoroch, alebo výstredné 
poklony s prežehnaním sa pri kríži a podobne. To všetko sú dobré 
veci. Nebezpečné je to, ak našu vieru oklieštime len na tieto viditeľné 
prvky a naše konanie bude na míle vzdialené od Ježišovho učenia. 
Takto sa z nás môžu ľahko stať iba akísi náboženskí exhibicionisti. 
Vyznanie, o ktorom hovorí Ježiš, je vyznanie naším vlastným 
životom a skutkami. Vyznanie, ktoré mohol urobiť sv. Štefan, keď 
na krivdu odpovedal slovami: „Pane, nezapočítaj im tento hriech“, 
vyznanie, ktoré urobil vo väzení blahoslavený Pavol Peter Gojdič, keď 
na kopance a bitky pokorne a s láskou povedal, že jemu tu (vo väzení) 
nikto neublížil, a naše vyznanie, keď sme v každodennom živote 
pozvaní žiť evanjelium, milovať a odpúšťať. Samozrejme, takéto 
vyznanie je nad naše ľudské sily. Preto nás naši rodičia priviedli ku 
krstu, aby sme naštiepení na Krista prijímali milosť za milosťou 
na pravé vyznávanie našej viery. Jedine vtedy, ak sa jeho telo stane 
naším telom a jeho krv bude prúdiť v našej krvi, dokážeme vyznať 
Ježiša pred ľuďmi a Ježiš nás tak môže vyznať pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach.
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Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a z Nedele všetkých svätých. Sláva, I teraz, kondák z Nedele všet-
kých svätých. Ostatné z hlasu a z nedele (HS: 253; PZ: 221; HP: 237)

poNDelok 12. jún
Prepodobní Onufrios Veľký a Peter Athosský
Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34. 7, 9 – 11, zač. 19
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto 
všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)
„Život je otázkou priorít,“ povedal ktosi raz takúto múdru vetu. 
Skutočne, ak ju premietneme do duchovného života, platí o to 
pravdivejšie. V kolobehu každodenného života často môžeme 
zabudnúť na to najdôležitejšie. Byť v Božej prítomnosti a hľadať jeho 
vôľu. Ak sa naučíme prahnúť po Božej blízkosti, zakúsime, ako sa Boh 
stará aj o tie najobyčajnejšie veci v našom živote.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 13. jún
Mučenica Akvilína
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, zač. 22
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé 
ovocie. (Mt 7, 17)
Jednoduché pravidlo hovorí, že čo človek zaseje, to bude aj žať. 
Samozrejme, to neplatí len pre poľnohospodársku oblasť, ale pre náš 
každodenný prístup k životu. Aby sme však žali dobro a prinášali 
dobré ovocie, potrebujeme dať dobru priestor, aby v nás rástlo. 
Dovoliť Svätému Duchu, aby si v nás urobil svoj príbytok. Kráľu 
nebeský,... príď a prebývaj v nás.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 14. jún
Prorok Elizeus
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, zač. 23 (rad.); Jak 5, 10 – 
20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, zač. 14 (prorokovi)
Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“, vojde do nebeského 
kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe-
siach. (Mt 7, 21)
Aká je Božia vôľa pre môj život? Táto otázka neraz vŕta v hlave 
každého úprimne veriaceho človeka. A pritom odpoveď je 
jednoduchá. Niekedy je lepšie menej hovoriť a viac počúvať. Počúvať 
Boha cez jeho slovo, cez hlas nášho svedomia či cez okolnosti 
každodenného života, v ktorých sa nám prihovára. Buď vôľa tvoja 
v nebi aj na zemi!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 15. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 54, zač. 23
Ja som chlieb života. (Jn 6, 48)
Každý má pravdepodobne doma chlieb. Ten sa nám nikdy nepreje. 
O čo cennejší je Chlieb života, ktorý nedostávame za odmenu, ale 
na odpustenie hriechov a pre večný život. Rovnako ako sa človek 
potrebuje najesť, aby nezahynul od hladu, takisto potrebujeme 
na našej ceste duchovného života pokrm, aby sme dosiahli večný 
život. A našou najväčšou poklonou tomuto Chlebu života je to, keď 
ho sami prijímame.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrovanie 
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

piatok 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, zač. 31
Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo 
záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. (Mt 9, 16)
Niekedy môžeme nadobudnúť pocit, že náš duchovný život stagnuje. 
Chodíme do chrámu, prijímame sviatosti, snažíme sa modliť a akoby 
stále nič. Samozrejme, Boh sa nám daruje plným priehrštím, ale 
na to, aby rástol v našom živote, potrebuje aj našu spoluprácu. Túžbu 
po zmene, obrátení. Tak bude naša viera rásť a naše srdce sa bude 
premieňať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod 
každodenný s refrénom sviatku. Menlivé časti zo sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

soBota 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 20a
Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7, 1)
Veľmi radi hodnotíme veci, ktoré sa dejú okolo nás. A nielen 
okolnosti, ale aj správanie ľudí. Žiaľ, často sa z nás stávajú 
nemilosrdní sudcovia. Preto sa potrebujeme zastaviť. Každý človek 
má svoju vlastnú históriu života, každý si niečím prešiel, niečo 
prežil. To, čo vidíme, je len špička ľadovca. Preto je ľahkovážne hneď 
vyrieknuť súd namiesto toho, aby sme mali milosrdný postoj lásky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod 
každodenný s refrénom sviatku. Menlivé časti zo sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

NeDeĽa 18. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník Leontios
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 9
Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4, 20)
Keď sa pozrieme na miesta, kde si Ježiš povolal svojich prvých 
učeníkov, prídeme na to, že to nebolo nič vznešené, nič duchovné 
či náboženské. Povolal si ich, keď boli v práci. Možno to poznáme 
z vlastnej skúsenosti. Do práce často nechodíme duchovne naladení 
a možno sa pozeráme na hodinky, ako sa ten čas vlečie a koľko toho 
ešte potrebujeme urobiť. A práve tento moment využíva Ježiš, aby si 
povolal svojich nasledovníkov. Nasledovanie Krista v našom živote 
nemá byť postavené na super príjemnom duchovnom rozpoložení 
a vzletných pocitoch, ale na našom rozhodnutí rozumu a vôle. Toto 
Božie slovo nám dáva jednoznačné vyjadrenie. Hneď zanechali siete 
a išli za ním. K tomuto nás Ježiš pozýva. Neodkladajme túto jedinečnú 
príležitosť nasledovať Krista. Nevyhovárajme sa, že pôjdeme za ním, 
keď sa polepšíme, keď bude viac času, keď budeme na to lepšie 
naladení, keď... Ježiš ťa volá tu a teraz. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš 
či necítiš hriešny, či pripravený. Poď a nasleduj ho! Len tak môžeš 
zažiť Božiu prítomnosť kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzaš. 
Ježiš neprišiel, aby si povolal schopných, ale aby urobil schopnými 
povolaných! „Zajtra“ ani „potom“ už nemusí byť. Nepremrhajme 
vzácnu šancu byť v Ježišovej blízkosti a chodiť s ním, kamkoľvek nás 
povedie. Lebo jeho plán s naším životom je to najlepšie, čo si môžeme 
dopriať.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s nedeľným refrénom). 
Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo 
sviatku. Ostatné z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 143, 254; PZ: 96, 223; HP: 
97, 239)

Michal Sopko
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No...
Veď to asi 
bude problém. 
Rýľoval som 
plytko. A teraz 
sa nám bude 
zle sadiť.
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A je to pre nás dvojaké poučenie. 
Duša je ako záhrada. Ak ju 
nepreorieš hlbokým pokáním, 
nebude                    v nej úroda.

Príbehy poslušníka

Zem sa nedá 
dobre 

upraviť, je 
veľmi tvrdá.

Potom Pán, Boh, vysadil na východe, 
v Edene, raj a tam umiestnil človeka, 

ktorého utvoril. (Gn 2, 8)

A to už 
prečo?

Veď sme ju v jeseni 
dobre porýľovali. Mala 

premrznúť.

Otče,
neviem, či 

bude dobrá 
úroda.

Dobre,
že Pán Boh

pri vysádzaní raja 
robil prácu 
poriadne.
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Ak si dobre čítal všetky texty na 
tejto stránke, určite budeš vedieť 
odpovedať na niekoľko otázok.
1. Ako sa volal kraj, kde Boh vysa- 
     dil raj?
2. Čo znamená slovo Mezopotá-    
     mia?
3. Ako sa volali štyri rieky, ktoré   
     ho zavlažovali?
4. Čo mal človek v raji robiť?
5. Aké dva najdôležitejšie stromy 
     boli v raji?
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JUBILEÁ KŇAZOV

Valentín Tkáč, na odpočinku v Košiciach – 1. apríl – 55 
rokov kňazstva; Ľuboš Repický, výpomocný duchovný 
pre sociálne odkázaných, Košice – 12. jún – 45 rokov 
života; Mons. peter rusnák, bratislavský eparcha – 14. 
jún – 30 rokov kňazstva; milan Gábor, farár farnosti 
Poráč – 14. jún – 20 rokov kňazstva; Marek Horňák, 
duchovný správca CZŠ a MŠ, Košice – 14. jún – 20 
rokov kňazstva; marek pejo, farár farnosti Lekárovce 
– 14. jún – 20 rokov kňazstva; vladimír varga, farár 
farnosti Košice-Nad jazerom – 14. jún – 20 rokov kňaz-
stva; Leontín Lizák st., farár farnosti Tichý Potok – 14. 
jún – 30 rokov kňazstva; Vladimír Anton Turčaník, ba-
zilián v monastieri v Krásnom Brode – 14. jún – 30 ro-
kov kňazstva; Ivan Bojčuk, štábny kaplán v Ordinariáte 
OS a OZ SR – 15. jún – 20 rokov kňazstva; Jozef Gača, 
vicerektor Kňazského seminára Prešov  – 15. jún – 20 
rokov kňazstva; Miroslav Iľko, farár a protopresbyter 
v Hanušovciach nad Topľou – 15. jún – 20 rokov kňaz-
stva; Michal Kočiš, správca farnosti Cabov – 15. jún – 
20 rokov kňazstva; Jozef Novický, farár Ľutina – 15. jún 
– 20 rokov kňazstva; Štefan Paločko, docent na GTF 
PU – 15. jún – 20 rokov kňazstva; Rastislav Višňov-
ský, farár Levoča – 15. jún – 20 rokov kňazstva; Juraj 
Voroňák, farár Rokytov pri Humennom – 15. jún – 20 
rokov kňazstva; Ján Maďoran, titulárny kanonik, farár 
farnosti Stropkov – Bokša – 16. jún – 50 rokov živo-
ta; Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup 
Pražského exarchátu, na odpočinku v Prešove – 25. jún 
– 91 rokov života; Vasiľ Kormaník, titulárny kanonik, 
duchovný správca Gréckokatolíckej charity v Prešove 
– 45 rokov kňazstva; Michal Moskaľ, na odpočinku 
v Michalovciach – 25. jún – 45 rokov kňazstva; Michal 
Roško, redemptorista v Michalovciach – 25. jún – 45 
rokov kňazstva; pavol obraz, farár farnosti Úbrež – 27. 
jún – 40 rokov života

Zo srdca želáme Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

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

 �Večer mladých
08.06. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (16.30 h)

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

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal plnofarebnú publiká-
ciu o blahoslavenom vladykovi Vasiľovi Hopkovi. Kniha 
so sprievodným CD je dostupná v predajniach v Pre-
šove, Košiciach a Michalovciach aj cez internetový 
obchod vydavateľstva BYZANT: www.byzant.sk. Na vy-
danie publikácie prispeli Mesto Michalovce a obce Da-
vidov, Hrabské a Nižný Tvarožec

BLAHOŽELÁME

Duchovný otec Ján Maďoran oslávi 16. júna krásne ju-
bileum – 50 rokov života. Drahý náš otec Ján, k vášmu 
okrúhlemu jubileu chceme zapriať pevné zdravie vám 
i celej rodine. Na vašej duchovnej ceste vám vypro-
sujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha, 

pomoc a starostlivú ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s úctou a modlitbou bývalí veriaci  
z Hlinného a Jastrabia

SPOMíNAME

„Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život.“ 3. 
júna sme si pripomenuli druhé 
výročie úmrtia gréckokatolíc-
keho kňaza otca Mgr. andreja 

Kereštana, titulárneho kanonika, ktorý 55 rokov svo-
jej kňazskej služby hlásal Božie evanjelium a rozdával 
veriacim a rodine pokoj a nádej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si s láskou na neho spomínajú. Navždy ostáva 
v našich srdciach a modlitbách. Vičnaja jemu pamjať!
manželka Nadežda, dcéry Vlasta a Kristína s rodinami

OZNAMY

Výberové konanie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ 
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku, v sú-
lade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cir-
kevnej základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 
819/111, 089 01 Svidník.
Kvalifikačné predpoklady: pedagogická spôsobilosť 
na daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov, najmenej päť rokov 
výkonu pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z.), prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 
317/2009 Z. z.)
Prihlášku do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výbe-
rové konanie + názov školy treba poslať doporučenou 
poštou do 09. 06. 2017 na adresu: Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 
081 35 Prešov
Podrobnejšie informácie: http://www.grkatpo.sk/? 
akcie&id=859 http://www.skolskyurad.grkatpo.sk/

Denný stacionár v Myslave

Gréckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach ponú-
ka svoje služby v Dennom stacionári sv. Bazila Veľké-
ho v Myslave. Prijímame klientov aj s Alzheimerovou 
a Parkinsonovou chorobou, ktorí môžu aktívne tráviť 
čas v príjemnom prostredí rodinného domu a v spo-
ločnosti iných seniorov. Klientom zabezpečujeme aj 
prepravnú službu. Tel.: 0911 711 363

Breakfestival 
Pozývame vás na ďalší ročník Breakfestivalu. Čaká 
na vás skvelý program plný výborných hudobníkov, 
rečníkov a zážitkov. Príďte 25. júna do prekrásneho 
prostredia Pieninského národného parku v Červenom 
Kláštore, aby ste si pri svojich blízkych a dobrej hudbe 
uvedomili, že ešte stále sú veci, do ktorých sa oplatí 
investovať svoj čas a úsilie.

INZERCIA

Penzión Daniella vo Veľkom Lipníku ponúka ubyto-
vanie v príjemnom prostredí s množstvom aktivít 
na okolí. V našom penzióne Daniella určite nájdete 
svoje pohodlie, oddych, relax a zábavu. Okrem uby-
tovania si môžete vychutnať chutné jedlo v našej re-
štaurácii, na našej terase alebo dokonca aj v našom 
altánku. Viac informácií: info@penziondaniella.sk , 
tel: 0907 947 976/0918 465 710 alebo na webovej 
stránke: http://www.penziondaniella.sk/ Nájdete nás 
aj na Facebooku.
____________________________________________
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. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dob-
rovoľný príspevok.
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Dá sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
(BSM) počas trvania manželstva zrušiť alebo 
nejako upraviť?
Áno, pravdaže, dá sa to. Občiansky zákonník 
v Slovenskej republike umožňuje rozšírenie 
BSM, zúženie BSM, zrušenie BSM za trvania 
manželstva. Právna úprava rozšírenia a zúženia 
je zakotvená v § 143a Občianskeho zákonní-
ka, v zmysle ktorého si manželia môžu upraviť 
rozsah BSM, ale napr. pri zúžení to nemôže byť 
v takom rozsahu, že BSM by v podstate zanik-
lo. Takéto dohody môžu uzavrieť len manželia. 
Právnu úpravu zrušenie BSM za trvania man-
želstva upravuje: § 148 Občianskeho zákonníka, 
v zmysle ktorého môže súd zrušiť BSM za trva-
nia manželstva, ak by ďalšie trvanie odporova-
lo dobrým mravom. Napr. jeden z manželov sa 
nespráva hospodárne, a tým ohrozuje druhého 
manžela. § 148a Občianskeho zákonníka, v zmys-
le ktorého súd zruší BSM za trvania manželstva, 
ak jeden z manželov začal podnikať a druhý 
z manželov podá takýto návrh na príslušnom 
súde. V danom prípade vám však odporúčam 
obrátiť sa na kvalifikovaného advokáta, ktorý 
vám zabezpečí napr. spísanie návrhu na súd. 

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

SLAMKA  & Partners, s. r. o.
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TV LUX

J02.06. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy SZ: 
Dávid a Goliáš p 11.50 Prehľad kresťanských periodík 
(PKP)  12.20 Slovo v obraze: Ukrižovanie 16.30 Viera 
v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR – dokument p 
2 19.50 PKP r 21.25 Chvály p
J03.06. (sobota)  14.00 Akatist p 16.00 Večerná univerzita p 
16.45 Gréckokatolícky magazín (GkM) r 17.20 PKP r 
20.30 Karolína – film p
J04.06. (nedeľa)  00.35 Ján Pavol Veľký: Pápež, ktorý zmenil 
dejiny – dokument p 01.40 Kultúra života a pseudokultú-
ra smrti – vzdelávací program p 09.40 Gkm r 10.00 Svätá 
omša z Vatikánu na slávnosť Zoslania Svätého Ducha 
14.40 Môj názor: Dôsledky výchovy detí homosexuálny-
mi pármi 15.15 Slovo v obraze: Zoslanie Svätého Ducha p
J05.06. (pondelok)  03.45 Viera v Rusku: Návrat, španielske 
deti v ZSSR – dokument 2 09.20 Animované biblické 
príbehy SZ: Šalamún p 10.20 Z prameňa p 10.40 Keď 
láska víťazí – dokument 16.45 Vatikánsky magazín – 
spravodajstvo p 17.30 Doma je doma p
J06.06. (utorok)  08.20 Moja misia: Uganda – publicistika 
09.20 Animované biblické príbehy SZ: Eliáš p 16.30 Spo-
jení oceánom p 20.55 Gréckokatolícky magazín
J07.06. (streda)  01.50 Gkm r 09.15 Animované biblické 
príbehy SZ: Elizeus p 11.10 Z prameňa p 14.40 Gkm r 
17.30 Doma je doma p 20.15 PKP r
J08.06. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy SZ: 
Daniel p 10.10 Z prameňa p 16.30 Guru alebo Ježiš p – 
dokument 17.20 PKP r 17.30 Doma je doma p

J09.06. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy SZ: 
Ester p 11.50 PKP 16.30 Krížové výpravy: Cesty viery p 
2 (1) 17.30 Mystička z hôr: Kunegunda Siwiec – dok. p 
2 18.35 Animované biblické príbehy Ester 19.50 PKP r
J10.06. (sobota)  14.00 Akatist p 17.20 PKP 17.30 Luxá-
reň p 20.30 Boh v Krakove – film p
J11.06. (nedeľa)  00.35 Túžba za večnými výšinami – doku-
ment p 2 08.00 Ekoklbko: O tvorení – detský program p 
14.40 Môj názor – publicistika p 15.15 Slovo v obraze: 
Najsvätejšia Trojica – umelecký program p 20.30 Duchov-
ná poradňa: Dar Eucharistie p
J12.06. (pondelok)  00.25 Boh tak miloval svet – vzdelávací 
program 01.50 Kresťan v spoločnosti – diskusná relácia 
05.05 Biblia: Život Ježiša – dramatizované čítanie zo 
Svätého písma

TV NOE

J02.06. (piatok)  11.10 Do varu s Maxem Kašparů (3) 11.45 
Bible pro nejmenší: Petr ve vězení 13.05 Skryté poklady: 
Milan – dokument 18.30 Bible pro nejmenší
J03.06. (sobota)  07.35 Ceferino Jiménez Malla: Cikán 
v nebi – dokument 16.05 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J04.06. (nedeľa)  06.15 ŘkM r 10.00 Mše svatá ze slavnosti 
Seslání Ducha Svatého z Baziliky sv. Petra v Římě 14.35 
Slovanský Velehrad
J05.06. (pondelok)  11.50 Bible pro nejmenší 13.05 Salesiá-
ni v Brazílii – dokument 16.00 Pouť – film USA
J06.06. (utorok)  20.00 Anežka Česká – hraný film 21.05 
Řeckokatolický magazín

J07.06. (streda)  07.35 Misionáři chudých: O aktivitách 
misionářů chudých na Jamajce 21.05 Do varu s Maxem 
Kašparů (4)
J08.06. (štvrtok)  16.20 ŘkM r 16.40 Nikaragua – Matka 
všech 18.00 Animované biblické příběhy: Znamení časů
J09.06. (piatok)  07.35 Bělorusko: Květ mezi trny – doku-
ment 14.55 Missio magazín
J10.6. (sobota)  15.05 Arménie: Víra hory přenáší 18.35 
Opřu se o florbalovou hůl – dokument
J11.06. (nedeľa)  06.55 ŘkM r 08.55 Kazachstán: Slib – 
príbeh 16.05 Poselství svatých: Johanka z Arku 18.30 
Animované biblické příběhy: Mesiáš přichází
J12.06. (pondelok)  10.30 Barva lásky – taliansky dokument 
o mozaikách, tvorbe a pohľade na život známeho umelca 
Marka Rupnika SJ 21.05 Artbitr: Kulturní magazín (41) 
21.20 Stopy ve sněhu – dokument o pašovaní literatúry 
do Československa
J13.06. (utorok)  15.20 Nárožní kámen: Sudán 18.40 
Animované biblické příběhy: Mesiáš přichází 21.40 
Řeckokatolický magazín
J14.06. (streda)  13.00 Propast – dokument, v ktorom je 
rozobratá problematika bielej mágie, konkrétne reiki 
a exorcizmus 21.30 Do varu s Maxem Kašparů (5)
J15.06. (štvrtok)  07.35 Se salesiány na jihu Madagaskaru 
08.20 Výpravy do divočiny 14.40 Tajemství skla – príbeh 
14.50 ŘkM r
J16.06. (piatok)  11.15 Duchovní malby: Andělé (1) 16.20 
Umění sklářských mistrů 18.15 Gavran – dokument 20.00 
Na pomezí ticha a tmy – dokument

30 www.casopisslovo.sk
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Dani Pettreyová: Sabotáž

Keď sa Reef McKenna konečne vráti domov, zistí, že 
jeho milovaná Aljaška čelí obrovskej hrozbe. Dobráčka 
od kosti Kirra Jacobsová a problémový Reef McKenna 
si v detstve liezli na nervy, ale počas dobrovoľníckej 
služby na náročných pretekoch psích záprahov Iditarod 
sa zdá, že medzi nimi preskočila iskra. Raz v noci Reef 
prichytí Kirru, ako sa vykráda z tábora. Kirrin strýko 
Frank, účastník pretekov, zmizol. Keď ho Kirra a Reef vystopujú, dozvedia 
sa strašnú správu: Frankovu dcéru uniesli. Kirra s Reefom a celou rodinou 
McKennaovcov sa ocitajú v pretekoch s časom, aby zastavili zloducha, 
ktorý sa vyhráža nielen zabitím dievčaťa, ale aj spustením najväčšej kata-
strofy, akú kedy Aljaška zažila. (i527.net)

Karolína

Katia a Magda sú dve osemnástky 
a najlepšie kamarátky na filmovej 
strednej škole. Rady sa bavia, ale 
musia ešte urobiť prácu na závereč-
nú skúšku: natočiť film. Keď im učiteľ zadá tému – urobiť film o blahosla-
venej Karoline Kózkównej, búria sa. Veď existujú dôležitejšie problémy 
a sociálne otázky, prečo by sa mali zamerať na dedinské dievča, čo 
zomrelo pred sto rokmi? Ale potom sa začnú veci meniť... Chtiac-nechtiac 
sa vydajú na cestu tam, kde Karolína žila a zomrela. Zisťujú, že jej život 
bol naplnený láskou k rodičom, súrodencom, susedom a hlavne k Bohu. 
V roku 1987 ju Ján Pavol II. blahorečil a stala sa patrónkou mladých. Film 
si môžete pozrieť na TV Lux 3. júna o 20.30 h. (TV Lux, Dada Kolesárová)

Zootropolis

Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto 
ako žiadne iné. Skladá sa z niekoľkých obytných 
štvrtí, od nóbl predmestia Saharské pole po mrazivé 
sídlisko Tundrovka, domov polárnych zvierat. Je to 
skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu – bez 
ohľadu na veľkosť a stravovacie chúťky, od najväčšie-
ho slona cez leva po najmenšieho piskora. Keď však 
do mesta dorazí ambiciózny policajný nováčik Judy Hoppsová, zistí, že byť 
prvým králikom medzi veľkými zvieratami policajného zboru nie je vôbec 
jednoduché. A pretože chce svoje kvality dokázať, využije prvú príležitosť 
a spojí sa aj s pouličným podvodníkom – lišiakom Nickom, aby vyriešila 
zložitý a záhadný prípad, smerujúci na najvyššie miesta Zootropolisu. 
(kinema.sk)

Darlene Zschech: 
Here I am send me

Svetoznáma speváčka, bývalá vedúca 
chválového tímu Hillsong Worship v Syd-
ney Darlene Zschechová vydala začiatkom marca nové CD. Žena s krás-
nym hlasom, ktorá viedla Hillsong cez zlatý vek milénia a stála pri zrode 
príznačného zvuku chvál, z ktorého Hillsong čerpá dodnes. Názov albumu 
evokuje refrén britskej kapely Delirious, ale Martin Smith vypomáhal iba 
s úvodnou skladbou You are Great. Celkovo jedenásť skladieb bolo 
napísaných a skomponovaných spolu s viacerými hosťami. Album je 
živou nahrávkou z koncertu. Je dôležité podotknúť, že album je jej prvým 
projektom vydaným po prekonaní diagnostikovanej rakoviny v roku 2014, 
a túto živú skúsenosť Darlen premietla aj do svojich piesní. (christ-net.sk)
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J17.06. (sobota)  09.00 Animované biblické příběhy: 
Mesiáš přichází 11.10 Poselství svatých: Johanka z Arku 
16.40 Duchovní malby: Sixtinská kaple (2) 23.05 ŘkM r
J18.06. (nedeľa)  11.30 ŘkM r 15.30 Poselství svatých: 
František z Assisi 18.55 Mše svatá ze Slavnosti těla a krve 
Páně z Lateránské baziliky v Římě

LUMEN

J02.06. (piatok)  21.00 Jazzový klub: Olympic, Ron Wood, 
Charlie Watts a priatelia
J03.06. (sobota)  10.30 Svätá omša zo Starých Hôr
J04.06. (nedeľa)  06.05 modlitba prvej hodinky 13.00 P. O. 
Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský
J07.06. (streda)  16.30 Lupa: Dóm svätého Martina 
v Bratislave 21.00 Ako nesedieť doma a urobiť festival 
v obci – rozhovor
J10.06. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Jozef Kellӧ
J11.06. (nedeľa)  06.05 modlitba prvej hodinky
J15.06. (štvrtok)  16.30 Dejiny Koptskej pravoslávnej cirkvi. 
Hosť: Ján Krúpa, gréckokatolícky kňaz
J16.06. (piatok)  21.00 Jazzový klub: Paul McCartney, Bob 
Dylan, Jim Croce a priatelia
J18.06. (nedeľa)  06.05 modlitba prvej hodinky 20.30 
Karmel – vyznania kňazov o povolaní

J21.06. (streda)  21.00 Obec Šenkvice a ich folklórny 
súbor Mladosť
J23.06. (piatok)  16.30 Ako sa prejavuje syndróm vyhorenia 
a ako s ním bojovať? Hosť: psychológ Matúš Kucbel
J24.06. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J25.06. (nedeľa)  06.05 modlitba prvej hodinky 20.30 
Karmel – vzácne fresky vo vinohradníckej oblasti Devičany 
čakajú na svoju záchranu
J28.06. (streda)  16.30 Rímskokatolícka farnosť Hnilec

RTVS

DvoJka
J03.06. (sobota)  23.15 Posledný portrét – dokumen-
tárny film o svetoznámom fotografovi Yurim Doicovi, 
ktorý pátra po osudoch svojej rodiny a židovskej kultúry 
na Slovensku r
J04.06. (nedeľa)  10.00 Slávnosť Zoslania Svätého Ducha 
z Námestia svätého Petra vo Vatikáne za účasti pápeža 
Františka p 13.25 Televízny posol – náboženský magazín p 
19.50 Slovo – príhovor farára Reformovanej cirkvi Imricha 
Peresa p 01.15 Slovo r
J05.06. (pondelok)  12.55 Televízny posol r
J06.06. (utorok)  11.05 Klenotnica: Zemplínske motívy – 
dokumentárny film o histórii a ľudových zvykoch na Zem-
plíne r 20.10 Tajné dokumenty nacistov – dokument p
J07.06. (streda)  12.40 Tajné dokumenty nacistov r

J10.06. (sobota)  08.55 Drevené kostoly Karpatského 
oblúka – dokumentárny film p 13.05 Klenoty našich 
dedín – scénický program r 20.40 Obrazy starého sveta 
– dokumentárny film p
J11.06. (nedeľa)  06.00 Obrazy starého sveta r 10.30 
Svätá omša z Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 12.55 
Orientácie 19.50 Slovo 01.20 Slovo r

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J04.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
J11.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v.Košiciach
J18.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Pravoslávna 
svätá liturgia z Falkušoviec

ráDIo reGIna
Jpondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty r
Jsobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete r
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana r
J09.06. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Pavol Vaľko)
ráDIo Devín
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 A Y CH I L A K A D O R B O A A D Ž

 A T Ň I Z S E O F P R K R N Í A J

 O M E T A P A U L Y E U Á E T R J

 O K B V O E I I L I Z R A V Z A Ľ

 Y U R CH S V T D L A B I A Z H Í N

 V A A E I O S M A T A A K O C Ó K

 L L L Á S K A A CH É A I D A M M K

 Á É S F A O R E O M C Y S I V O A

 N K É L O L P O R O R E T T L S R

 Á R P I O S Á I R K M N O O I A Á

 A E D S Ú V F T Á B A K P I V Č B

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

 B P M Y D L O O R A L R O B Ú S R

Legenda: ANTIMÓN, BRÁNA, EPOCHA, ETAPA, FIRMA, FOSFOR, 
FYZIKA, ISTIČ, JAHODY, KABÁT, KALICHY, KOLIBA, KOMÉTA, KOTVA, 
LARVA, LÁSKA, LÁTKA, LIEKY, LISTY, LITOSFÉRA, MLIEKO, MYDLO, 
OBRODA, ODVAR, OKRES, OSADA, OSVETA, OTROCI, OZVENA, 
POSOL, REZBA, RYBÁR, SELÉN, SKALPEL, SLOVO, SPEVOKOL, 
SPOLOK, STOPA, SÚBOR, TEROR, TOVAR, ÚSPECH, ŽATVA.  

Tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 10: Krížovka: Deti sú úžasným darom 
od Boha. Osemsmerovka: Úcta sa nezískava hrdosťou, ale láskou.

Výherca: Mgr. Kamila Slobodníková z Belže

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

Pomôcky:  
Otis, Oel, Tole, 
Acton, Ugut

Vzácny nápoj
1
q

Povedzte Ústie rieky  
do mora

Autor:  
Vladimír  

Komanický
2
q

Olympia, 
po domácky

Egyptský boh 
slnka

4
q

Útoky

Časť oceánu Záväzné 
pravidlo

Drop,  
odborný 

názov

Tyrkys

Unjunction 
transistor, skr.

Kvetoslava, 
po domácky

Solmizačná 
slabika

Klasa

Okoviny Rieka

Maďarská 
jednotka dĺžky

Etiópske 
mesto

Bohoslužobné 
rúcho

Chumáče

Skratka v boxe

Arabské 
knieža

Kokosové 
vlákno Kremičitý 

minerál
Krížové kĺby

Cesta 
balónom

Vianočná 
pieseň

Mliečny 
výrobok

Opica
Etela, 

po domácky Raj

3
q

Chemická 
značka tália

Symetrála
Sonda Český súhlas

Implicit Asso
ciat. Test, skr.

Eskimácke 
obydlie

Spriadali
Slovenská 
republika

Offene 
Erwerbges.

Meno 
Lorincovej

Český spevák
Leňochod

Časť Londýna Taliansky 
prozaik

Dvojhláska Hylang, 
skratka Ruské mesto
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
03.06. Fatimská sobota  (10.00 h)
11.06. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)
18.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
25.06. Púť rodín spojená so stretnutím prvoprijí-
majúcich detí s otcom arcibiskupom (10.00 h)
01.07. Fatimská sobota  (10.00 h)

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

03. – 04.06. Fatimská sobota a odpustová slávnosť 
ZsD
25.06. 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)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
04.06. Nedeľa požehnania rodín – Akatist požehna-
nia rodín a katechéza (15.00 h)
09.06. modlitby za uzdravenie a oslobodenie 
(17.00 h)

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

03.06. Fatimská sobota (10.30 h)
04.06. Malá púť (10.30 h)
01.07. Fatimská sobota (10.30 h)
09.07. Malá púť (10.30 h)

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

16. – 18.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť 
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrá-
tenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 
95 eur za manželský pár.
22. – 25.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chys-
táte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uva-
žujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, 
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo 
váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte 
jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac na www.do-
manzelstva.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

Viac na webe 
http://centrumpreromov.sk/; http://ucf6.sk/

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Ruženec za závislých 
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantíno-
vej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 
21.06. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

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

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

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

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

Subkomisia pre bioetiku a Rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS
v spolupráci s Ústavom zdravotníckej etiky SZU  

a Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave 

organizujú

koNFereNciU ZDravotNíckej etiky a Bioetiky

aktuálne etické problémy zdravotnej
starostlivosti na slovensku

16. júna 2017 (piatok)

Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku (A. Bernoláka 1)

prograM

08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 09.15  Slávnostné otvorenie
09.15 – 10.45  1. BLOK: starostlivosť o ZDravotNe postiHNUtýcH
11.15 – 12.45  2.BLOK: ZrieDkavé ocHoreNia Na sloveNskU
14.00 – 16.00  3. BLOK: vyBraNé etické proBléMy v oNkolÓgii
15.50 – 16.00  Záver konferencie

INFORMÁCIE A ELEKTRONICKÉ PRIHLASOVANIE
WWW.KKLZ.SK

Onkologický ústav sv. Alžbety Univerzitná nemocnica s poliklinikou 
Milosrdní bratia

Konferencia biskupov Slovenska


