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koNgregácia  
pre východné cirkvi

JJ Martin Mráz
J� foto: bookspallath.blogspot.sk; 

en.abouna.org

Kongregácia je jedným z orgánov Rímskej 
kúrie, ktorý pomáha rímskemu pápežovi 
v správe a riadení všetkých východných 
katolíckych cirkví. Konkrétne sa jej kompe-
tencie vzťahujú na všetky záležitosti, ktoré 
sú vlastné východným cirkvám a ktoré treba 
predložiť Svätej stolici, týkajúce sa buď 
štruktúry a usporiadania cirkví, buď vykoná-
vania učiacej, posväcovacej a riadiacej úlohy, 
alebo osôb, ich stavu, práv a záväzkov.

Prefektom Kongregácie pre východne cir-
kvi je kardinál Leonardo Sandri, sekretárom 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a podsekretárom pá-
ter Lorenzo Lorusso OP. Členmi kongregácie 
sú všetci patriarchovia, väčší arcibiskupi 
a metropoliti východných katolíckych cirkví. 
Našu Gréckokatolícku cirkev zastupuje 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita. Ďalším Slovákom, ktorý pracuje 
ako konzultor kongregácie, je páter Miroslav 
Konštanc Adam OP. Jedným z úradníkov, 
pracujúcich priamo na východnej kongregá-
cii, je aj slovenský kňaz Martin Mihaľ.

Kongregácia sídli v Ríme na Via della 
Conciliazione 34 v paláci, ktorý sa nazýva 
Convertendi a ktorý postavil taliansky rene-
sančný architekt Donato Bramante. Ďalší 
známy taliansky umelec Raffaello Sanzio 
v ňom prežil posledné roky svojho života. 

V sídle kongregácie sa nachádza aj byzantská 
kaplnka vyzdobená ikonami od pátra Leuss-
nika OSB, mnícha z kláštora v Chevetogne.

Politická situácia na Blízkom východe 
spôsobila exodus mnohých východných 
katolíkov do západného sveta. Jedna z prvo-
radých úloh prefekta a sekretára východnej 
kongregácie v ostatných rokoch je rôznorodá 
pomoc práve tejto skupine katolíkov. V mene 
pápeža kardinál prefekt a arcibiskup sekretár 
realizovali niekoľko ciest, ktoré mali za cieľ 
zblízka vidieť a zhodnotiť situáciu východ-
ných katolíkov na týchto úze miach a násled-
ne hľadať čo najlepšie formy pomoci. Pomoc 
týmto kresťanom kongregácia poskytuje aj 
vďaka zbierke Na Boží hrob, ktorá sa každý 
rok počas sviatkov Paschy koná aj v našich 
chrámoch.

Ďalšie vybrané kompetencie Kongregácie 
pre východné cirkvi:
• Kongregácia sprostredkúva udelenie cirkev-

ného komúnia novozvoleným patriarchom 
alebo schválenie voľby novozvoleným 
arcibiskupom väčším zo strany pápeža.

• Cez kongregáciu sa vybavuje potvrdenie 
voľby zo strany pápeža pre každého bisku-
pa v rámci patriarchálnych cirkví a cirkví 
arcibiskupstiev väčších.

• U ostatných východných katolíckych cir-
kví, pre ktorých biskupov vyberá priamo 
pápež, sa kongregácia stará o starostlivé 
zhromaždenie všetkých potrebných infor-
mácií o kandidátoch.

• Kongregácia zhromažďuje a predkladá 
ostatným vatikánskym úradom správu 

o stave každého biskupstva, ktorú je po-
vinný predložiť každý biskup pred svojou 
návštevou ad limina.

• Úlohou kongregácie je podporovať formá-
ciu kňazov. Má jurisdikciu nad všetkými 
východnými katolíckymi seminármi vo 
svete a spravuje niekoľko východných 
kolégií v Ríme. Prefekt kongregácie je 
zároveň veľkým kancelárom Pápežského 
východného inštitútu v Ríme.

• Kongregácia udeľuje v mene pápeža aj 
dišpenzy a rôzne povolenia. Napr. aj indult 
biritualizmu – povolenie pre kňaza slúžiť 
liturgiu aj v inom obrade, než k akému 
patrí.

• Kongregácia má za úlohu podporovať 
a starať sa o rozvoj zasväteného života vo 
východných katolíckych cirkvách.

V rámci kongregácie v súčasnosti pôsobia 
tri komisie: komisia pre liturgiu (zriadená 
v roku 1931 a obnovená v roku 2015), komisia 
pre štúdium kresťanského Východu, komisia 
pre formáciu kňazov a rehoľníkov.

Jednou z organizačných zložiek kongregá-
cie je aj Dielo na pomoc východným cirkvám 
(ROACO), založené v roku 1968, ktoré 
združuje organizácie podporujúce východné 
cirkvi vo všetkých oblastiach života: teda 
čo sa týka bohoslužieb, kléru, pastoračnej 
formácie, vzdelávacích inštitúcií a sociál-
no-zdravotnej pomoci. Jeho členmi sú 
organizácie a jednotlivci, ktorí robia zbierky 
na finančnú pomoc v Nemecku, Francúzsku, 
Švajčiarsku, Holandsku a Rakúsku.

Dôležitou aktivitou je aj vydávanie ročen-
ky S.I.C.O. (Servizio Informazioni Chiese 
Orientali). Ide o časopis, v ktorom sú každo-
ročne publikované príhovory pápeža, ktoré 
sa týkajú kresťanského východu, a aktivity 
kongregácie, jej prefekta a sekretára.

Prefekt kongregácie kardinál Leonardo Sandri na posviacke obnoveného 
pamätníka proroka Mojžiša na hore Nebo v Jordánsku

Sekretár kongregácie vladyka Cyril Vasiľ SJ na predstavení knihy  
Iniciácia kresťana v Sýrsko-malabarskej cirkvi

2 www.casopisslovo.sk

p
r

eD
st

a
v

U
je

M
e



Hovorí sa, že máj je lásky čas. A je to vidno 
na každom kroku – od kvitnúcich kvetov 
a stromov až po vyspevujúce vtáky. Po dlhej 
zime ma stále udivuje, ako sa dokáže naoko 
mŕtva krajina, stromy, pôda zmeniť na jednu 
veľkú záhradu, v ktorej pulzuje život. Zdá 
sa, akoby sa jednotlivé stvorenia predvádza-
li, kto krajšie zaspieva či sa krajšie vyfarbí. 
Nie je to zdanie, ale úloha, ktorú vložil ako 
túžbu Stvoriteľ do každého svojho stvorenia: 
„Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: ... vrchy 
a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky 
cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy 
a okrídlené vtáctvo...“ (Ž 148). Každý tvor má 
za úlohu vzdať Bohu chválu – už len tým, že 
existuje. Jeden druh slúži pre dobro druhého 
v nespočetných vzájomných vzťahoch. Do-
konalosti ukazujúcej na Stvoriteľa, ktorý sa 
nám dáva aj takto spoznať. Ako píše sv. Pavol 
v Liste Rimanom, Boha môžeme už od stvo-
renia sveta rozumom poznávať zo stvorených 
vecí (Rim 1). Nekonečný vesmír je prevažne 
z kameňa, ohňa či ľadu, našu Zem naplnil 
Boh životom v jeho nekonečných formách. 
Na jednom metri štvorcovom môžeme nájsť  
tisíce živých organizmov – rastliny, živočíchy 
vo vzduchu, na zemi i pod zemou, drobné li-
šajníky na kôre až po baktérie a huby v pôde. 
Je nádherné pozorovať dokonalosť, nádheru 
či úžasné schopnosti jednotlivých druhov. 
Razanciu a rýchlosť dážďovníkov na oblohe, 
akrobatické kúsky sýkoriek loviacich hmyz 
pre svoje mláďatá. Obdivujem fascinujúce 
schopnosti netopierov. Ich dokonalý let, 
orientáciu v úplnej tme a lov hmyzu len 
pomocou zvuku či schopnosť prežiť aj päť 
mesiacov bez potravy a vody. Ľudia si hovo-
ria, že sú pánmi tvorstva, ale nedokážu oživiť 
ani len baktériu, z ktorej sa vytratil život. To 
dokáže len Boh. Každý organizmus má tak 
svoju hodnotu sám osebe, nielen ako zdroj 
pre človeka, ako píše v encyklike Laudato si 
Svätý Otec František: „Každý rok miznú tisí-
ce rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré už 

nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše 
deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. 
Veľká väčšina druhov vyhynie pre príčiny, 
ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činnos-
ťou. Pre nás tisíce druhov nevzdajú chválu 
Bohu svojím životom ani nám nebudú môcť 
odovzdať svoje posolstvo. Na to nemáme 
právo.“

Každý z nás môže ovplyvniť svoj kúsok 
sveta, v ktorom žije. Je veľa možností, ako dať 
priestor životu. Kŕmidlo s trochou slnečnice 
v zime pomôže mnohým vtáčikom a ich 
pestrosť zas poteší naše oči a dušu. Napájad-
lo v záhrade poskytuje priestor, kde sa môžu 
v lete napiť, ale aj dať si ranný kúpeľ. Búdka 
pre sýkorky či vrabce poskytne domov. Ak 
v záhrade umiestnime čmelín, čmeliaky sa 
nám odmenia vytrvalým opeľovaním v záh-
rade a majestátnosťou svojho letu. Pestré 
kvety a kríky kvitnúce v rôznych obdobiach 
poskytnú nektár mnohým druhom hmyzu. 
Netopiere pod odchýleným obkladom či 
v búdke získajú vzácne a bezpečné miesto, 
kde môžu privádzať na svet svoje mláďatá, 
a odmenia sa nám reguláciou hmyzu, kto-
rým sa živia. Vždy zvážme vhodnosť che-
mických postrekov v záhrade, často oberú 
o potravu alebo likvidujú aj druhy, ktorým 
sme nechceli ublížiť. Vzácnym priestorom 
na život viacerých druhov je aj chrám. Ak pri 
ňom zachováme stromy, poskytnú priestor 
mnohým druhom vtákov a hmyzu a v lete 
nám poskytnú príjemný tieň. Podkrovie je 
zas cenným úkrytom pre netopiere a viaceré 
druhy vtákov, ako sú vrabce, dážďovníky či 
dokonca sokoly. Ak dáme priestor živým 
stvoreniam v blízkosti našich domovov, od-
menia sa nám. Nechajme im kúsok priesto-
ru, aby mohli vzdať Bohu chválu!

Ing. Martin Ceľuch, PhD.
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Svätý Otec navštívil Fatimu  
a svätorečil dvoch pastierikov

S Máriou ako pútnik nádeje a pokoja – tak 
znelo motto dvojdňovej apoštolskej púte 
Svätého Otca Františka do portugalskej 
Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavenia 
Panny Márie trom malých pastierikom. Ako 
každú apoštolskú cestu, aj púť do Fatimy 
Svätý Otec odovzdal v modlitbe pred ikonou 
Salus Populi Romani v rímskej bazilike Santa 
Maria Maggiore.

V piatok 12. mája odletel Petrov nástupca 
popoludní z rímskeho letiska Fiumicino. 
Na palube lietadla sa prihovoril sedemde-
siatim novinárom, ktorí ho sprevádzali: 
„Ďakujem za vašu spoločnosť a prácu počas 
tejto cesty, ktorá je tak trocha výnimočná. 
Je to cesta modlitby, stretnutia s Pánom a so 
svätou Božou Matkou.“

Na letiskovej základni privítali rímskeho 
pontifika portugalský prezident Marcelo 
Rebelo de Sousa, miestni biskupi a veriaci. 
Odtiaľ sa presunul do Kaplnky zjavení vo 
Fatime, kde Svätého Otca čakali desaťtisí-
ce veriacich. Pred obrazom Panny Márie 
predniesol modlitbu a na záver Panne Márii 
Fatimskej daroval zlatú ružu.

Po modlitbe sa Svätý Otec obrátil v prí-
hovore, ktorý predniesol v portugalčine, 
na mariánskych pútnikov. Vysvetlil, že Panna 
Mária nie je „svätý obrázok“, ku ktorému sa 
chodí, aby „sme dosiahli nejakých láska-
vostí za nízku cenu“ a dodal: „Kiež by sa 
každý z nás stal spolu s Máriou znamením 
a sviatosťou milosrdenstva Boha, ktorý vždy 
odpúšťa, odpúšťa všetko“. Po príhovore sa po-
modlil s pútnikmi radostný ruženec. Po od-
chode Petrovho nástupcu zostali veriaci 
na námestí pred Bazilikou Ružencovej Panny 
Márie v modlitbe a zúčastnili sa na omši, 
ktorej predsedal štátny sekretár kardinál 
Pietro Parolin.

V sobotu 13. mája zavŕšil Svätý Otec 
František apoštolskú púť do miesta marián-
skych zjavení vo Fatime slávnostnou svätou 

omšou a kanonizáciou Františka a Hyacinty 
Martovcov pri ktorých hroboch sa pomodlil 
ešte pred liturgiou za účasti pol milióna 
veriacich.

Svätý Otec František v homílii, ktorú 
predniesol celú v portugalčine, povzbudil 
pútnikov slovami: „Máme Matku. Zhromaž-
dení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá 
sa opiera o Ježiša.“ Pod ochranný plášť Panny 
Márie zveril rímsky biskup chorých, väzňov, 
chudobných a znevýhodnených.

Obetné dary priniesol brazílsky chlapec 
Lucas Maeda de Oliveira, ktorého zázrač-
né uzdravenie dopomohlo ku kanonizácii 
fatimských detí. Posledný príhovor počas 
apoštolskej púte vo Fatime venoval Svätý 
Otec na záver omše osobitne chorým: „Žite 
svoj život ako dar a povedzte Márii tak ako 
pastierikovia, že sa chcete z celého srdca 
obetovať Bohu,“ povzbudil prítomných 
a dodal: „Nehanbite sa byť vzácnym pokla-
dom Cirkvi.“ Po slávnostnej omši nasledovala 
eucharistická adorácia, po ktorej Svätý Otec 
udelil veriacim apoštolské požehnanie. Pri 
obedňajšom stole sa stretol s portugalskými 
biskupmi. Na letisko sa s ním prišli rozlúčiť 
miestne autority i cirkevní predstavitelia 
Portugalska. (RV/TK KBS; foto: weeklycolo-
rado.com, www.trbimg.com)

�� Veľké prekvapenie zažili 20. mája 
obyvatelia Ostie, štvrte na okraji Ríma, 
keď tradičné veľkonočné posvätenie 
príbytkov im prišiel vykonať namiesto ich 
farára osobne Svätý Otec František. Svätý 
Otec požehnal asi tucet bytov v jednom 
z obytných komplexov. Stretol sa s rodina-
mi v neformálnej atmosfére, keď ich najprv 
s úsmevom poprosil o prepáčenie, že ruší 
v čase popoludňajšieho odpočinku. Každé-
mu v rodine podaroval ruženec. (RV)

�� V saleziánskom centre v Ostrave sa 
20. mája konal evanjelizačný kurz Poď 
za mnou. Kurz pripravila a realizovala 
rómska evanjelizačná skupina pôsobiaca 
pri Gréckokatolíckom formačnom centre 
pre Rómov v Čičave. Na kurze sa zúčastnili 
českí Rómovia, ktorí mohli skrze rôzne 
aktivity, scénky, chvály a svedectvá zakúsiť 
život pod vedením Svätého Ducha. (Radko 
Blichar)

�� 24. – 28. mája uskutočnil vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
pastoračnú návštevu niekoľkých severo-
talianskych farností a diecéz s cieľom pre-
zentácie východnej cirkvi. Počas návštevy 
slávil svätú liturgiu na hrobe bývalého 
apoštolského nuncia Mons. Luigiho Dosse-
nu, navštívil otca Jaroslava Lajčiaka a ním 
spravovanú farnosť a bol si uctiť aj obete 
minuloročného teroristického útoku v Nice. 
Na návšteve sa aktívne zúčastnila a krásu 
byzantského liturgického spevu predviedla 
aj časť Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Me-
toda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie 
Lovašovej. (TSKE)

��Medzi piatimi budúcimi kardinálmi, 
ktorých Svätý Otec František vymeno-
val 28. mája, je po prvýkrát v dejinách 
aj biskup z Laosu. Sedemdesiattriročný 
Mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun 
sa osobne stretol v januári tohto roka so 
Svätým Otcom, ktorého už vtedy zaujal 
životný príbeh biskupa z jednej z najchu-
dobnejších krajín juhovýchodnej Ázie, kde 
vládne komunistický režim. (RV)

�� 28. mája boli vďaka podpore Konfe-
rencie biskupov Slovenska v spolupráci 
s humanitárnou organizáciou Shingala 
Azad a Slovenskou katolíckou charitou 
slávnostne uvedené do prevádzky dve 
studne v irackom Kurdistane, ktoré boli 
predtým zničené teroristami z ISIS. Pri 
letných teplotách, ktoré v Iraku dosahujú 
až 50 °C, je voda kľúčová na prežitie a po-
stupnú obnovu zničenej krajiny. Význam 
tejto udalosti podčiarkuje aj fakt, že v pro-
vizórnych táboroch tu žije viac ako 4 500 
jezídskych vysídlencov.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

O láske
JJ Marek Baran
J� foto: www.heraldmalaysia.com

Láska bez miery
Svätý Otec František vo svojej rannej homílii 
priblížil lásku Otca a Syna, z ktorej žije 
aj človek. Povedal: „Zoznam Ježišových 
prikázaní je veľmi dlhý, jadro je však len 
jedno: Otcova láska k Ježišovi a Ježišova 
láska k nám. Existujú aj iné lásky, ponúka 
nám ich svet: napríklad lásku k peniazom, 
lásku k márnivosti, chvastaniu sa, lásku 
k pýche, lásku k moci aj konanie mnohého 
bezprávia na získanie väčšej moci... Toto sú 
iné lásky, nepochádzajú od Ježiša a nepo-
chádzajú od Otca. On nás žiada, aby sme 
ostali v jeho láske, ktorou je láska Otca. 
Zamyslime sa nad týmito odlišnými láskami, 
ktoré nás vzďaľujú od Ježišovej lásky. Potom 
tu máme tiež rôzne miery lásky: milovať 
spolovice, to nie je láska. Jedna vec je mať 
rád a iná je milovať. Milovať znamená viac, 
než mať rád. Aká je teda miera lásky? Miera 
lásky je milovať bez miery. A takto, plniac 
prikázania, ktoré nám dal Ježiš, ostaneme 
v Ježišovej láske, ktorá je láskou Otca – je 
tá istá. Bez miery. Bez vlažnej či sebeckej 
lásky. ,Ale prečo, Pane, nám pripomínaš tieto 
veci?‘ môžeme mu povedať. ,Aby moja láska 
prebývala vo vás a vaša radosť bola úplná‘. Ak 
Otcova láska prichádza k Ježišovi, Ježiš nás 
učí ceste lásky: je ňou otvorené srdce, milo-

vať bez miery, zanechajúc ostatné lásky. Táto 
veľká láska k nemu znamená ostať v tejto 
láske. Tam sa nachádza radosť. Láska, ako aj 
radosť sú darom slov. Darmi, o ktoré musíme 
prosiť Pána. Nedávno bol jeden kňaz zvolený 
za biskupa. Išiel za svojím otcom v pokroči-
lom veku, aby mu povedal túto správu. Tento 

starý muž, už na dôchodku, pokorný muž, 
ktorý bol celý život robotníkom, nechodil 
na univerzitu, mal však múdrosť života. 
Synovi poradil iba dve veci: Poslúchaj a roz-
dávaj ľuďom radosť. Tento muž to pochopil: 
buď poslušný Otcovej láske bez iných lások, 
buď poslušný tomuto daru, a potom dávaj 
ľuďom radosť. My kresťania, laici, kňazi, za-
svätené osoby, biskupi musíme dávať ľuďom 
radosť. Prečo? Preto, že ideme cestou lásky 
bez akejkoľvek zištnosti, len pre cestu lásky. 
Naším kresťanským poslaním je dať ľuďom 
radosť.“ (úryvok homílie z 18. mája 2017)

Umenie milovať
Prikázanie milovať bolo nosnou témou prí-
hovoru Svätého Otca pred modlitbou Raduj 
sa, nebies Kráľovná: „Ježiš sľubuje svojim 

priateľom v tej smutnej a tmavej chvíli, že 
po ňom dostanú iného Parakléta. Toto slovo 
znamená iného zástancu, iného obrancu, 
iného tešiteľa. Ducha pravdy. Nenechám 
vás ako siroty, prídem k vám. Tieto slová 
šíria radosť z nového Kristovho príchodu: 
on, vzkriesený a oslávený, prebýva v Otcovi, 
a zároveň prichádza k nám v Duchu Svätom. 
A v tomto jeho novom príchode sa odhaľu-
je naše nové zjednotenie s ním a s Otcom. 
V tomto tajomstve spoločenstva Cirkev 
nachádza nevyčerpateľný zdroj svojho posla-
nia, ktoré sa uskutočňuje skrze lásku. Ježiš 
v dnešnom evanjeliu hovorí: ,Kto má moje 
prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. 
A kto miluje mňa, toho bude milovať môj 
Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu 
seba samého‘ (Jn 14, 21). Je to láska, ktorá nás 
uvádza do poznania Ježiša vďaka pôsobeniu 
zástancu, ktorého Ježiš poslal, čiže Ducha 
Svätého. Láska k Bohu a k blížnemu je tým 
najväčším prikázaním evanjelia. Pán nás 
dnes volá, aby sme veľkodušne odpovedali 
na evanjeliové povolanie k láske, dajúc Boha 
do stredu nášho života a venujúc sa službe 
bratom, zvlášť tým, čo sú najviac odkázaní 
na podporu a útechu. Ak jestvuje postoj, 
ktorý nie je nikdy ľahký, nikdy nie je samoz-
rejmý ani pre kresťanskú komunitu, potom 
je to práve toto vedieť sa milovať, mať sa radi 
podľa Pánovho príkladu a s jeho milosťou. 
Neraz nezhody, nadradenosť, závidenie si, 
rozdelenia zanechávajú stopu aj na krásnej 
tvári Cirkvi. Spoločenstvo kresťanov by malo 
nažívať v Kristovej láske, a naopak práve 
tam strká zlý ,svoje kopýtko‘, a my sa neraz 
necháme oklamať. A odnášajú si to tí, ktorí 
sú v duchovnom zmysle slabší. Koľkí z nich 
– a vy poznáte niektorých – sa vzdialili, 
pretože sa necítili byť prijatí, necítili sa byť 
pochopení, necítili sa byť milovaní. Koľko 
ľudí sa vzdialilo, napr. z niektorej farnosti 
alebo spoločenstva pre atmosféru klebetenia, 
žiarlivosti, závisti, s ktorou sa tam stretli. 
Vedieť milovať nie je ani pre kresťana niečím, 
čo by nadobudol raz navždy. Každý deň mu-
síme začínať nanovo, musíme sa cvičiť, aby 
sa naša láska k bratom a sestrám, ktorých 
stretávame, stala zrelou a očistenou od tých 
obmedzení alebo hriechov, ktoré ju robia 
čiastkovou, egoistickou, neplodnou a ne-
vernou. Každý deň sa musíme učiť umeniu 
milovať. Počúvajte pozorne: každý deň sa 
musíme učiť umeniu milovať, každý deň sa 
musíme s trpezlivosťou učiť v Kristovej škole, 
každý deň si musíme odpúšťať a hľadieť 
na Ježiša, a to za pomoci toho zástancu, toho 
tešiteľa, ktorého nám Ježiš poslal, a ktorým 
je Svätý Duch. Nech nám Panna Mária, 
dokonalá učeníčka svojho Pána, pomáha 
byť stále poddajnejšími Paraklétovi, Duchu 
pravdy, aby sme sa každý deň učili milovať sa 
navzájom tak, ako nás miloval Ježiš.“ (úryvok 
príhovoru z 21. mája 2017)

„Kresťanská radosť pochádza  
od Svätého Ducha, ktorý nám dáva  
pravú slobodu a dar prinášať Ježiša 

blížnym.“ (twitter Svätého Otca Františka  
z 30. mája 2017)
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KatolícKej cirKvi
 

V tomto roku si pripomíname 25. výročie promulgovania Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) 
pápežom sv. Jánom Pavlom II. Katechizmus bol schválený 25. júna 1992  a promulgovaný 

apoštolskou konštitúciou Fidei depositum z 11. októbra 1992. Pri tejto príležitosti 
prinášame stručný prehľad o okolnostiach vzniku, obsahu i význame tohto jedinečného 

diela, obsahujúceho súhrn katolíckej náuky pre naše časy. 

JJ Michal Hospodár
J� foto: www.benedictogaenswein.com; 

romancatholicfaith.weebly.com

Všeobecne o katechizme
Ak pristupujeme k úvahe o Katechizme 
Katolíckej cirkvi, tak si najprv osvetlíme, 
čo treba chápať pod slovom katechizmus. 
Vychádzame pritom z podobne znejúceho 
slova katechéza, označujúceho súhrn 
aktivít, prostredníctvom ktorých 
dozrievame vo viere. Katechizmus je 
potom príručka, obsahujúca učenie viery 
a kresťanského života, prakticky využívaná 
v katechéze. V tomto zmysle si netreba 
mýliť katechizmus s nejakou vedeckou 
knihou o náboženstve, resp. o nejakej 
konkrétnej teologickej vede. Katechizmus 
je pomôcka na zvládnutie obsahu viery 

a života podľa viery, prispôsobená veku 
a úrovni jej používateľa. Z detstva si 
pamätáme maľované katechizmy pre 
deti, školopovinnú mládež a pod. Teraz 
si priblížime svetový alebo univerzálny 
katechizmus, ktorý slávi strieborné jubileum 
svojho vzniku. V slovenčine vyšiel prvýkrát 
v roku 1998 vo vydavateľstve SSV v Trnave. 
Odvtedy bolo pre veľký záujem treba 
viackrát vydania zopakovať. Potešiteľné 
je, že výklad veľkého katechizmu 
prebieha na Slovensku aj v TV Lux 
v relácii Fundamenty. Text je dostupný aj 
na internetovej adrese www.katechizmus.sk.

Historické pozadie vzniku KKC
Vznik svetového katechizmu sa viaže 
k 25. januáru 1985, keď pápež Ján Pavol II. 
zvolal mimoriadne zhromaždenie Biskupskej 
synody pri príležitosti dvadsiateho výročia 
zakončenia Druhého vatikánskeho koncilu. 
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Zhromaždení biskupi požiadali pápeža, aby 
sa vypracoval normatívny text katechizmu 
pre celú Cirkev. Pápež Ján Pavol II. si osvojil 
túto myšlienku a o rok nato ustanovil komisiu 
na prípravu tohto diela. Komisiu tvorilo 
dvanásť kardinálov a biskupov pod vedením 
kardinála – prefekta vieroučnej kongregácie 
Jozefa Ratzingera. Komisia dohliadala 
na prácu redakčného tímu, ktorý spracoval 
prvý návrh textu a aplikoval aj pripomienky 
vyše tisíc biskupov z celého sveta. Takto 
vzniklo kolegiálne dielo, bohaté na obsah, 
a pritom vnútorne zjednotené. Právom možno 
povedať, že tento katechizmus je ovocím 
spolupráce celého episkopátu Katolíckej cirkvi. 
Čo sa týka jazyka, prvý text katechizmu (1992) 
bol napísaný vo francúzštine. O päť rokov 
vyšlo typické vydanie katechizmu v latinčine.

 

Záväznosť a určenie
Ako sme uviedli v úvode, Katechizmus Kato-
líckej cirkvi má potvrdenie najvyššej autority 
Cirkvi. Tým sa stal text katechizmu záväz-
ným pre celú Cirkev. Kniha obsahuje všetko, 
čo sa považuje za ustálené učenie Katolíckej 
cirkvi v oblasti viery, mravov a kresťanskej 
spirituality. Dôležitým praktickým aspek-
tom diela je, že uvedené oblasti sú pokope, 
takže ich netreba vyhľadávať v rôznych iných 
dokumentoch Magistéria. Otvorené teolo-
gické otázky, o ktorých sa ešte vedie diskusia, 
a okruhy najmä morálnych problémov, ktoré 
neustále vznikajú, prirodzene nemôžu byť 
v texte zachytené. Takže katechizmus je 
pevnou normou katolíckeho učenia, určenou 
predovšetkým biskupom, ale aj kňazom, ka-
techétom, rodičom, všetkým potenciálnym 
záujemcom a ľuďom dobrej vôle. Z neho 
sa podľa úmyslu pápeža Jána Pavla II. má 
odvíjať tvorba národných katechizmov podľa 
nábožensko-kultúrnych špecifík jednotli-
vých regiónov.

Praktické požívanie
Katechizmus je napísaný vo forme odsekov, 
očíslovaných na začiatku textu každého 
odseku. Dokopy je v diele 2 865 odsekov, 
pri ktorých sú zvyčajne ešte ďalšie čísla, 
poukazujúce na odseky, v ktorých je daná 
problematika hlbšie rozoberaná. Pre lepšie 
zdôvodnenie textu obsahuje text aj poznám-
ky pod čiarou, kde sú najmä biblické citáty. 
V závere katechizmu sú prehľadové registre 
citovaných miest Svätého písma, dokumen-
tov Magistéria a významných cirkevných 
spisovateľov. Nasleduje vecný register pre 
rýchlu orientáciu v ponúkaných témach a ich 
vyhľadávania. Jednotlivé časti katechizmu 
sa ešte delia na oddiely. To všetko prispieva 
k prehľadnosti diela a praktickosti jeho pou-
žívania aj pre laikov.

Rozdelenie katechizmu
Tvorcovia katechizmu starostlivo zvažovali, 
ako postupovať pri výstavbe takého diela, 
aby splnilo svoje poslanie. Boli si vedomí, že 
už prvokresťanský katechumenát obsahoval 

štyri časti: vieru, sviatosti, prikázania a mod-
litbu Otče náš. V histórii obnovy katechézy 
mal významnú úlohu Tridentský katechiz-
mus, ktorý kopíroval toto usporiadanie látky. 
V tomto zmysle prebral aj nový katechiz-
mus toto tradičné tematické rozdelenie. 
Katechizmus sa delí na štyri časti. Prvá časť 
je o viere s názvom Vyznanie viery. Druhá 
o sviatostiach a liturgii. Tretia o morálnom 
živote s názvom Život v Kristovi. A štvrtá po-
jednáva o modlitbe. Zostavovatelia sa snažili, 
aby všetky časti spájala spoločná náuková 
niť, odrážajúca učenie Cirkvi po poslednom 
všeobecnom koncile.

Obsah katechizmu
Všetko to, čo sme doteraz napísali 
o katechizme, ústi do základnej potreby 
či zmyslu jeho existencie: osvojiť si čo 
najlepšie jeho obsah. Nie je to jednorazový, 
ale dlhodobý proces. Na tomto mieste sa 
obmedzíme iba na stručné zoznámenie 
sa s obsahom jednotlivých častí. Prvá 
časť sa venuje otázkam viery. Vyjadruje 
pravdu, že človek je bytie zamerané 
na Boha a schopné vnímania Boha svetlom 
prirodzeného rozumu i darom viery. 
Analyzuje jednotlivé články viery podľa 
apoštolského symbolu (Verím v Boha...) 
a vyjadruje ich katolícke chápanie, čiže 
obsah katolíckej viery. Centrom viery 
je Ježiš Kristus a učiteľkou viery je jeho 
Cirkev. Druhá časť sa zameriava na liturgiu 
Cirkvi, čiže na slávenie viery vo verejnom 
kulte. Podrobne vysvetľuje sedem sviatostí, 

ich predobrazy, ustanovenie, podmienky 
vysluhovania a liturgický priebeh spojený 
so symbolikou na Západe i na Východe. 
Záverečné články venuje sväteninám a ich 
rôznym formám. Liturgická katechéza vždy 
bola a je aj dnes aktuálna, lebo bez vnorenia 

sa do zmyslu modlitieb, gest a symbolov 
sa vyprázdňuje vnímanie vnútorného 
jadra náboženských obradov. Tretia časť je 
morálneho charakteru, obsahujúca život 
podľa viery. Pojednáva o dôstojnosti ľudskej 
osoby a jej mravnosti. Vracia sa k vysvetleniu 
Desatora a dopĺňa ho morálnymi zásadami 
Kristovho evanjelia. Z morálnych princípov 
odvodzuje aj riešenie bioetických otázok 
modernej doby. Posledná štvrtá časť je 
o modlitbe. Okrem iného prináša nový 
pohľad na modlitbu, keď ju nazýva darom 
(porov. Jn 4, 10). Spomína rozličné formy 
modlitby a špeciálne sa venuje najznámejšej 
modlitbe Pána Otče náš. Veriacich 
učí o potrebe modlitby, jej účinnosti 
a vytrvalosti v jej praktizovaní.

Už v apoštolských časoch máme krásne 
svedectvo o tom, ako sa veriaci zúčastňovali 
na učení apoštolov, lámaní chleba a na mod-
litbách (porov. Sk 2, 42). Podobne to v našich 
časoch máme robiť aj my, dnešní Kristovi 
prívrženci. Katechizmus Katolíckej cirkvi 
nám môže poslúžiť ako vynikajúci sprievod-
ca pri dozrievaní do kresťanskej dospelosti. 
Nie je to kniha na jeden dúšok. Naopak, 
je to sumárna učebnica a cvičebnica viery 
a mravov, opretá o Božie zjavenie, ku ktorej 
sa musíme pravidelne vracať a poctivo si 
osvojovať jej obsah.  Povinnosťou každého 
pokrsteného Kristovho učeníka je, aby sa 
pravidelne vzdelával vo svojej viere. V sú-
časnosti plnej ideového a mravného chaosu 
platí dvojnásobne: „Kto sa nevzdeláva vo 
svojej viere, hreší.“
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J▌Zomrel gréckokatolícky 
kňaz Jozef Mašlej

19. mája zomrel vo veku nedožitých 88 rokov 
otec Ing. Jozef Mašlej, titulárny kanonik, 
kňaz Prešovskej archieparchie.

Otec Jozef sa narodil 3. júla 1929 v Šariš-
ských Sokolovciach ako prvý z jedenástich 
detí. Po ukončení ľudovej školy prešiel ako 
desaťročný do gréckokatolíckeho – neskoršie 
štátneho ruského gymnázia v Prešove. Počas 
štúdia býval v gréckokatolíckom internáte 
Alumneum. Často navštevoval strýka, grécko-
katolíckeho farára Michala Mašleja v Oľšavici, 
kde spoznával hĺbku kňazského povolania aj 
cez stretnutia s blahoslavenými P. P. Gojdi-
čom, V. Hopkom aj D. M. Trčkom, ktorí tam 
každoročne prichádzali oddýchnuť si.

Študoval na Vysokej škole bohosloveckej 
v Prešove a neskôr odišiel do Prahy na Boho-
sloveckú fakultu Karlovej univerzity. V roku 
1950 mu bolo ďalšie štúdium znemožnené 
pre mimoriadny odvod a nástup do vojenskej 
služby – do pomocného technického prápora 
– PTP. Ako dvadsaťtriročný bol zadržaný ŠtB 
pre údajnú velezradu a uväznený v Prahe-
Ruzyni. Domov sa vrátil dvadsaťsedemroč-
ný. Zamestnal sa v Komunálnych službách 
a tridsaťdva rokov pracoval v konzerváren-
skom priemysle. Vyštudoval Chemicko-tech-
nologickú fakultu Vysokej školy technickej.

V roku 1962 prijal sviatosť manželstva 
s učiteľkou Annou Utľakovou, s ktorou vy-
chovali tri deti. Popri náročnom zamestnaní, 
častých cestách, aj zahraničných, vykonával 
funkciu kantora vo farskom kostole v Sabi-
nove. Stále cítil povolanie ku kňazstvu, a tak 
19. marca 1988, po štyridsiatich rokoch, tajne 
prijal kňazskú vysviacku.

V rokoch 1990 – 1991 pôsobil ako riaditeľ 
Gréckokatolíckeho biskupského úradu v Pre-
šove. Pôsobil v Renčišove, Orlove a od roku 
1998 bol na odpočinku, pričom vypomáhal 
v Jakubanoch a Sabinove.

Božskú liturgiu a pohrebné obrady za jeho 
nesmrteľnú dušu slúžil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ 24. mája v Kostole 
sv. Mikuláša v Šarišských Sokolovciach.

Blažený pokoj a večná pamiatka! (ISPA)

J▌V Jastrabí nad Topľou  
obnovili interiér chrámu

14. mája sa uskutočnila archijerejská svätá 
liturgia s posviackou ikonostasu, prestola, 
bohostánku, lavíc a obnoveného interiéru 
Chrámu Zoslania Svätého Ducha v Jastrabí 
nad Topľou. Slávnostnú posviacku vykonal 
vladyka Mons. Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup, za účasti protopresbytera 
a kňazov Hanušovského protopresbyterátu, 
bývalých správcov farnosti i ostatných kňa-
zov z okolia. Vladyku Milana privítal starosta 
obce Michal Džuka, ktorý sa vo veľkej miere 
pričinil o obnovu chrámu. Po posviacke 

nasledovala archijerejská svätá liturgia. V ho-
mílii vladyka Milan zdôraznil, že sa máme 
nechať Bohom milovať. Všetci prítomní si 
to mohli hneď aj vyskúšať, keďže sa celá 
slávnosť niesla vo veľmi milej a pokojnej 
atmosfére. V závere sa poďakoval všetkým, 
ktorí sa pričinili o obnovu chrámu, všetkým 
darcom, dobrodincom, kurátorom a zvlášť 
mužom, ktorí najviac pomáhali murárskymi 
prácami. Slávnosť spevom sprevádzala pani 
Anna Servická. (Anton Uhrin)

�� 8. ročník školského plesíku, ktorý 
zorganizovala rada rodičov pri Cirkevnej 
základnej škole sv. Juraja vo Svidníku 
v spolupráci s vedením školy sa uskutočnil 
v hoteli Rubín 14. mája. Žiaci a učitelia 
pripravili krátky kultúrny program, ktorým 
sa poďakovali rodičom. Na plese nechýbala 
dobrá zábava a bohatá tombola. (Katarína 
Hrižová)

�� Stretnutie vladyku Milana Lacha SJ, 
pomocného prešovského biskupa, s mla-
dými výtvarníkmi sa uskutočnilo 15. mája 
na Arcibiskupskom úrade v Prešove. 
Na stretnutí sa zúčastnili žiaci a študenti 
MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej 
súťaže Biblia očami detí a mládeže – Kniha 
Genezis, Kniha Sudcov, Kniha Daniel a List 
Efezanom a projektu Východní svätí pre 
súčasnosť – bl. Jozafáta Hordaševská 
a ich práce sa umiestnili na prvých troch 
miestach v archieparchiálnom či met-
ropolitnom kole. Účastníkom Miroslav 
Chorendžák predstavil históriu a súčasnosť 
Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, 
priestory arcibiskupského úradu a histó-
riu i súčasnosť Prešovskej archieparchie. 
Po úvodnom príhovore vladyka Milan 
odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. 
Viac na www.dku.grkatpo.sk. (DKÚ Prešov-
skej archieparchie)

�� 15. mája slávil košický eparcha vladyka 
Milan Chautur CSsR pri príležitosti odpus-
tovej slávnosti archijerejskú svätú liturgiu 
v rodnej, už zaniknutej obci Veľká Poľana 
v národom parku Poloniny. V homílii 
pripomenul, aké je dôležité inšpirovať sa 
predkami v modlitbe, a nielen na nich spo-
mínať ako na históriu. Poukázal aj na sté 
výročie zjavenie Panny Márie vo Fatime. 
Po svätej liturgii nasledovalo agapé, ktoré 
pripravili poľovníci. Popoludnie spestril 
futbalový zápas medzi kňazmi a tímom 
Veľkej Poľany, ktorý viedol vladyka Milan. 
(Samuel Slota)

�� 16. ročník celoslovenského kola bib-
lickej olympiády (BO) sa uskutočnil 16. – 
18. mája v Kňazskom seminári sv. Františka 
Xaverského v Badíne. Víťazom BO 2017 
v kategórii základné školy sa stalo družstvo 
Banskobystrickej diecézy – ZŠ sv. Dominika 
Savia zo Zvolena. Víťazom celoslovenského 
kola BO 2017 v kategórii stredné školy sa 
stalo družstvo Košickej arcidiecézy – Gym-
názium sv. Edity Steinovej z Košíc. (KPKC)

�� 18. mája sa na pôde Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty konala prednáška 
Igora Rintela, predsedu Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí na Sloven-
sku na tému Židia a kresťania 2000 rokov 
spolu a proti sebe. Program otvoril Mons. 

8 www.casopisslovo.sk
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J▌Do Hrabského zavítali ctitelia  
bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka 

Tohtoročná archieparchiálna odpustová 
slávnosť sa konala 14. mája pri príležitosti 
70. výročia biskupskej vysviacky bl. biskupa 
Vasiľa Hopka v prešovskej katedrále v roku 
1947. Program slávnosti sa začal 13. mája v so-
botu podvečer modlitbou ruženca na spô-
sob fatimskej soboty, ktorý viedli vodkyne 
a skauti Federácie skautov Európy z Prešova, 
ktorí svoj zbor pomenovali po blahoslave-
nom biskupovi a putovali do jeho rodiska. 
V nedeľu sa k prešovským skautom pridali 
aj ich najmenší členovia – lienky a vĺčatá so 
svojimi vedúcimi.

Nasledovala katechéza otca Slavomíra 
Zahorjana a eucharistická adorácia, ktorú 
spevom sprevádzalo spoločenstvo Rómov 
z farnosti Snakov.

Ruženec v nedeľu viedli ženy z Vyšného 
Tvarožca a bol obohatený piesňami na po-
česť bl. biskupa Vasiľa. V réžii bohoslovcov 
z prešovského kňazského seminára a otca 
Marka Beleja, ktorý v minulosti krátko pôso-
bil vo farnosti Hrabské, sa veriaci pomodlili 
moleben k blahoslavenému.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešov-
ský otec arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, emeritný pomocný biskup Pražského 
apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš 
spolu s tridsiatimi kňazmi. Kazateľom bol 
otec Martin Zlacký, novovymenovaný archie-
parchiálny vikár Humenského vikariátu. Ako 
novokňaz pôsobil v tejto farnosti osem rokov. 
V homílii použil príklad z evanjelia o Sa-
maritánke a fakt, že Boh nás hľadá a chce sa 
s nami rozprávať o našom živote, a dať nám 
pochopiť všetky udalosti, aj pády a utrpenie, 
aby to použil na našu záchranu. Tak ako to 
bolo aj v živote biskupa Vasiľa.

V závere sa miestny kňaz poďakoval všet-
kým, ktorí pripravovali slávnosť, ako aj účast-
níkom púte, ktorých bolo vyše päťsto. Pri 
príležitosti výročia pripravil duchovný otec 
Miroslav Gavala, kňaz z Nižného Tvarožca, 
knižnú publikáciu s nahrávkami vlastných 
piesní na CD na počesť blahoslaveného 
biskupa, ktorá môže poslúžiť ako pomôcka 
veriacim na šírenie jeho úcty. (Radovan Kuz-
miak, Helena Pavliková; foto: Matúš Marčák)

J▌Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
putovali do Ľutiny

19. mája žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia zo ZŠ s MŠ v Jakubanoch navští-
vili v rámci exkurzie z náboženskej výchovy 
Ľutinu. Oboznámili sa s históriou pútnické-
ho miesta, prezreli si baziliku, miniskanzen 
aj Chrám Svätej rodiny. V Kaplnke svätých 
mučeníkov a Kaplnke sv. Mikuláša mali 
prednášku o ich životoch a posolstvách. 

Duchovne ich sprevádzal otec Pavol Vaľko, 
na homílii povzbudil žiakov k poslušnosti 
svojim predstaveným, k rodičom, učiteľom 
aj duchovným predstaveným. Prítomných 
pedagógov povzbudil, aby boli pastiermi svo-
jich žiakov podľa vzoru Ježiša Krista. Po svä-
tej liturgii sa žiaci Cestou svetla premiestnili 
na ľutinskú horu. (Andrea Vaľková)

Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup met-
ropolita. Prednáška niesla hodnotné myš-
lienky prepojenia judaizmu a kresťanstva 
a poslucháčom priblížila súčasnú situáciu 
Židovskej náboženskej obce na Slovensku. 
(Jana Lukáčová)

�� 24. mája žiaci Cirkevnej základnej 
školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove vystúpili 
na benefičnom koncerte O umení umením 
v prešovskom Kine Scala. Žiaci 5. ročníka 
a členovia liturgického krúžku predviedli 
hudobnú rozprávku, ktorej scenár napísali 
I. Feková a V. Gromošová, žiačky 5. ročníka, 
pod názvom Mačkin dom. Cieľom bene-
fičného koncertu bolo povzbudiť a finan-
čne podporiť jedenásťročného Dominika 
Gajdoša, ktorý bojuje s viacnásobným 
postihnutím. (Jana Tirpáková)

�� 26. – 28. mája sa v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli stretlo 29 mladých ľudí z protopres-
byterátov Orlov, Stará Ľubovňa a Svidník 
na víkende na tému Milosrdní ako Otec. 
Aktivity a katechézy umocnili v mladých 
skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho 
láskou. V nedeľu sa mladí inšpirovaní 
podobenstvom o milosrdnom Samaritáno-
vi učili skutkom telesného a duchovného 
milosrdenstva. Zodpovednými za víkend 
boli Sidónia Kolesárová, Andrea Pizurová 
a otec Peter Kyjovský. (Patrik Maľarčík)

�� 28. mája zavítal do farnosti Humen-
né-Dubník Mons. Milan Lach, prešovský 
pomocný biskup, ktorý posvätil bohostá-
nok a obraz milosrdného Ježiša. Na sláv-
nosti sa okrem domácich kňazov zúčastnil 
aj humenský vikár otec Martin Zlacký 
a košický protopresbyter otec Jozef Miňo. 
Po posviacke a obnove krstných sľubov 
prvoprijímajúcich detí nasledovala archi-
jerejská svätá liturgia. Vladyka v prvej časti 
homílie vyzdvihol veľkú potrebu častého 
prijímania Najsvätejšej Eucharistie. (Andrej 
Šambronský)

�� Prešovský samosprávny kraj sa stal 
hlavným partnerom a koordinátorom 
projektu Svätomariánska púť – Svetlo 
z východu, ktorý má podporiť náboženský 
turizmus a doplniť chýbajúcu infraštruktú-
ru na pútnických miestach. Projekt prinesie 
do kraja takmer 2,1 milióna eur a pomôže 
vytvoriť novú pútnickú trasu. Projekt, in-
špirovaný najznámejšou pútnickou trasou 
Santiago de Compostela, uspel v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Jeho 
cieľom je vytvoriť Svätomariánsku púť 
a podporiť sakrálny turizmus budovaním 
infraštruktúry v Litmanovej, Ľutine, Gabol-
tove a Levoči. (TASR)

www.facebook.com/grkatslovo
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�� Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup metropolita, sa 22. mája ako člen ko-
misie z odboru katolícka teológia zúčastnil 
na štátnicovej skúške na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove. (ISPA)

�� 23. mája sa prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ zúčastnil 
na nahrávaní akatistu na hore Zvir v Litma-
novej a 30. mája v Ladomirovej. (ISPA)

�� Prešovský pomocný biskup Mons Milan 
Lach SJ 27. mája viedol duchovné cvičenia 
pre manželky kňazov v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove. (ISPA)

�� Rímskokatolícka cirkev si 27. mája 
pripomenula sto rokov od vydania prvého 
Kódexu kánonického práva.

�� Od 29. mája do 4. júna sa uskutočnil 
17. ročník kampane pre deti a mládež 
Vypni telku, zapni seba!, ktorú organizuje 
eRko a do ktorej sa zapojili dobrovoľníci 
z viac ako sto obcí.

�� Vyše 15 000 ľudí, štyridsať organizá-
cií a desiatky matiek žiadajú premiéra 
o výraznejšiu podporu štátu pre materstvo 
a rodinu, ako aj ocenenie ich materstva 
a osobnej starostlivosti o deti vo výzve 
s názvom Mama je lepšia ako jasle, ktorú 
1. júna odovzdali ich zástupkyne symbolicky 
na Deň detí na Úrade vlády SR v Bratislave.

�� S prázdnou taškou sa do školy nechodí 
– to je hlavné motto 8. ročníka zbierky škol-
ských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská 
katolícka charita od 1. júna do 31. augusta 
na viac ako štyridsiatich zberných miestach 
po celom Slovensku a ktorou chce podporiť 
deti zo sociálne slabších rodín, krízových 
centier a detských domovov.

�� Druhá celoslovenská púť zdravotníkov 
so záštitou rady pre pastoráciu zdravot-
níkov pri KBS, ktorú vedie biskup Mons. 
Milan Lach, sa uskutočnila 2. – 3. júna 
v Kostole sv. Jakuba v Levoči, v kongresovej 
sále a na Mariánskej hore.

�� V Kaplnke Božského Srdca Ježišovho 
v Piešťanoch inštalovali 3. júna relikviu 
bl. Karola Habsburského, posledného 
habsburského panovníka.

�� Pri príležitosti 770. výročia prvej písom-
nej zmienky o Prešove sa 7. júna v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, ktorého sa zúčastnil aj prešovský 
pomocný biskup Milan Lach SJ.

J▌Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený chrám 
v Nechválovej Polianke

V nedeľu 28. mája navštívil vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropoli-
ta, obec Nechválova Polianka, aby posvätil 
Chrám sv. archanjela Michala, ktorý veriaci 
obnovovali jedenásť rokov. Pred chrámom 
privítal vladyku Jána starosta obce Vladimír 
Megela. Nasledovala posviacka exteriéru 
chrámu a interiéru – prestola, bohostánku, 
žertveníka a rekonštruovaného ikonostasu.

V homílii vladyka Ján ocenil snahu 
veriacich. Zdôraznil, že opravený chrám 
je výsledkom vnútorného života veriacich 
s Kristom. Všetkých prítomných vyzval 
k jednote s Kristom.

Na konci liturgie sa miestny kňaz otec 
Martin Barna poďakoval vladykovi Jánovi 
a vladykovi Jánovi Eugenovi Kočišovi, ktorý 
bol na slávnosti tiež prítomný, aj všetkým 
veriacim, ktorí sa pričinili o obnovu chrámu. 
(-mb)

J▌Petržalskí gréckokatolíci  
slávili odpust

21. mája slávili petržalskí gréckokatolíci 
farskú odpustovú slávnosť na počesť bl. 
hieromučeníka Vasiľa Hopka – patróna 
farnosti. Slávnosť sa konala v Kostole Svätej 
rodiny, kde sa pravidelne stretávajú na boho-
službách.

Na odpustovú slávnosť zavítal bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák, ktorý slávil 
archijerejskú svätú liturgiu spolu s generál-
ným vikárom otcom Vladimírom Skybom, 
s donom Jánom Čverčkom a s otcom Ľubo-
mírom Matejovičom za prítomnosti diakona 
Andreja Škovieru. Na svätej liturgii bol 
prítomný aj otec Andrej Šotník, rímskokato-
lícky farár farnosti.

V homílii vladyka Peter povzbudil ve-
riacich, aby sa naučili vidieť aj svoje chyby 
a hriechy, lebo len pokorný človek prosí 
o odpustenie a môže aj očakávať, že láskavý 
nebeský Otec mu skutočne odpustí. Pou-
kázal aj na príklad blahoslaveného hiero-
mučeníka Vasiľa, ktorý si nikdy nezakrýval 
oči pred realitou, ani vtedy, keď ho to stálo 
veľa utrpenia. Po svätej liturgii vladyka Peter 
posvätil motorové i nemotorové vozidlá pri 
príležitosti Krištofovej nedele.

Po posviacke sa všetci prítomní stretli 
okolo stolov v pastoračnom centre spolu 
s vladykom Petrom. (Ľubomír Matejovič; 
foto: Helena Vislovcká)

J▌V Giraltovciach  
privítali misionárov

Vo Farnosti Matky ustavičnej pomoci 
v Giraltovciach sa 20. – 28. mája konali 
ľudové misie pod vedením otcov misionárov 
redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Miro-
slava Bujdoša CSsR. Otcovia slúžili veriacim 
svojimi príhovormi, vysluhovaním sviatosti 
pokánia, Eucharistie i pomazania nemoc-
ných. Viedli obnovu manželských i krstných 
sľubov, krížovú cestu a Novénu k Matke 
ustavičnej pomoci. Osobitne sa stretli s muž-
mi a ženami, s mládežou v školách. (Dušan 
Chapčák)

10 www.casopisslovo.sk
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J▌Deti z trebišovskej farnosti prijali Eucharistiu 
a povzbudenie od vladyku Milana Chautura

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický epar-
chiálny biskup, navštívil 21. mája trebišovskú 
farnosť pri príležitosti slávnostného prijatia 
sviatosti Eucharistie deťmi, ktoré v sobotu 
v rámci kajúcej pobožnosti prvýkrát pristú-
pili k sviatosti zmierenia.

Spoločnému sláveniu predchádzal sprie-
vod, v ktorom tridsaťjeden detí spolu s vla-
dykom a kňazmi vstúpilo za spevu mládež-
níckeho zboru a Zboru sv. archanjela Michala 
do Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V homílii vladyka Milan poukázal na po-
stoj rodičov slepca z nedeľného evanjeli-

ového čítania, ktorí zo strachu pred Židmi 
zapreli Ježiša, a tak celú zodpovednosť zložili 
na svojho syna. Vyzval rodičov, aby brali 
vážne svoju zodpovednosť za vieru svojich 
detí, a pripomenul, že duchovné dobrá sa 
nedosahujú bez obety.

V závere svätej liturgie sa deti poďakovali 
spoločnou piesňou Bohu, vladykovi Mila-
novi, prítomným kňazom a sestrám Rádu 
sv. Bazila Veľkého, ktoré ich sa im venovali 
pri príprave. (Dominik Rebjak; foto: Bibiána 
Semanová)

J▌KSPgŠ v Košiciach  
sa rozlúčila s maturantmi

Na Katolíckej strednej pedagogickej škole 
v Košiciach sa 19. mája konala odpustová 
slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila 
a Metoda. Táto udalosť bola spojená s roz-
lúčkovou slávnosťou maturantiek, ktorým sa 
začal akademický týždeň pred maturitnou 
skúškou.

Pri tejto príležitosti školu navštívil košický 
eparcha vladyka Milan Chautur CSsR spolu 
s otcom Petrom Oreničom, riaditeľom 
Školského úradu Košickej eparchie. Spoločne 

s kňazmi pôsobiacimi na tejto škole, otcom 
Markom Jeníkom, riaditeľom školy, a otcom 
Martinom Matim, duchovným správcom 
školy, slávili svätú liturgiu.

V príhovore študentom a zamestnancom 
školy upriamil vladyka Milan pozornosť 
všetkých na to, že ako neistota študenta 
pramení z nedostatku poznania predmetu, 
z ktorého je skúšaný, tak neistota v živote 
pramení z nedostatku poznania Ježiša Krista. 
(Martin Mati)

J▌Vladyka Milan Chautur  
zavítal do Byšty

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu 
na čele s vladykom Milanom Chauturom 
CSsR, košickým eparchom, navštívili 31. mája 
Byštu. Vladyka Milan za účasti miestneho 
kňaza Michala Krajňáka, zamestnancov 
úradu, miestnych poľovníkov a početné-
ho množstva domácich veriacich posvätil 
obnovený bývalý kantorský dom, ktorý má 
slúžiť miestnemu poľovníckemu združeniu 
Posed z Breziny, do ktorého patria aj poľov-

níci z Byšty, Urbárskemu spoločenstvu Byšta 
i potrebám farnosti. Potom posvätil i ob-
novený kríž pri Chráme sv. Juraja. Po skon-
čení slávnosti sa zamestnanci úradu vydali 
na pomerne nenáročnú turistiku k maďar-
skému hradu Füzér neďaleko slovensko-
maďarských hraníc, ktorý si mohli pozrieť aj 
zvnútra. Program spoločného dňa sa zavŕšil 
obedom v domácej reštaurácii v dedine pod 
hradom. (TSKE)

JJ Miroslav
J� Chorendžák

Rozhovor s otcom Vladimírom Sekerom-
-Miklušom, správcom farnosti Abranovce 
a členom komisie pre rodinu Prešovskej 
archieparchie, o púti rodín do Ľutiny

�� Čo osobne očakávate od tohto 
podujatia?

Zapáliť túžbu v rodičoch, aby sa ich deti 
vydali cestou viery. Vieme, že skoro vždy je 
najsilnejší príklad rodičov. Stará múdrosť 
hovorí, že deti nebudú robiť to, čo im 
rodičia hovoria, ale to, čo ich vidia robiť. 
Najlepšie je, samozrejme, ak žijeme to, čo 
aj učíme. Keď deti cítia, že sa ich rodičia 
majú radi, že sa modlia, dôverujú Bohu 
a reagujú zbožne v rôznych situáciách, 
netreba ich až tak veľa poúčať. Ale ak 
je to opačne, deti rýchlo rozpoznajú 
pokrytectvo. A pokrytectvo v tejto oblasti 
znamená zaočkovať deti proti Bohu.

�� Ako vznikla myšlienka spojiť púť 
rodín so stretnutím vladyku Jána 
s prvoprijímajúcimi deťmi?

Motívov bolo viac. Cirkev si uvedomuje 
dôležitosť rodiny pri vedení detí, preto sú 
s deťmi pozvaní aj ich rodičia a súrodenci. 
Ďalším aspektom bolo budovať v deťoch 
živé povedomie, že tak ako sú členmi 
vlastnej rodiny, sú zároveň aj súčasťou 
veľkej duchovnej rodiny, ktorou je 
Cirkev, na ktorej čele je biskup ako otec. 
V komisii pre rodinu si myslíme, že vzťahy 
nemožno budovať bez osobného stretnutia 
a rozhovoru.

�� Aký program čaká na účastníkov?

Púť sa začína archijerejskou svätou 
liturgiou, po ktorej bude nasledovať 
zasvätenie Prešovskej archieparchie 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
a Božskému Srdcu Ježišovmu. Na obed 
budú pripravené ohniská na opekanie 
z vlastných zásob. Príde medzi nás Majster 
N, ktorý poteší najmä deti, a pre rodičov 
je pripravená prednáška Gabriela Paľu 
na aktuálnu tému: Ako ovplyvňujú médiá 
životy našich detí. Tak neseďte doma, 
a príďte medzi nás!
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poslovia
Symboly sprevádzajú ľudstvo od počiatku. Sú to skratky 
hlbokých obsahov. Stretávame sa s nimi na každom kroku. 
V doprave, v úradoch, na rôznych zariadeniach a prístrojoch, 
v hovorenej reči, v textoch... Slovníkom tejto pretechnizova-
nej doby a internetu by sme ich mohli nazvať aj urýchľovač-
mi komunikácie. Akousi optikou prenosu veľkého objemu 
dát. Predstavte si len najstarší symbol kresťanov – rybu. 
Koľko dôležitých informácií sa skrýva za jednoduchým gra-
fickým znakom: rybári, množstvo, voľnosť, jednoduchosť, 
ale aj oveľa hlbšie a tajomnejšie obsahy, ako napr. kresťan, 
vzkriesenie, nový život, patriť niekomu, byť chytený...

JJ Dada Kolesárová
J� foto: iconreader.files.wordpress.com

No symboly sú symbolmi iba pre tých, ktorí 
chápu ich podstatu, ktorí sa cez tento obal 
vedia prehrýzť až k jadru veci. Dnešný človek 
v tomto materiálnom svete používa množ-
stvo symbolov (a ani si to neuvedomuje), no 
akosi stráca cit pre chápanie nadprirodze-
ných symbolov – znakov, ktorých obsahy nie 
sú horizontálne, prízemné, ale vertikálne 
– tie, ktoré poukazujú na to, čo je dole, no 
hlavne na to, čo je hore, čo prevyšuje náš 
život a poznanie. Preto moderný človek často 
ostáva bezradný pred ikonami v našich chrá-
moch. A pritom mnohé z nich sú nádherné 
a majú čo povedať. Ak sa necháme unášať 
ich podmanivou silou, nebudú pre nás iba 
vhodným doplnkom chrámových priestorov, 
ale dokážu v nás prebudiť, ako to hovoria 
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múdri ľudia, existenčné čítanie, pretože sú 
viditeľným prejavom toho, v čo ako kresťania 
veríme, a teda aj prostriedkom vyučovania 
a odovzdávania viery.

V postupoch starých byzantských maj-
strov ikonopiscov nájdeme aj krátke slovné 
charakteristiky vonkajšieho vzhľadu svätca 
– ikonizmy, akési návody na spôsob zobraze-
nia. Už na veľmi starých sinajských ikonách 
nájdeme plne zavedený typ zobrazenia apoš-
tola Petra, s ktorým sa stretávame dodnes.

Klasické ikonostasy a ikonopisecké zobra-
zenia na stenách chrámov, ktoré sa riadia 
bohatou východnou ikonografiou, pomocou 
symbolov (tvarových, farebných, proporč-
ných, kompozičných) a príbehov pozdvihujú 
našu myseľ i srdce a upriamujú nás na cestu 
svätosti. Doslova nás vyzývajú, aby sme 
sa stávali obrazom svätého Boha. Tak ako 
tí, ktorí nás už predišli do večnosti. Preto 
na niektorých viacradových ikonostasoch 

môžeme nájsť aj rad apoštolov (zvyčajne 
tretí alebo štvrtý). Zobrazení sú samostatne, 
v dvojiciach alebo aj trojiciach. To záviselo 
od miesta na ikonostase a veľkosti chrámu. 
Poradie apoštolov nie je celkom ustálené, ale 
v strede vľavo od centrálneho Krista Panto-
kratora stojí apoštol Peter a vpravo apoštol 
Pavol. Okrem tohto miesta sa s apoštolmi 
môžeme stretnúť aj na ďalších ikonách. Na-
príklad na ikone sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky alebo sviatku Päťdesiatnice.

Aj keď sa apoštoli na prvý pohľad zdajú 
rovnakí, možno ich odlíšiť podľa farebnos-
ti spodného odevu – chitónu a vrchného 
odevu – himationu, ale aj podľa farebnosti 
brady, fúzov a vlasov. Na klasických východ-
ných ikonostasoch sa minimálne používajú 
rozlišovacie atribúty. Na každej ikone je 
nápis v cirkevnej slovančine, gréčtine alebo 
aj novodobých národných jazykoch, ktorý 
pomáha bezpečne rozlíšiť, o ktorého apoš-
tola ide.

Najčastejšou súčasťou ich zobrazenia je 
zvitok alebo kniha, ktorú držia v ruke. No 
keďže žijeme na zmiešanom území, kde sa 
umelecké zobrazenia Východu a Západu na-
vzájom ovplyvňujú, nachádzame na ikonách 
aj vplyv západnej symboliky a využívanie at-
ribútov na rozlíšenie jednotlivých apoštolov.

Akási strnulosť postáv na ikonách nie je 
prejavom neschopnosti ikonopisca zachy-
tiť svätca v dynamike vonkajšieho života. 
Strohý postoj bez výrazných emócií vyjad-
ruje dokonalú jednotu tela a duše, ktorá 
sa dosahuje vnútorným pokojom. Svätý 
Ján Klimak vo svojom spise Rebrík (jeden 
z najpopulárnejších textov ortodoxnej cirkvi, 
stručná príručka duchovného života) opisuje 
tento zvláštny stav bytia, ktorý človeka vedie 
k vnútornej rovnováhe. Postoj toho, kto sa 
ponoril do neustálej modlitby, zanecháva 
nepodstatné a obmedzuje sa na podstatné. 
Vyjadruje zdržanlivosť, posvätnú dôstojnosť 
a vznešenosť. Zaujímavosťou je, že dôstoj-
nosť človeka je vyzdvihnutá natoľko, že ani 
jedna postava na ikonách nie je odpudivá. 
Dokonca ani Judáš.

DVANáSTI

Ondrej  
(Andrej, Petrov brat, Jonášov syn)
Spočiatku bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa. 
Voláme ho Prvopovolaný, pretože to bol prvý 
človek, ktorý nasledoval Krista a priviedol 
k nemu aj svojho brata – apoštola Petra. Vo 
východných cirkvách sa nachádza na pop-
rednom mieste úcty k svätým.

Aj keď atribúty umučenia nie sú na Vý-
chode príliš rozšírené, predsa len môžeme 
nájsť zobrazenia tohto apoštola s krížom, 

na ktorom bol umučený. Okrem toho má 
bielu bradu.

Na Západe sa zobrazuje s už spomína-
ným krížom v tvare X, knihou, rybou alebo 
sieťou a stal sa orodovníkom zamilovaných, 
patrónom cestujúcich, rybárov, rytierov aj 
mäsiarov.

Šimon Peter (Kéfas, Skala)
Apoštoli, ktorí napísali nejaký novozákonný 
spis, sú zobrazovaní s knihou alebo zvitkom 
v ruke, takže aj apoštol Peter, rybár z Betsai-
dy, sa s ním zobrazuje. Spolu s apoštolom 
Pavlom ho možno najjednoduchšie rozlíšiť, 
keďže má krátku bielu bradu a biele vlasy, 
modrý chitón a zlatožltý himation. Navyše 
na mnohých ikonostasoch a ikonách je spolu 
s apoštolom Pavlom umiestnený najbližšie 
ku Kristovi.

V západnom umení ho sprevádzajú známe 
atribúty: kľúče, rybárska loď, kniha, kohút 
alebo obrátený kríž. Je patrónom pápežov, 
stavbárov mostov, kajúcnikov, mäsiarov, 
zámočníkov, kováčov, ale aj rybárov a mesta 
Rím.

Jakub (Syn Zebedeja a Salome, 
nazýva sa aj Starší)
Tento rybár, ktorý pochádzal z Betsaidy (Ga-
lilea) a lovil spolu so svojím bratom Jánom 
pri Tiberiatskom jazere, sa zobrazuje so zvit-
kom alebo knihou, pretože mu ikonopisci 
pravdepodobne omylom prisúdili napísanie 
Listu apoštola Jakuba. Sväté písmo ich spolu 
s bratom nazýva Boanerges – synovia hromu.

Jeho meno nesie aj rehoľa, rytiersky 
Rád sv. Jakuba, ktorý vznikol v roku 1170 
na ochranu pútnikov smerujúcich do Santia-
ga de Compostela. Na Pyrenejskom polostro-
ve ho často zobrazujú aj ako rytiera mauro-
bijca (Santiago Matamoro) a je uctievaný ako 
patrón Španielska.

Jeho častými atribútmi sú odev pútnika 
alebo rytiera: klobúk, palica a mušľa. Je 
patrónom bojovníkov, robotníkov, vrátnikov, 
námorníkov, klobučníkov, ale aj lekárov 
a pútnikov. Na Slovensku jeho najznámejšiu 
rezbársku podobu nájdete v nadživotnej veľ-
kosti na hlavnom oltári Chrámu sv. Jakuba 
v Levoči, ktorej autorom je Majster Pavol 
z Levoče.

Ján (Jakubov brat)
Spolu so Šimonom Petrom mali akési 
výnimočné postavenie medzi Dvanástimi. 
Na ikonách v rade apoštolov sa zobrazuje so 
zvitkom a ako starec (na rozdiel od západ-
ného umenia, kde sa často zobrazuje ako 
mladík). No aj na Východe sa zobrazuje ako 
mladík na ikonách udalostí z evanjelií (napr. 
pri premenení na hore Tábor alebo pod krí-



žom). Zomrel ako posledný z apoštolov, pre-
to sa zobrazuje s veľmi dlhou bielou bradou. 
Podľa tradície je autorom Jánovho evanjelia, 
Zjavenia apoštola Jána a troch listov. Nie-
ktoré jeho zobrazenia obsahujú aj symbol 
orla alebo krídla. Tento symbol sa s ním 
spája vďaka vysokej teológii na začiatku jeho 
evanjelia. Spolu s ostatnými evanjelistami 
ho môžeme nájsť aj na hlavných kráľovských 
dverách niektorých ikonostasov.

Na Západe sa zobrazuje aj s čašou vína, 
pretože sa traduje legenda, podľa ktorej vypil 
otrávené víno, no jed neúčinkoval. Preto sa 
na Jána svätí víno a pšenica.

Apoštol Ján je patrónom teológov, spisova-
teľov, kníhkupcov, výrobcov papiera, úradní-
kov, notárov, sochárov, maliarov, vinárov, ale 
napríklad aj výrobcov zrkadiel.

Filip 
Pochádzal z Betsaidy a bol priateľom 

Ondreja. K Ježišovi priviedol aj Natanaela. 
Na ikonách sa zobrazuje s krížnou palicou 
a niekedy aj so zvitkom. Zaujímavosťou je, 
že v starých spisoch sa spomína ako otec 
štyroch prorocky nadaných dcér. Podľa neho 
dostalo názov aj pôstne obdobie pre sviat-
kom narodenia Pána – Filipovka. Niekedy 
sa zamieňa za diakona Filipa. Je patrónom 
klobučníkov a valchovačov.

Bartolomej  
(Natanael, Tolomajov syn)
Pochádzal z Ptolemaidy a traduje sa, že bol 
zaživa stiahnutý z kože, aj preto ho v západ-
nej tradícii umelci zobrazujú s nožom alebo 
stiahnutou kožou. Zomrel pravdepodobne 
v Arménsku. Stal sa patrónom sedliakov, 
krajčírov, mäsiarov, pastierov a vďaka svojej 
hroznej smrti aj garbiarov.

Tomáš (Didymus, Dvojča)
Mal aj prívlastok neveriaci podľa známej scé-
ny z evanjelia, keď vkladá svoju ruku do Kris-
tových rán. Často sa zobrazuje s nástrojom 
svojho umučenia – kopijou alebo oštepom, 
alebo s uholníkom v tvare T či trojuholní-
kom. Podľa tradície bol prebodnutý oštepom 
počas svojich misijných ciest v Indii, kde ho 
dodnes uctievajú ako zakladateľa kresťanstva 
na tomto území.

Matúš (Lévi)
Keďže aj on je autorom novozákonného 
spisu, zobrazuje sa ako sivovlasý starec so 
zvitkom v ruke a podobne ako sv. apoštol 
Peter má bielu bradu a fúzy. Predpokladá sa, 
že je autorom jedného z evanjelií. Vo Svätom 
písme sa dozvedáme, že bol mýtnikom 
(colníkom), vyberačom daní a že pochádzal 
z Léviho rodu.

Na západe sa väčšinou zobrazuje s anje-
lom, ktorý mu diktuje slová evanjelia, alebo 
s atribútmi – knihou a perom, mečom, ha-
lapartňou, mešcom s peniazmi pri nohách, 
alebo cestovnou kapsou.

Jakub (Alfejov syn)
Podľa nástroja umučenia býva zobrazený 
s kyjakom, ale na mnohých západných 
obrazoch ho nájdete zobrazeného ako dieťa 
s malým mlynčekom alebo ako ho zhadzujú 
z chrámových hradieb.

Šimon Kananejský (Horlivec)
Šimon sa nazýval Horlivcom, pretože bol 
zástancom prísnej vernosti židovskému 
zákonu, pravdepodobne patril ku skupine 
zelótov, ktorí horlili za zákon. Východná 
tradícia hovorí, že zomrel prirodzenou smr-
ťou v Edese, západná, že hlásal evanjelium 
v Egypte a potom spolu s Júdom v Perzii, 
kde obaja podstúpili mučenícku smrť. Preto 
k jeho atribútom patrí krátky meč alebo píla.

Júda Tadeáš (Jakubov syn)
Ďalší z apoštolov, ktorý sa zobrazuje so 
zvitkom. Na západných vyobrazeniach pri 

ňom nájdeme palicu alebo loďku. V moder-
ných časoch sa stal obľúbeným ako patrón 
beznádejných prípadov.

Zradca
Judáša Iškariotského nenájdeme v rade 
apoštolov, ale môžeme ho nájsť na ikone 
Poslednej večere (prípadne na vyobraze-
niach Kristových strastí). Samozrejme, bez 
svätožiary. Spôsob zobrazenia je však odlišný 
od spôsobu zobrazenia v západnom umení. 
Na ikone naťahuje ruku do spoločnej misy 
s jedlom. Týmto gestom vyjadruje to, čo od-
povedal Ježiš apoštolom, keď sa ho opýtali, 
kto ho zradí. No nachádzame aj iné typy 
zobrazení, kde sa odvracia od Krista a os-
tatných apoštolov alebo dokonca vychádza 
z miestnosti.

Trinásty apoštol
Aj keď sa v Skutkoch apoštolov píše, že na-
miesto Judáša bol lósom vybratý za apoštola 
Matej, na ikonostasoch alebo aj iných zobra-
zeniach apoštolov tam nájdeme neúnavného 
a výnimočného muža – sv. apoštola Pavla. 
Od ostatných apoštolov sa odlišuje tým, že 
má tmavé vlasy, dlhú bradu, charakteristic-
ké vysoké čelo – znak vysokej inteligencie 
a plešinu. Oblečený je do modrého chitónu 
a červeného himationu. V západnom type 
zobrazenia ho často nachádzame s mečom 
v ruke.

Títo dvanásti muži viery, ktorých spoločný 
sviatok si pripomíname 30. júna, boli Bo-
hom poslaní. Poslovia – apoštoli. Rozišli sa 
do sveta ohlasovať radostnú zvesť, dotýkať sa 
životov ľudí a cez svoje postoje a svätosť ži-
vota zjavovať svätosť, nádheru a lásku nášho 
Boha. Ikonopisectvo je tiež zviditeľňovaním 
neviditeľnej svätosti. Používa na to rôzne 
pravidlá. Keď sa budete pozerať na ikonosta-
sy vo východných chrámoch, na postavy 
apoštolov, nezabudnite na to, že cez úctu 
k svätým vzdávame úctu samotnému Bohu, 
s ktorým sú zjednotení. Ale ani na to, že kaž-
dý z nás je pozvaný zviditeľňovať neviditeľnú 
svätosť, stať sa živou ikonou Boha ako títo 
svätci podľa jeho vopred určených pravidiel.

Ponúkam služby konzultanta a sprostredkovateľa v oblasti finančných nástrojov.

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

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

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

Michal GlevaňákJ�

Ján Jozef Hodermarský sa narodil 
v Hodermarku (dnes súčasť Ihlian, okr. 
Kežmarok) v rodine kantora učiteľa. 
Filozofické a teologické štúdiá absolvoval 
na univerzite v Trnave. V roku 1701 prijal 
kňazské svätenie a biskup Jozef Ján de 
Camillis (1678 – 1711) ho vymenoval 
za svojho synkela. Po smrti biskupa 
(1706) na žiadosť gréckokatolíckeho 
duchovenstva rakúsky cisár Jozef I. (1678 
– 1711) vymenoval 22. septembra 1707 Jána 
Jozefa Hodermarského za mukačevského 
biskupa. Túto nomináciu potvrdil aj uhorský 
prímas. Hodermarský pravdepodobne 
získal Cisárovu priazeň aj vďaka tomu, že 
bol v období protihabsburského povstania 
verný Viedni – v tom čase zastával aj funkciu 
vojenského radcu.

Proti tejto nominácia sa však postavil 
jágersky biskup Štefan Telekéši (1699 – 1715), 
ktorý si nárokoval právo patronátu nad 

Mukačevskou eparchiou. Ale zjednotené 
duchovenstvo malo podľa Užhorodskej 
únie z roku 1649 právo na voľbu svojho 
biskupa. Postoj Telekéšiho mohol prameniť 
aj z jeho skúsenosti s biskupom Jánom 
Jozefom de Camillisom, ktorý sa mu 
odmietal podriadiť. V tejto línii pokračoval 
aj Ján Hodermarský, čím ho jágerský 
biskup považoval za nebezpečného. Preto 
vznikla dlhotrvajúca nevraživosť medzi 
oboma biskupmi. Práve Telekéši po smrti 
biskupa de Camillisa poslal do Ríma svoj 
návrh na „administrátora Mukačevskej 
eparchie“, ktorým bol przemyšlský 
biskup Juraj Vinický. Rím však mal 
svojho kandidáta – haličského baziliána 
Polykarpa Filipoviča a nepodporil ani 
Vinického, ani Hodermarského. Tento 
postoj Rímskej kúrie mohol súvisieť 
s rakúskou okupáciou územia pápežského 
štátu na severe Talianska. Rím tak dal aj 
takto pocítiť viedenskému dvoru v otázkach 
vymenovania episkopátu svoju nadvládu.

Napriek týmto problémom Ján Hoder-
marský vykonával všetky biskupské prá-
vomoci okrem kňazských svätení, čo malo 

za dôsledok, že mnohí kandidáti na kňazské 
svätenie cestovali k pravoslávnym biskupom 
aj v Sedmohradsku. Tam sa pod pod-
mienkou zrieknutia sa únie stali kňazmi. 
Dokonca sám Ján Hodermarský uvádza, 
že pravoslávny mukačevský biskup Jozef 
Stojka (1690 – 1711) vysvätil asi sedemdesiat 
kňazov a k pravosláviu sa vrátilo asi sto 
farností s približne šesťdesiattisíc veriacimi. 
V roku 1716 biskup Juraj Gennadij Bizanci 
(1716 – 1733) spolu s Jánom Hodermarským 
a jeho bratom Prokopom na synode v Sihoti 
v Marmaroši získali pre úniu asi štvrtinu 
duchovenstva.

Po osemročnom spravovaní eparchie sa 
14. novembra 1715 v Bratislave do rúk uhor-
ského prímasa ostrihomského arcibiskupa 
kardinála Christána Augusta (1707 – 1725) 
vzdal nároku a vymenovania na mukačev-
ského biskupa. Vyhradil si iba nárok na titul 
generálneho synkela. Predtým však ešte 
v baziliánskom monastieri v Haliči v lete 
zložil mníške sľuby a prijal meno Jozef, aby si 
tak vyhradil funkciu archimandritu muka-
čevského monastiera. V roku 1726 aktívne 
participoval ako generálny synkel na uznaní 
záverov Zamoščskej synody v Mukačevskej 
eparchii. Zomrel 16. februára 1729 a je po-
chovaný v krypte Katedrálneho Chrámu sv. 
Mikuláša v Mukačeve.

Turíce

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Na Veľkej večierni svätej Päťdesiatnice spie-
vame vystihujúcu slohu sviatku: „Oslavujeme 
Päťdesiatnicu, príchod Svätého Ducha, ponuku 
sľubu a splnenie nádeje. Tajomstvo, ktoré je 
veľké a úžasné. Preto ti, Stvoriteľ všetkého, 
spievame: ,Pane, sláva tebe.‘“

Pán Ježiš pri odchode z tohto sveta do neba 
prisľúbil svojim učeníkom, že im pošle Svätého 
Ducha, ktorý im pripomenie všetko, čo on robil 
a učil. Apoštoli spolu s Pannou Máriou čakali 
v modlitbách vo večeradle na jeho príchod. 
Ježiš splnil svoj prísľub na desiaty deň po svo-
jom nanebovstúpení, čiže na päťdesiaty deň 
od svojho vzkriesenia, a zoslal apoštolom 
Svätého Ducha.

Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov sa 
prejavilo ohnivými jazykmi nad hlavou každé-
ho z nich. Vonkajší znak bol iba predzvesťou 
vnútornej odvahy a sily, ktorú v tom momente 
všetci dostali. To ich úplne zmenilo. Z ustrácha-
ných apoštolov sa zrazu stali nebojácni muži, 
ohlasovatelia zomrelého a vzkrieseného Ježiša 
Krista. Dostali dar jazykov, lebo ľudia všetkých 
národov a národností ich počuli ohlasovať 
Krista vo svojej reči.

„Preslávne veci dnes videli všetky národy 
v Dávidovom meste, keď Duch Svätý zostú-
pil v ohnivých jazykoch, ako zvestuje Boha 
ohlasujúci Lukáš, keď píše: ,Na mieste, kde sa 
zišli Kristovi učeníci, sa ozval hukot, ako keď sa 
ženie búrka, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 
A nadprirodzenými jazykmi začali všetci hlásať 
nadprirodzené učenie a nadprirodzené príkazy 
svätej Trojice.‘“

Vzkriesený Ježiš nielen sľúbil, ale aj splnil svo-
je sľuby a zoslal Svätého Ducha na apoštolov. 
On je ochotný darovať svojho Svätého Ducha aj 
nám všetkým, ktorí v neho veríme. Podobajme 
sa preto apoštolom. Zotrvávajme na modlit-
bách a úpenlivo prosme, aby nás naplnil svojimi 
darmi a milosťami, aby sme sa stali zrelými 
kresťanmi, ochotnými svedčiť o svojej viere vo 
vzkrieseného Ježiša Krista. Dnes všetci kresťania 
potrebujeme práve svetlo a silu Svätého Ducha, 
aby sme neboli vlažní vo viere, ale aby sme ju 
nebojácne vyznávali a dokázali o ňu aj bojovať 
milosťami a Božím slovom. Lebo dnes je veľa 
vlažných a zakríknutých kresťanov, ktorí si vieru 
chránia iba v skrytosti svojho srdca. Ale to ne-
stačí. Dnes je čas triedenia duchov a kresťania 
sa majú nebojácne hlásiť ku Kristovi, jedinému 
víťazovi a Spasiteľovi ľudstva.

Duchu Svätý, vylej svoje dary na svoju Cirkev, 
na každého, kto v teba verí, aby sme vydávali 
tomuto svetu jasné svedectvo o Ježišovi Kristo-
vi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a otvoril nám 
cestu k spáse.
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poZvaNie 
dávať a prijímať
Keď na apoštolov zostúpil Svätý Duch, „dostali silu a stali 
sa svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii 
a až po samý kraj zeme“. Táto sila ohlasovať Krista ako 
nášho Spasiteľa prúdi v Cirkvi dodnes aj vďaka misionárskej 
činnosti. A práve o misijnej službe sme sa porozprávali 
so sr. ThLic. Štefániou Boženou Blichovou OSBM.

JJ Michal Pavlišinovič
J� Foto: archív sr. Štefánie Blichovej

�� jednou z úloh každého kresťana je 
ohlasovanie evanjelia, teda misi-
onárska činnosť. o vás je známe, 
že sa čulo angažujete aj v misijnej 
oblasti. v čom spočíva vaša služba 
pre misie? 

V službe pre misie pracujem na dvoch 
úrovniach. Som archieparchiálnou riadi-
teľkou Pápežských misijných diel (PMD) 
s celocirkevnou štruktúrou a predsedníč-
kou komisie pre misie, ktorá bola zriadená 
otcom arcibiskupom metropolitom Jánom 
Babjakom SJ v rámci našej Prešovskej 
archieparchie.

�� o pMD vieme aj v súvislosti so 
zbierkou, ktorá prebieha v kato-
líckej cirkvi na tretiu októbrovú ne-
deľu. Môžete nám priblížiť históriu 
tejto cirkevnej organizácie?

PMD vznikali postupne v rôznych časových 
obdobiach a na rôznych miestach. V de-
vätnástom storočí, keď sa rýchlo a plodne 
šírili misie na iné svetadiely, sa v Katolíc-
kej cirkvi vo Francúzsku objavili kňazi, za-
kladatelia misijných rehoľných spoločens-
tiev, ale aj laici, ktorí dokázali zorganizovať 
a vniesť misijné nadšenie a oduševnenie 
do Božieho ľudu, ktoré sa rozšírilo do celé-
ho katolíckeho sveta. Zrodenie Pápežských 
misijných diel je dôsledkom nadšenia 
a zápalu niekoľkých ľudí pre misie – dvoch 
žien, biskupa a kňaza, ktorí sa stali cha-

rizmatickými zakladateľmi najväčšieho 
laického hnutia misijnej spolupráce v Cir-
kvi. Rozhodujúcim bodom zrodu PMD bol 
rok 1926, keď pápež Pius XI. zjednotil štyri 
dovtedy jestvujúce misijné diela a podop-
rel ich svojou autoritou, keď im udelil titul 
pápežské. Zároveň nariadil, aby v každom 
národe vznikli národné kancelárie PMD. 
Základnú platformu pre dnešné PMD vyt-
vorili štyri misijné diela. Pápežské misijné 
dielo šírenia viery založila vo francúzskom 
Lyone v roku 1826 mladá dievčina Pauline 
Jaricotová. Úlohou tohto diela je podpo-
rovať misijnú spoluprácu všetkých kres-
ťanských spoločenstiev. Pápežské misijné 
dielo svätého apoštola Petra bolo založe-
né v roku 1889 tiež vo Francúzku, v meste 
Caen, mladou ženou Jean Bigardovou. 
Toto dielo sa zaoberá podporou, rozvojom 
a formáciou domorodého kléru v misijných 
krajinách, predovšetkým organizovaním 
finančných zbierok. Pápežské misijné dielo 
detí bolo založené v roku 1843 biskupom 
v Nancy vo Francúzku Mons. de Forbin 
Jansonom. Hlavne v rozvinutých krajinách 
sa zameriava na výchovu detí k misij-
nému duchu, k záujmu a solidarite s ich 
rovesníkmi v misiách a nutnosti pomáhať 
im modlitbami i materiálne. V roku 1916 
bola pátrom Paolom Mannom P.I.M.E., 
talianskym misionárom, založená Pápež-
ská misijná únia. Jej úlohou je oživovanie 
misijného povedomia medzi kňazmi, re-
hoľníkmi a členmi inštitútov zasväteného 
života. V rámci PMD má povahu duše, ktorá 
oživuje celý organizmus.

�� aká je štruktúra pápežských misij-
ných diel a kto ich riadi?

Pápežské misijné diela majú sídlo v Ríme 
a riadi ich Kongregácia pre evanjelizá-
ciu národov. Sú prítomné vo všetkých 
krajinách, kde pôsobí Katolícka cirkev 
a v ktorých má svojich národných riadite-
ľov. Na Slovensku je predsedom rady pre 
misie pri KBS Mons. ján orosch,  národ-
ným riaditeľom otec Viktor Jakubov, ktorý 
spolupracuje s diecéznymi riaditeľmi. Ich 
vzájomná spolupráca spočíva v realizovaní 
cieľov misijných diel cez spoločné stretá-
vanie sa na národnej misijnej rade. Tam 
sa hľadajú formy realizácie týchto cieľov, 
pripravuje sa program na Misijnú nedeľu 
a Deň mučeníkov v misiách. Diecézny ria-
diteľ s požehnaním biskupa realizuje zasa 
misijnú činnosť v diecéze, v našom prípade 
archieparchii. okrem toho sa diecézni ria-
ditelia zúčastňujú na stretnutiach rady pre 
misie s Mons. Ján Oroschom a so zástupca-
mi všetkých zainteresovaných v misiách.

�� v akom vzťahu sú pápežské misijné 
diela s biskupom eparchie?

ciele PMD, o ktorých sme si hovorili, sa 
v rámci biskupstva realizujú iba s požeh-
naním biskupa. Sú teda aj biskupské. Čo sa 
týka akejkoľvek činnosti, vždy sa usku-
točňuje s požehnaním biskupa. Tak isto 
na misie vysiela biskup.

�� ako sa misijné diela zviditeľňujú 
najviac?

Je známa Misijná nedeľa, ktorá sa slávi 
v tretiu októbrovú nedeľu, spojená so 
zbierkou financií na podporu misií. Die-
cézny riaditeľ potom koordinuje aj ďalšie 
činnosti: distribúciu časopisu Svetové 
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misie a Misijného kalendára, robí prezen-
táciu PMD vo farnostiach, školách, získava 
členov pre PMD, pomáha pri organizovaní 
misijných klubov a robí rôzne akcie na zís-
kavanie financií a oboznamovanie s misij-
nou činnosťou.

�� vieme o konkrétnych projektoch, 
ktoré sa realizujú zo zbierok 
na slovensku?

Na stránke Pápežských misijných diel 
v sekcii Misijné projekty sú zverejnené 
jednotlivé projekty, v ktorých  je dopod-
robna opísané, kde, kedy a na aký účel boli 
použité finančné prostriedky zo Slovenska. 
PMD podporujú zámorské misie v afric-
kých štátoch ako Senegal, Ghana, Benin, 
Čad, Kamerun, Togo, Keňa. Je zdokladova-
né každé euro, ktoré bolo na Slovensku po-
darované pre misie. Tu chcem pripomenúť, 
že pre východné cirkvi sa finančná pomoc 
pre misie vydeľuje cez Kongregáciu pre 
východné cirkvi. Tohto roka bolo odsúhla-
sených 3,5 mil. dolárov.

�� ako môžu veriaci podporiť toto 
dielo?

Veriaci môžu misie podporiť v prvom rade 
modlitbou a obetou. Charakter podpory 
misijnej činnosti pekne opísal pán pro-
fesor Vladimír Krčméry, ktorý na jednom 
stretnutí povedal: „Či pošlete na misie 
tisíc eur, alebo sa pomodlíte jeden Otče 
náš, vždy je to veľká pomoc.“ Finančnú 
pomoc môžu veriaci obetovať v rámci už 
spomínanej zbierky na Misijnú nedeľu či 
cez pravidelný príspevok v rámci členstva 
v PMD, organizovaním rôznych činností vo 
farnostiach, školách, domovoch dôchod-
cov, alebo zbieraním poštových známok, 
napr. aj cez redakciu časopisu Slovo. 
Ďalšou formou podpory je projekt Adoptuj 
si bohoslovca. Touto adopciou na diaľku 
môže veriaci pravidelným mesačným 
darom podporiť vyštudovanie semina-
ristu z kňazského seminára v arcidiecéze 
Lokossa v Benine. V tomto roku začíname 

podporovať seminaristov z ďalšieho semi-
nára v Západnej Afrike. Informácie o tomto 
druhu podpory môžete nájsť na webe: 
misijnediela.sk/podpora.

�� priblížte nám aj svoje pôsobenie 
v komisii pre misie prešovskej 
archieparchie. čo je úlohou tejto 
komisie?

Cieľom komisie pre misie je pomáhať Cirkvi 
plniť misijné poslanie cez misijné poduja-
tia. Riadime sa aj nariadením kánonu 585, 
§ 4 CCEO, ktorý povzbudzuje „v prvom rade 
v sebe a iných rozvíjať k misiám poznanie 
a lásku, modliť sa za ne a tiež misijné po-
volania podnecovať a ochotne ich svojimi 
modlitbami podporovať“. Komisia má 
momentálne desať členov, stretávame sa 
štyrikrát v roku. Čo sa týka našej činnosti, 
plníme ciele PMD a ciele komisie. V obi-
dvoch prípadoch je načúvanie potrebám 
Cirkvi a reagovanie na jej potreby. Zohľad-
ňujeme naše možnosti, talenty, čas, ktorý 
máme popri svojich povinnostiach. je 
pre nás dôležité, aby si naši veriaci osvo-
jili misijnú myšlienku a podľa svojich síl 
a možnosti sa do misijného diela zapojili. 
Veľkým prínosom by bola spolupráca na-
šich farností s farnosťami z Ukrajiny. Máme 
dobrú spoluprácu s farnosťami, seminárom, 
gréckokatolíckou fakultou, inými komisiami 
a veriacimi. Momentálne najviac pracujeme 
na podpore Ukrajiny. V minulom roku sme 
zrealizovali veľmi pekný projekt, keď sme 
na východnú Ukrajinu do bojovej oblasti 
poslali 3,2 tony humanitárnej pomoci. 
Ďalším výstupom našej činnosti je orga-
nizovanie tábora na Ukrajine a pozývanie 
ukrajinských detí do tábora do Juskovej 
Vole. Cieľom táborov je začlenenie bo-
hoslovcov a mládeže našej archieparchie 
do misijnej činnosti a delenie sa so svojou 
vierou a materiálnymi darmi. Zároveň tým 
napomáhame ozdravenie detí postihnutých 
vojnou akýmkoľvek spôsobom, vzájomné 
poznávanie sa detí najvýchodnejšej a najzá-
padnejšej časti Ukrajiny a ich spoznávanie 
Európy.

�� čo vás najviac oslovilo či hlboko 
zasiahlo pri realizovaní týchto 
táborov?

Najviac ma oslovilo vzájomné obohaco-
vanie sa. Z táborov máme veľmi pekné 
svedectvá našich animátorov, ktorí stretli 
deti s vojnovou skúsenosťou. V tábore boli 
deti veľmi usilovné, skromné a nadovšetko 
vďačné. Zo svedectva ukrajinských detí 
vidíme, že to bol pre ne balzam na zrane-
né duše a veľké obohatenie do ďalšieho 
života.

�� boli ste členkou nejakej konkrét-
nej misie v zahraničí alebo ste sa 
podieľali na nejakom projekte 
v rámci misijnej činnosti?

V rámci misijnej činnosti nášho spoločen-
stva som na prosbu vladyku Milana Šášika 
iniciovala otvorenie misijného domu 
vo Volosianke v Mukačevskej eparchii 
a potom som tam šesť rokov pracovala. Je 
to pohraničná dedinka blízko slovenskej 
dediny Ulič. Ľudia tam rozprávajú podobne 
ako v uličskej doline. Dokonca aj boho-
služby a nápevy sú ako u nás. Gréckoka-
tolíci tam nedostali svoj chrám, preto sa 
bohoslužby vykonávali v našej kaplnke. 
V susednej Verchovine-Bystrej sme v škole 
vyučovali náboženstvo, organizovali pre 
deti  tábory, pripravovali na prvé sväté pri-
jímanie a robili mnohé veci pre tamojších 
chudobných ľudí v horách.

�� čo pre vás osobne znamená mať 
misijnú skúsenosť?

Počas mojej činnosti na Ukrajine som 
spoznala jej život, hlavne na západe kraji-
ny. Mám tam veľa priateľov a známych, čo 
mi veľmi uľahčuje prácu pri terajšej čin-
nosti pre Ukrajinu. Táto skúsenosť vo mne 
podporila rozhodnutie žiť vieru v každo-
dennom živote a uskromniť sa s tým, čo tu 
máme. Vtedy aj teraz je to stále pozvanie 
prijímať a rozdávať.
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List Otcovi

Z LISTU NEKTARIOVEJ MANŽELKE NA ÚTECHU (2)

... bez vôle nášho Otca nepadne ani len vrabec. (Mt 10, 29) ... Prijmime to, čo sa prihodilo, lebo 
tým, že sa rozhorčujeme, nenapravíme to, čo sa udialo, ibaže sa sami zahubíme. ...

Pán teraz od teba prijíma dôkaz tvojej lásky k nemu. Teraz nadchádza vhodný čas získať svo-
jou vytrvalosťou podiel na diele mučeníkov. Matka Makabejcov hľadela na smrť svojich sied-
mich detí, a nestonala. Nevypustila zneucťujúcu slzu, ale ďakovala Bohu, že hľadela na nich, 
ako ich ohňom, železom a najťažšími spôsobmi mučenia vyslobodzujú z pút tela. Tým si získala 
slávu u Boha a ľudia usúdili, že si zaslúži, aby ju ospevovali.

Veľká je to bolesť, súhlasím, ale veľké sú aj odmeny, ktoré sa Pán chystá dať tým, ktorí vytr-
vajú. ...

Nemeraj svoj bôľ len podľa seba, lebo tak sa ti bude zdať neznesiteľný. Posudzuj ho v súvis-
losti so všetkými ľudskými osudmi, v tom nájdeš pre seba útechu. ... Prosím teda samého Pána, 
nech sa dotkne tvojho srdca svojou nevýslovnou silou, nech pomocou zdravých úvah vloží 
do tvojej duše svetlo, aby si nachádzala východiská útechy priamo vo svojom vnútri.

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

liSt otcovi
JJ Martin
J� foto: static.pexels.com

Pred účasťou na seminári Otcovo srdce 
som sa zúčastnil na viacerých duchovných 
obnovách, v ktorých som hlavne intelektom 
poznával Božie pravdy a snažil sa v nich 
orientovať. No to, čo viacerí svedčiaci zdieľali 
ako Boží dotyk, som nezažil, a v podstate celá 
oblasť vnímania mimo intelektuálnej roviny 
mi bola vzdialená a ťažko uchopiteľná.

Keď som stál pred otázkou, či si môžem 
dovoliť pre pracovnú vyťaženosť až necelých 
šesť dní venovať hľadaniu a poznávaniu 
Božieho srdca, tak som nejaký čas váhal, ale 
niečo ma tam priťahovalo, a nakoniec som si 
povedal, že ja ten čas a úsilie Bohu ponúk-
nem a nechám na ňom, či sa mi dá viac 
poznať a či vypočuje moje túžby, otázky.

Keď teraz spätne s odstupom šiestich 
mesiacov spomínam na ten vzácny čas 
na seminári, musím opätovne svedčiť, že Boh 

sa mi naozaj dal poznať a ukázal mi mnohé 
veci v mojom živote, či už cez myšlienky, 
pocity, svedectvá služobníkov a mojich 
priateľov… Nevedel by som asi lepšie opísať 
vďaku a svedčiť druhým o milostiach, ktoré 
na tomto seminári Boh rozdáva, než tak, že 
všetkým sprostredkujem svoj list nebeskému 
Otcovi, ktorý som mu z vďaky na seminári 
napísal a prečítal pred účastníkmi:

Drahý Ocko, nebeský Ocko!  
 22. jún 2016

Ďakujem, že si ma priviedol na toto 
miesto, kde otváraš svoje srdce a rozpúšťaš 
ľadovce v srdciach ľudí. Prišiel som s túžbou 
zažiť Tvoj dotyk, lebo rozumom som sa Ťa 
snažil roky objavovať, ale cítil som, že oblasť 
srdca mi je vzdialená. Ukázal si mi doteraz 
mnoho krásnych životných chvíľ a dal si 
mi veľa darov, v ktorých som spoznal Tvoju 
štedrosť a lásku, no spoznával som Ťa najmä 
rozumom.

V tejto túžbe som sa modlil v objatí Vicki 
a Ty si sa ma, Ocko, dotkol cez slzy a ukrytú 

bolesť v mojom srdci. Hneď nato si mi však 
ukázal obraz: mňa ako ešte nenarodeného 
dieťaťa schúleného v maminom brušku 
a obraz mamy ako krásnej mladej ženy, ktorá 
sa na mňa s láskou usmieva. A z tohto ob-
razu som pocítil istotu, že si mi svoju lásku 
a starostlivosť preukazoval od počiatku cez 
mamu, ktorá sa tiež na mňa tešila a s láskou 
sa o mňa starala… Aj mne je ľúto, že som 
po narodení nemohol pre maminu ťažkú 
chorobu byť dlhšie v jej objatí a že možno aj 
to spôsobilo, že si tak ťažko stále hľadáme 
cestu k sebe.

Ďakujem, Ocko, že z dlhého zoznamu 
ľudí, ktorým som sa rozhodol na seminári 
odpustiť, si ma upriamil na môjho telesného 
otca, ktorý sa s mamou rozišiel pre alko-
hol, ešte keď som bol veľmi malý, a ktorý 
sa už o mňa nezaujímal a veľmi mi chýbal. 
Ďakujem, nebeský Ocko, že si mi ukázal, aká 
rana zostala v mojom srdci, aj keď sa za to 
na otca nehnevám a už som mu odpustil. 
Ukázal si mi, aké sú neuzdravené dôsledky 
mojej synovskej osamotenosti, zranenosti, 
opustenosti.

Ďakujem, nebeský Ocko, že si mi vo svo-
jom služobníkovi Mikeovi dal chápajúceho 
brata, s ktorým máme v živote veľa spoločné-
ho a cez ktorého som mohol svojmu otcovi 
opätovne odpustiť, ako aj ďalším ľuďom 
i sebe.

Ďakujem, nebeský Ocko, že si mi cez 
Robertove svedectvá ukázal môj život siroty. 
Pochopil som dôvody svojich mnohých 
konaní, postojov, zlyhávaní… Veľmi neprí-
jemné zistenia. Ale dal si mi návod, ako sa to 
dá zmeniť. Ďakujem, Ocko, že aj Ty to chceš 
zmeniť a že Ti na mne záleží. Ďakujem, 
Ocko, že si mi svoju radosť a záujem o mňa 
potvrdil aj cez obraz, ktorý si dal priateľovi 
Jankovi počas svätej omše.

Prosím, požehnávaj nielen moju cestu 
viery, ale aj dielo kurzu Otcovo srdce. A od-
pusť mi, že pre svoju včerajšiu slabosť Ti až 
teraz vyjadrujem: „Už viac nie som strachu 
otrokom, som, Ocko, Tvojím dieťaťom.“

Tvoj syn Martin
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identita

JJ
tím centra Návrat v PrešoveJ�

„Každý z nás má problémy, ku ktorým sa z času 
na čas vracia, rozmýšľa o nich a bojí sa ich – 
problémy z minulosti, ktoré sa príležitostne 
vyplavia na povrch. Môže to byť narušený 
vzťah so súrodencom, môžu to byť nepríjemné 
zážitky, nešťastná prvá láska, bolestivé odmiet-
nutie... Schovávame si ich do škatuľky a strká-
me hlboko do skrine v najvzdialenejšom kúte 
domu. Občas nás niečo prinúti, aby sme pre-
hľadali tento kút, otvorili dvere skrine, vytiahli 
škatuľku a chvíľu sa zaoberali jej problémami. 
Napokon máme pocit, že sme sa s nimi vyrov-

nali, aspoň na chvíľu, a tak škatuľku vložíme 
späť a vrátime sa k životu. Jedného dňa však 
zase zamierime ku skrini a problémami v nej sa 
budeme zaoberať trocha dlhšie. Toto pre väč-
šinu adoptovaných značí adopcia – nič viac, nič 
menej.“ (z knihy Adopcia J. E. Schoolerovej)

V období dospievania, významnej etapy 
vývinu každého človeka, dozrieva sebauvedo-
movanie. Je to obdobie, v ktorom sa každý musí 
nejako vyrovnať s otázkami: Kde sú moje kore-
ne? Kto som? Kam kráčam? Dieťa je postupne 
konfrontované s týmito otázkami od okamihu 
narodenia, no práve v období sebauvedomova-
nia vystupujú tieto otázky výrazne do popredia. 
Odpoveď na ne nie je jednoduchá pre nikoho, no 
deti, ktoré žijú v náhradných rodinách, si musia 
odpovedať ešte aj na ďalšie otázky, ako napr. kto 

sú moji biologickí rodičia, prečo ma odmietli, kto 
sú moji náhradní rodičia, kam vlastne patrím, 
do ktorej rodiny a podobne. Kríza identity je 
u detí v náhradnej rodinnej starostlivosti často 
intenzívnejšia – pretože na rozdiel od svojich 
rovesníkov, ktorí obyčajne dôverne poznajú svoje 
genetické korene a identifikujú sa s rodinou, ne-
majú informácie o svojich koreňoch. A častejšie 
sú konfrontované aj svojou „inakosťou“, ktorá sa 
týka ich pôvodu, etnika, minulých skúseností... 
Otázok a problémov, ktorým musia tieto deti 
čeliť pri budovaní svojej identity, je viac. Dôležité 
však je, že všetci (každý z nás), sme sa museli 
či musíme vyrovnať so svojou minulosťou aj 
prítomnosťou. Len tak môže vzniknúť hodnotná 
budúcnosť, v ktorej tiene minulosti majú vyhra-
dené svoje pevné miesto, kde sú pod kontrolou.

Pravde čas neprekáža
JJ

Juraj GradošJ�

Téma amnestií premiéra a zastupujúceho 
prezidenta Vladimíra Mečiara je a ešte aj 
dlho bude háklivou témou nielen politické-
ho, ale aj spoločenského života. Nie je to iba 
kus histórie, ktorý treba skúmať či sa s ním 
nejako vyrovnať. Je to akt, ktorý ovplyvňuje 
každého z nás, i keď sa to zdá absurdné. Pre-
čo? Lebo v prípade týchto amnestií ide podľa 
samotných expertov na právo o akt nemo-
rálny a v zásade i protiprávny. Amnestuje sa 
totiž nie konkrétny človek, ale samotný akt 
– pokojne to môžeme nazvať v kresťanskej 
terminológii zlý skutok – hriech. Ak sa takto 
hriech môže stať skutkom bez spoločenské-
ho následku, tak sa právny poriadok dostal 
do situácie, keď nie je zlo vnímané ako zlo, 
ale ako norma, teda dobro.

Rozhodnutie slovenského parlamentu 
z 5. apríla 2017 otvorilo možnosť vrátiť slo-
venský právny poriadok do jeho pôvodných 
koľají. Povedané v slovanskej terminológii: to 
krivé sa bude dať urobiť rovným, priamym. 
Veľmi to pripomína výrok Jána Krstiteľa, 
ktorý parafrázoval text z  knihy rečí proroka 
Izaiáša: „Čo je krivé, bude priame...“ (Lk 3, 
5b)

Posledný májový deň tohto roka plénum 
ústavného súdu definitívne potvrdilo verdikt 
poslancov parlamentu, čím opticky zanikla 
posledná prekážka na nápravu slovenského 
právneho poriadku. Prečo opticky? Lebo 
človek! Tak sudca, ako i prokurátor – každý je 
omylný, každý podlieha slabostiam. A často je 
pravda taká, ako ju ten-ktorý človek chce vi-
dieť. Ako s pohárom do polovice naplneným 
vodou – pre jedných je poloplný a pre iných 
poloprázdny. Je zaujímavé, i keď nie neoča-
kávané, že proti sa postavili dvaja sudcovia 
– jeden z nich bol kedysi poslancom za Me-
čiarovo HZDS a druhý bol riaditeľom sekcie 
civilného práva ministerstva spravodlivosti 
za nominanta HZDS Štefana Harabina.

Čo ale konkrétne znamená rozhodnutie 
parlamentu potvrdené ústavným súdom? 
Najmä to, že nik nemá právo zneužívať moc 
delegovanú občanmi na nemorálnu ochranu 
seba a sebe blízkych osôb pred následkami 
vyplývajúcimi z vlastného nemorálneho 
a nezákonného konania. Možno to celé 
pripomína pomstu, dobré oddýchnutú 
a vychladenú. Vôbec to nie je tak. To, čo bude 
nasledovať, ak sa to nezvrtne na politicko-
právnu frašku, bude iba prirodzený následok 
hriechu – zla, ktoré niekto na niekom či 
na celej slovenskej spoločnosti, teda na kaž-
dom z nás kedysi spáchal. Tu vôbec nejde 
o samotný trest. Skôr o jasné pomenovanie 

tohto skutku, že je zlý, nemorálny, nenasle-
dovania hodný – teda, že je hriechom.

A každý hriech je istým spôsobom dlh 
– dlh na láske voči Bohu i blížnemu. Aj tu 
sebaláska kedysi bola povýšená nad pravdu, 
ktorú si v láske zaslúži každý človek. A najmä 
ten, ktorému bolo týmto konaním ublížené. 
Aj matka Róberta Remiáša. Aj manželka 
bývalého prezidenta Michala Kováča a matka 
Michala Kováča mladšieho Emília. A, samoz-
rejme, aj samotný Michal Kováč mladší. Aj 
Oskar Fegyveres, ktorý bol svedkom únosu 
a v strachu o život utiekol do zahraničia.

Toto rozhodnutie sa týka aj bývalého 
ministra Gustáva Krajčiho, ktorý pred 
dvadsiatimi rokmi zmaril referendum 
o vstupe Slovenska do NATO a priamej voľbe 
prezidenta. Ten na vlastnú zodpovednosť 
nechal vytlačiť hlasovacie lístky iba s tromi 
otázkami bez poslednej, ktorá sa týkala pria-
mej voľby prezidenta občanmi Slovenskej 
republiky. Tú žiadala doplniť petícia s pol 
miliónom podpisov. Prezident Michal Kováč 
tak rozhodol o spojení všetkých štyroch 
otázok do jedného referenda, čo minister 
Krajči neakceptoval. Ústredná komisia pre 
referendum preto vyhlásila plebiscit za zma-
rený a na Krajčiho podala trestné oznámenie. 
A tak tento minister pošliapal práva všetkých 
občanov republiky – a doteraz bez právneho 
odsúdenia tohto skutku.

Ako to celé dopadne? Ťažko povedať. Teraz 
je to už iba na svedomí tak prokurátorov, 
ako aj sudcov. Azda, ako spieva Tublatanka, 
„pravda nakoniec zvíťazí“. Verím tomu. Alebo 
aspoň dúfam.

zamyslenie nad spoločnosťou
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DoMáce vyučovanie
Aká je škola súčasnosti? Čo ju ovplyvňuje? Zmenil sa pohľad  
na požadované vzdelanie dnes oproti minulosti?

JJ Monika Rišková
J� foto: Ján Riško

Z rozprávania našich starých rodičov po-
čujeme o škole, v ktorej sedelo aj štyridsať 
detí v drevených laviciach a písali gríflikom 
na drevenú tabuľku. Vládol v nej poriadok 
a autorita učiteľa bola nespochybniteľná. 
My v zrelšom veku máme zasa ešte v pamäti 
tú uvedomelú socialistickú školu so súd-
ruhmi učiteľmi a budovateľskými heslami 
na stenách. Všetko bolo až priveľmi jednotné 
a na individualitu jedinca sa akosi nepa-
mätalo. Dnešná škola si hovorí moderná 
a humanistická. V triedach pribudli inte-
raktívne tabule, moderné pomôcky, ale aj 
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Platíme daň za hektiku našich 
dní a štýl života, ktorý vedieme.

A možno aj preto školu ako vyvíjajúci 
sa systém ovplyvňujú nové pohľady, ako aj 
požiadavky spoločnosti a rodičov. Hľadáme 
odpovede na mnohé otázky. Je inštituci-
onalizované vzdelávanie jedinou, najvhod-
nejšou formou pre všetkých? Aký spôsob 
vzdelávania je najprijateľnejší pre jedincov so 
zdravotným znevýhodnením či talentovým 
nadaním? Prečo snahy o integráciu či inklú-
ziu nie sú vždy úspešné?

S termínom domáce vzdelávanie, domá-
ca škola či homeschooling sa stretlo už iste 
nemálo rodičov. V zahraničných školských 
systémoch má takáto forma svoje pevné 
miesto ako alternatíva klasickému škols-
tvu. Aj u nás od roku 2008 podľa školského 
zákona možno z rozhodnutia zákonného 
zástupcu vzdelávať dieťa na úrovni prvého 
stupňa doma.

Na Slovensku existuje malé percento rodi-
čov, ktorí vzdelávajú svoje deti v domácom 

prostredí. V roku 2011 sa doma vzdelávalo 
podľa CVTI SR 12 detí, v roku 2014 to bolo 70 
detí a v roku 2016 dokonca 149 detí na prvom 
stupni ZŠ.

Individuálne vzdelávanie
Rodičia, ktorí sa rozhodnú vzdelávať svoje 
deti namiesto v základnej škole doma, ich 
môžu vzdelávať sami alebo prostredníctvom 
vzdelávacieho experta – garanta.

Individuálne vzdelávanie sa povoľuje:
• žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav 

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole;
• žiakovi prvého stupňa základnej školy.

Môžeme teda povedať, že garantom kvality 
individuálneho vzdelávania je škola, ktorú si 
rodič vyberie na základe slobodného výberu. 
Škola plní voči individuálnemu vzdelávaniu 
nielen kontrolnú funkciu, ale zároveň po-
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skytuje deťom a rodičom aj potrebné učebné 
materiály a metodickú podporu. Dohliada, 
aby individuálny vzdelávací program, jeho 
princípy a ciele boli v súlade s princípmi 
a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa škol-
ského zákona.

Z legislatívy tiež vyplýva, že žiak, ktorému 
bolo povolené individuálne vzdelávanie, 
koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole 
z príslušného učiva každého povinného 
predmetu za každý polrok. Na základe 
výsledkov komisionálnej skúšky vydáva škola 
vysvedčenie.

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne 
vzdelávanie na základe odporúčania lekára 
z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, nevy-
konáva komisionálnu skúšku.

Prečo sa rodičia rozhodujú pre 
domáce vzdelávanie?
Čas. V mnohých prípadoch hlavným dô-
vodom rodičov, ktorý vedie k rozhodnutiu 
vzdelávať deti doma, je túžba tráviť čas so 
svojimi deťmi a spojiť vzdelanie s výchovou. 
Rozhodnutie vyučovať doma je skôr o spôso-
be života a presvedčení, že vzdelanie a výcho-
va by sa mali primárne formovať od rodičov 
a cez súrodenecké vzťahy. Dôvody sú teda 
výchovné, etické a náboženské. Školy by mali 
byť miestom odovzdávania hodnôt. Reálne 
sa však stretávame v školách s rôznymi deťmi 
či učiteľmi. Neraz je to práve negatívna 
skúsenosť so školou, ktorá vedie rodičov 
k takémuto rozhodnutiu.

Špecifické potreby dieťaťa. Niekedy 
v rodine je rozhodnutie podmienené 
prítomnosťou dieťaťa s nejakým 
zdravotným znevýhodnením, talentovým 
nadaním či špecifickou poruchou učenia. 
Diagnózy typu autizmus, dyslexia, dysgrafia 
či hyperaaktivita sa riešia v bežných 
základných školách formou integrácie. 
Znamená to, že znevýhodnení žiaci sa 
vzdelávajú spolu s ostatnými žiakmi 
v bežnej základnej škole. Aj integrovaní 
žiaci potrebujú zažiť pocit úspechu 
a radosti z výsledkov svojej práce. To je 
možné iba vtedy, ak sa škola prispôsobí 
ich možnostiam a schopnostiam a učivo sa 
v ich individuálnych výchovno-vzdelávacích 
plánoch zmení tak, aby boli schopní 
ho zvládnuť. Realita vzdelávania žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami je však často trieda približne s 25 
žiakmi, učiteľ zavalený administratívou, 
často bez znalosti potrebných metód 
práce s takýmito žiakmi, prítomnosť 
asistenta je skôr vzácnosť ako pravidlo 
a o individuálnom prístupe nemožno 
ani hovoriť. Z individuálneho výchovno-
vzdelávacieho plánu sa tak stáva len 
prázdny dokument a dieťa väčšinu času 
na vyučovaní trávi zbytočne, pretože sa 

mu nedostáva potrebnej podpory. Ak 
k tomu pridáme stúpajúci počet detí so 
špecifickými potrebami, niet divu, že 
individuálne vzdelávanie sa javí ako veľmi 
vhodná forma.

Výhody individuálneho vzdelávania
Individuálne vzdelávanie napomáha osob-
nostný rast rodiča (pedagóga) aj dieťaťa. 
Pre rodiča (pedagóga) je to tiež kontinuálne 
udržiavanie pedagogických spôsobilostí.

Nesporným benefitom je spoločné trávenie 
času a vzájomné spoznávanie sa, možnosť 
prispôsobovať učebný plán podľa individu-
álnych potrieb dieťaťa, učenie podľa prefe-
rovaných učebných štýlov jednotlivých detí. 
Ale aj rešpektovanie špecifických výchovno-
vzdelávacích potrieb detí, či už ide o deti 
s intelektovým nadaním, alebo s nejakým 
zdravotným znevýhodnením.

Pri vyučovaní možno častejšie využívať 
špecifické metódy, projektové, blokové 
vyučovanie, zážitkové učenie. Učenie sa tak 
stáva oveľa efektívnejšie, deti sú viac moti-
vované. Žiaci nestrávia šesť až osem hodín 
denne učením (čas strávený v škole a pri 
domácich úlohách). Čas určený na vzdelá-
vanie je vysoko efektívny, ostáva viac času 
na dozrievanie dieťaťa ešte aj v hre alebo 
rozvíjanie vlastných záujmov. Je tiež viac 
času na odpočinok.

Dôležitým aspektom je posilňovanie 
rodinných pút. Takéto rodiny bývajú často 
súdržnejšie, vzťahy sú hlbšie. Žiak má šancu 
rásť do hĺbky vo vzťahovej a charakterovej 
rovine.

Individuálne vzdelávanie je aj akási 
prirodzená škola životom, žiaci nadobúdajú 
praktické zručnosti a schopnosti ako varenie, 
šitie, hospodárenie s financiami, domáce 
opravy, práce v záhrade, starostlivosť o do-
máce zvieratá a podobne.

Nevýhody individuálneho 
vzdelávania
Ak sa rozhodnete pre individuálne vzde-
lávanie, musíte sa pripraviť na nesúhlas 
a nepochopenie okolia či kritiku najbližších. 
Nezanedbateľnou skutočnosťou je tiež strata 
platu rodiča, ktorý doma vzdeláva deti. Aj 
vybudovanie autority rodiča a učiteľa súčas-
ne je niekedy veľmi ťažké.

Je náročné zladiť požiadavky domácnos-
ti a vyučovania, z čoho vyplýva zvýšená 
psychická záťaž rodiča (pedagóga). Preto je 
nevyhnutné pamätať na to, že takýto rodič 
potrebuje dodržiavať potrebnú psychohygie-
nu – nájsť si čas aj na seba a na odpočinok.

Pre deti zasa môže byť stresujúce pravidel-
né polročné testovanie a prechod na druhý 
stupeň.

Socializácia detí
Prvotná socializácia, teda začleňovanie 
jednotlivca do spoločnosti, prebieha už 
v rodine, nie v škole, ako sa často deklaruje. 
Tam dieťa vstupuje do iných vzťahov, 
zažíva sociálny tlak, ktorý sa učí viac či 
menej úspešne spracovať. Skúsenosť však 
ukazuje, že vhodne nastavené individuálne 
vzdelávanie neprináša nedostatok 
sociálnych väzieb. Mnoho rodín, kde sa 
deti vzdelávajú doma, je viacpočetných. 
Deti sa tak prirodzene socializujú vo 
vekovo rôznorodej skupine detí, musia 
spolupracovať, chápať rozdielne tempo 
mladších, majú zdravé vzťahy s ľuďmi 
každého veku, predovšetkým so svojimi 
rodičmi. Rodičia majú viac času na výchovu, 
vysvetľovanie a budovanie charakteru 
detí. Navyše, pri domácom vzdelávaní 
majú deti viac času sa venovať aj pomoci 
v domácnosti alebo svojim záujmom. To 
prináša rozvoj manuálnych a praktických 
zručností. Ak majú možnosť navštevovať 
podľa svojich talentov nejaké záujmové 
vzdelávanie, krúžky či kresťanské 
spoločenstvá detí, nie sú vyňaté ani zo 
sociálneho kontaktu s rovesníkmi.

Ako postupovať?
Musíte zapísať dieťa do kmeňovej školy 
a súčasne si podať žiadosť o individuálne 
vzdelávanie. K tomu treba priložiť kópiu 
dokladu o vzdelaní rodiča, individuálny 
výchovno-vzdelávací plán, zoznam učeb-
ných zdrojov, z ktorých sa dieťa bude učiť, 
a popis materiálnych podmienok na vzde-
lávanie. Ak nemáte vzdelanie zodpove-
dajúce kvalifikačným predpokladom pre 
prvý stupeň základnej školy, musíte si nájsť 
garanta na vzdelávanie. Ten potom potreb-
né náležitosti vykoná a zdokladuje za vás. 
Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení 
individuálneho vzdelávania. Zo skúsenosti 
rodičov však viem, že to nerobia veľmi radi, 
lebo za deti v domácom vzdelávaní dostáva-
jú len minimum peňazí od štátu a pribudne 
im administratívna záťaž. Navyše takého 
žiaka musia dvakrát ročne preskúšať for-
mou komisionálnych skúšok. Je preto dobré 
nájsť si školu, ktorá prezentuje aj možnosť 
zapísať žiakov na vzdelávanie v takejto 
forme. Takáto škola je potom ústretová aj 
pri vykonávaní komisionálnych skúšok, 
ktoré sa realizujú v priateľskej atmosfére, 
bez zbytočného stresu či dokazovania toho, 
čo žiak nevie.

Pozitívom je, že aj v Národnom programe 
rozvoja výchovy a vzdelávania, zverejnenom 
15. marca 2017, je pozornosť venovaná aj tejto 
oblasti. Okrem iného navrhuje aj možnosť 
experimentálne overiť individuálne vzdelá-
vanie na druhom stupni ZŠ.
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Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
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)

 
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 
(Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky)

 
UPeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

PRE E-MLADýCH
Zaujímavé aplikácie

ZAMYSLENIA (Johny Sebb) Aj vy máte občas 
problém s modlitbou? Táto bezplatná apliká-
cia ponúka každodenné zamyslenia. Ranná 
meditácia v sebe zahŕňa modlitbu, úryvok zo 
Svätého písma, komentár k čítaniu a myšlien-
ku na deň. Večerná verzia modlitbu, spyto-
vanie svedomia, žalm a príbeh. Aplikácia má 
pekné a jednoduché používateľské rozhranie. 
Používaní aplikácie netreba mať prístup k wifi, 
s výnimkou občasných aktualizácií.

Obľúbené stránky
Diskusné fóra
Štuchnutia

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Priatelia, Ježiš je Pánom rizika, je Pánom toho, čo vždy presahuje 
„poza“! Ježiš nie je Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby 
sme nasledovali Ježiša, treba mať dávku odvahy, treba sa rozhodnúť 
zameniť gauč za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o kto-
rých si nikdy ani nesníval a ani len na ne nepomyslel, po cestách, ktoré 
môžu otvoriť nové obzory, schopné nakaziť radosťou, tou radosťou, 
ktorá sa rodí z lásky Boha, radosťou, ktorú v tvojom srdci zanecháva 
každé gesto, každý postoj milosrdenstva.
Ísť po cestách nasledujúc „bláznovstvo“ nášho Boha, ktorý nás učí stre-
távať ho v hladnom, v smädnom, v nahom, chorom, v priateľovi, ktorý 
zle skončil, vo väzňovi, v utečencovi a v migrantovi, v susedovi, ktorý je 
sám. Ísť cestami nášho Boha, ktorý nás pozýva byť politickými aktérmi, 
osobami, ktoré premýšľajú, spoločenskými hýbateľmi. Boha, ktorý 
nás stimuluje k premýšľaniu o solidárnejšej ekonómii, než je táto. Vo 
všetkých oblastiach, v ktorých sa nachádzate, nás láska Boha pozýva 
prinášať dobrú novinu, robiac z nášho života dar pre neho a pre ostat-
ných. A toto znamená byť odvážnymi, toto znamená byť slobodnými!

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Rastislav Baka, duchovný správca Gymnázia a CZŠ s MŠ bl. 
P. P. Gojdiča v Prešove 
Páči sa mi to . Odpovedať

Prirodzene sú nám sympatickí ľudia, ktorí majú odvahu riskovať. 
Či nie je risk to, keď si niekto niekoho berie za svojho životného 
partnera? Kto vie, aký bude?! Keby sa však báli riskovať naši 
rodičia, asi by sme tu neboli ani my. Taká Mária Curie-Sklodow-
ska za cenu straty svojho zdravia objavila liečivé účinky rádioak-
tívneho žiarenia, ktoré ľudstvo využíva v medicíne pri liečbe 
rakoviny. Ak by ľudia neriskovali, veľa vecí by nikdy neuzrelo 
svetlo sveta. Risk je matkou a otcom pokroku. Napodobňujme 
Boha, ktorý riskuje. Prvýkrát Boh riskoval vtedy, keď tvoril svet 
a človeka so slobodnou vôľou. Druhýkrát vtedy, keď poslal 
na zem svojho Syna. Zdanlivo mu jeho risk nevyšiel. Zlo sveta 
pribilo Božieho Syna na kríž. No viera nás učí, že práve táto 
zdanlivá prehra sa stala víťazstvom Božej lásky nad zlom sveta.

Miroslav Dargaj, seminarista a šéfredaktor časopisu Prameň 
Páči sa mi to . Odpovedať

Ach! Aký úžasný je pocit, keď si znova ľahnem do vytúženého 
gauča. Niet divu, že je to príjemné, keď som unavený a vonku 
je neznesiteľná horúčosť. No predsa je tu jedno riziko. Keď sa 
mi príjemný gauč stane celoživotným útočiskom. Ako ľahko 
prepadnem pohodliu a zabudnem na svojho blížneho. Svätý 
apoštol Pavol povedal o sebe jednoduchú, ale krásnu myšlien-
ku. Hovorí, že je kresťan atlét, ktorý súťaží o víťazný veniec več-
ného života. Dobré je vedieť, že aj môj život je behom o víťaznú 
cenu večného života. Preto aj dnes vstávam z gauča, aby som 
dobehol do cieľa – večného života ako Kristov víťaz.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENý ZEFIRÍN NAMUNCURÁ
Bol chlapcom, ktorý len ťažko dokázal stáť v rade ale-
bo poslúchať na zvonec, ale postupne sa stal vzorom 
pre iných. Bol presný v plnení povinností, v štúdiu 
i v modlitbe.

Oheň
Katolícke spoločenstvo 
Marana tha vás  s veľkou 
radosťou pozýva na evan-
jelizačný seminár Oheň. 
Seminár sa uskutoční 17. 
júna od 9.00 do 18.00 hod. 
v Tatran Handball Aréne 
na Ul. Jána Pavla II. v Pre-
šove. Vstup je voľný. 
Oheň je priestorom, kde 
sa mnohí stretávajú so 
živým Bohom, zakúšajú 
jeho dobrotu a ich život sa 
mení. Túžime, aby takéto 
stretnutie mohlo zažiť 
mnoho ďalších ľudí. Téma 
tohtoročného Ohňa znie 
V Božej rodine. Veríme, že 
Boh každého z nás pozýva, 
aby sme boli členmi jednej 
rodiny, jeho rodiny, kde 
môžeme zakúšať prijatie, 
lásku, radosť a povzbu-
denie. Prednášajúcimi 
budú Tom Edwards, laický 
misionár z USA, Renewal 
Ministries a otec Ján Buc, 
katolícky kňaz.

Víťazstvo v Kristovi
Ježiš svojim učeníkom 
povedal: „Vo svete máte 
súženie, ale dúfajte, ja 
som premohol svet.“ 
(Jn 16, 33) Prehru nemá 
nikto v obľube. Ak nechceš 
prehrať svoj životný 
zápas, prijmi pozvanie 
do víťazného tímu. Jeden 
z tradičných kurzov, ktorý 
ponúka Gréckokatolícke 
mládežnícke centrum 
Bárka v Juskovej Voli, sa 
uskutoční 23. – 25. júna 
pod vedením Petra Liptáka 
a špeciálneho hosťa.
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Novodobé závislosti

JJ
Dada KolesárováJ�

Technologický rozvoj umožňuje dnešným 
deťom, aby sa k tabletom a mobilom dostali už 
v predškolskom veku. Je veľmi dôležité, ako sa 
k tomu postavia tí, ktorí zodpovedajú za budúc-
nosť detí pred Bohom a spoločnosťou. Nikto 
nemôže povedať, že sa ho to netýka. Náš starší 
syn začal ovládať počítačovú myš pred pätnás-
timi rokmi, keď mal iba tri. Miloval náučnú hru, 
v ktorej spoznával zvieratká. No museli sme mu 
už vtedy stanoviť pravidlá, aby sa to raz neobrá-
tilo proti nemu samému.

Ako sa dá predchádzať problémom?

Odborníci pobádajú, aby si rodičia všímali, 
koľko času trávia ich deti pri počítačoch, table-
toch alebo mobiloch. Okrem toho pomáha aj 
to, keď deťom venujeme dostatočnú pozornosť, 
keď sa o ne zaujímame a rozprávame sa o pred-
nostiach i nedostatkoch technológií, a zároveň 
ich učíme, aby si vyberali to, čo im prináša úži-
tok. Ďalšou pomôckou je, ak sa k deťom občas 
pripojíme a spolu s nimi surfujeme po internete 
alebo si zahráme hru. Budeme tak vedieť, 
čím naše deti žijú. No popritom nezabúdajme 
na dostatok voľnočasových aktivít hlavne v prí-
rode. Napríklad skauting je výbornou a ove-
renou alternatívou k sedavej zábave. Určte si 
dĺžku zábavy na počítači (maximálne hodinu) 
a snažte sa ju dodržiavať.

Majme na pamäti, že po alkohole, cigaretách 
a drogách sa rýchlo rozvíja aj závislosť od počí-

tačov, počítačových hier a internetu. Ohrozené 
sú už desaťročné deti. Najviac rizikový je vek 
tínedžerov – medzi 12. a 19. rokom a nedá 
sa povedať, žeby týmto fenoménom boli viac 
ohrození chlapci. Takže dávajte pozor aj na to, 
ako trávia čas vaše dcéry. Podľa nedávnych 
správ má najmladší pacient špecializovanej 
pražskej kliniky iba dvanásť rokov. Aby si mohol 
vylepšiť svoju pozíciu v hre a kúpiť si pokračo-
vanie, ukradol vysokú sumu vlastným rodičom. 
Fenomén okrádania vlastných rodičov sa 
donedávna prejavoval medzi drogovo závislými, 
teraz sa presúva na územie počítačov. 

Profesor Michal Miovský, prednosta pražskej 
Kliniky adiktológie, sa vyjadril, že nadmerné 
používanie techniky je veľmi často dôsledkom 
nezvládnutej výchovy, toho, že dieťa nemalo 
jasne vymedzené hranice. No každý prípad je 
iný. Veľa záleží aj na samotnom charaktere die-
ťaťa. Niektoré majú k závislostiam väčší sklon 
aj preto, lebo trpia hyperaktivitou, depresiami, 
poruchami osobnosti...

Modlitba po porážke
JJ Pavol Burda
J� foto: www.naturalhealth365.com

Po mnohých žalmoch plných žiaľu je tu ko-
nečne víťazstvo! Dávidovo vojenské ťaženie 
slávi úspech a v tejto svojej modlitbe (žalm 
60) sa môže naplno radovať z úspechu. 
Ktokoľvek sa mu postaví do cesty, kapituluje. 

Múdry kráľ a šikovný veliteľ si podmaňuje 
národy a upevňuje svoju moc. Dokonca 
cudzinci mu musia platiť poplatky. Ale...

Aj v tejto radosti pozná svoju závislosť 
od Boha. Žalm, ktorý sa nazýva Modlitba 
po porážke vznikol pri víťazných udalos-
tiach. O tom, ako Dávid úspešne rozširoval 
svoju vládu, píše Prvá Samuelova kniha v 8. 
kapitole.

Žalm hovorí nielen o Božích skutkoch 
(verše 3 – 7), ale aj o tom, čo mu patrí (verše 
8 – 10). Napokon Dávid opisuje dôveru, ktorá 
ho zachraňuje (verše 11 – 13). Božie skutky sú 
jedným slovom hrozné. Hrozná je jeho moc: 
štiepi zem, ale má zoceľujúcu silu. Ohrom-
né je aj jeho vlastníctvo: celé územia sú mu 
podnožkou, vodné nádrže sú pred ním len 
umývadlom.

Oproti tomu stojí človek. Síce je kráľ 
(vyvoleného národa), ale stále je to človek. 
Veľakrát videl silu Božej moci, ako aj neús-
pech človeka. Či už išlo o snahu jeho vojska, 
túžbu po sláve, alebo pyšné srdce Šaula, 
ktorý túžil po kráľovskej pocte. Proti všetkej 
zlobe ľudská pomoc nestačí (verš 11). Tieto 
slová si opakuje aj najmocnejší z národa. Len 
s Bohom chce byť udatný.

V tomto žalme nám môže Dávid poslúžiť 
nielen ako vzor pokory, ale najmä ako zrelý 
Boží služobník. Hľadí na svoj život ako 
na Božie dielo. Nevidí v ňom len vlastnú 
snahu, šikovnosť, múdrosť alebo moc. Pozná 
pravdu o Bohu – šikovnom, múdrom a moc-
nom Pánovi, ktorý si zasluhuje zvrchovanú 
vládu. A ako hľadím na život ja? Videl som 
dnes územie, ktoré by som Bohu odovzdal? 
Čo z môjho života patrí Bohu?

Dávid túto otázku veľmi dobre poznal: 
každú chvíľu zažíval Božiu záchranu. Doslo-
va ju videl, uvedomoval si ju a rozpoznával 
ju. A ja? Poznám svoju pominuteľnosť alebo 
som si istý, že mám život pevne v rukách? Čo 
v ňom patrí Bohu? Dávid a mnohí iní zistili, 
že Bohu patrí všetko. A teraz zisťujem, že 
víťazstvo je Božie víťazstvo. Pán, ktorý kráča 
v čele nášho zápasu, nám dáva odvahu.
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Duchovný rast veriacich 

JJ
Jozef MiňoJ�

Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) 
na úvod hovorí o veriacich v Krista. Definuje 
práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť 
v prežívaní viery. Kánon 13 CCEO hovorí: „Všetci 
veriaci v Krista musia podľa vlastného posta-
venia venovať svoje sily na to, aby viedli svätý 
život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné 
posväcovanie.“ Každý pokrstený sa má usilovať, 
aby rástol vo viere. Tak ako dnes prirodzene 
musí profesijne rásť každý odborník (lekár, 
kňaz, stavbár, kuchár...), lebo si to vyžaduje 

pulz času, tak aj kresťan sa má starať o svoj 
duchovný rast. Kánon hovorí o svätom živote 
a o posväcovaní sa. Týmto úsilím veriaci v Krista 
napomáha vzrast samotnej Cirkvi. Kánon 16 
CCEO hovorí o tom, kde a akým spôsobom 
rásť vo viere: „Veriaci v Krista majú právo, aby 
od pastierov Cirkvi dostávali pomoc z duchov-
ných dobier Cirkvi, najmä z Božieho slova a zo 
sviatostí.“ Pre rast veriacich je dôležitá pomoc 
pastierov, ktorí majú poskytovať duchovnú 
pomoc z dobier Cirkvi. Výslovne táto pomoc 
je najmä Božie slovo a sviatosti. Môže, samoz-
rejme, ísť aj o iné formy duchovnej pomoci. 
Veriaci má hlavne čerpať z Božieho slova, ktoré 
mu dáva odpovede na mnohé otázky duchov-
ného smerovania. Božie slovo je pre veriacich 

prístupné cez súkromné čítanie, cez mnohorakú 
vhodnú duchovnú literatúru, ktorá ho vysvetľu-
je, a neodmysliteľne cez ohlasovanie Božieho 
slova Cirkvou pri liturgii (homília). Posväcovanie 
sa uskutočňuje aj cez sviatosti. Každý veriaci 
má prístup k sviatostiam, ktoré sú zdrojom 
posväcovania. Veriaci ich má často prijímať 
a kódex dáva veriacim právo prijímať sviatosti, 
ak sám veriaci nemá prekážku prijatia Božích 
darov do svojho života. Každý veriaci je pozvaný 
prijímať Eucharistiu, ale prekážkou prijatia je 
stav ťažkého hriechu. Každý má ponuku prijať 
sviatosť zmierenia, ale blízka a dobrovoľná 
príležitosť k hriechu je prekážkou prijatia 
sviatostného rozhrešenia. Naša doba je pre 
veriacich – svedkov Božej lásky – náročná, preto 
využívajme všetky prostriedky na svoj duchovný 
rast, ktoré nám Cirkev zo svojho duchovného 
bohatstva ponúka.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: www.k-istine.ru

Akatistová – Chilandarská ikona 
(aкафистная – xиландарская)
V súčasnosti sa nachádza v miestnom rade 
ikonostasu Soboru Vstupu Bohorodičky 
do chrámu (Vvedenskyj sobor) srbského 
Chilandarského monatiera na svätej hore 
Atos. V tomto monastieri sa nachádzajú aj 
iné divotvorné ikony Bohorodičky, ako napr. 
Trojruká, Dojčiaca a Popská. Skutočnosti 
o histórii a oslávení tejto ikony sa na svätej 
hore Atos nezachovali. Srbský monastier 
Chilandar bol založený v roku 1198 srb-
ským veľkožupanom Stefanom Nemanjom 
(neskorším sv. Simoenom Myrotočivým) 
a jeho synom Rastkom (neskorším sv. Sávom 
Srbským). Tradícia hovorí o tom, že sv. Sáva 
Srbský sa pri výstavbe monastiera modlil 
pred touto ikonou Božej Matky, ktorá mu 
ukázala miesto, kde sa nachádzal v zemi 
ukrytý poklad. Ale v žiadnej z redakcií života 
sv. Sávu sa táto udalosť s ikonou nespomína. 
Jedinou hodnovernou správou o ikone je 
svedectvo očitých svedkov, ktorí hovoria o jej 
zázračnej záchrane počas požiaru v mo-
nastieri v roku 1837. Neopatrným konaním 
jedného z mníchov začal v chráme horieť 
ikonostas, kde sa nachádzala aj Chilandarská 
ikona Bohorodičky, pred ktorou sa modlili 

akatist. Akoby zázrakom 
sa pri požiari ako jediná 
zachránila ikona Božej 
Matky. Na základe tejto 
udalosti dostala Chilan-
darská ikona Bohoro-
dičky prívlastok Akatis-
tová. Ako uvádza Sáva 
Chilandarec, od toho 
času sa ikone vzdáva úcta 
ako divotvornej. Podľa 
biskupa Porfirija (Uspen-
ského) sa pomenovanie 
ikony ako Akatistová 
vzťahuje na zobrazenie 
dvanástich kondákov 
a ikosov z hymnu akatis-
tu po okraji ikony.

Ikona s rozmermi 65 x 87  cm (vráta-
ne okladu – rizy) zobrazuje Bohorodičku 
s dieťaťom Kristom sediacom na pravej 
ruke v ikonografickom type gr. eleusa, rus. 
yмиленіе – nežná. Kristus žehná pravicou 
a v ľavici drží zvitok. Ikona bola v 19. storočí 
pokrytá strieborným okladom – rizou. Ná-
metom ikon nežnej Panny je predovšetkým 
dôverná blízkosť medzi Synom a Matkou, čo 
vyjadrujú všetky ikony tohto typu, kde Boho-
rodička po väčšine drží Krista na ľavej ruke 
v náručí túliac ho k sebe. Matka sa s ma-
terinskou láskou skláňa k svojmu Synovi, 
dotýkajúc sa lícom jeho detskej tváre, pričom 
Syn citlivo vystiera svoju ruku k svojej mame. 
Bohorodička eleusa – milostivá, milujúca, 

nežná, líši sa od hodigitrie jednak umiestne-
ním Dieťaťa – Krista, ktoré je vyššie polože-
né, ako aj gestom Kristovej ruky, ktorou drží 
mamu okolo krku. Toto nežné objatie matky 
a Dieťaťa nemá za cieľ poukázať na senti-
mentálny obsah, ale je zobrazením podivu-
hodnej výmeny medzi Bohom a človekom, 
ktoré umožnilo vtelenia Slova. Ako uvádza 
N. P. Kondakov, v geste nežného sklonenia 
hlavy Božej Matky k Synovi je vyjadrená 
prosba Bohorodičky o milosť a požehnanie 
pre ľudské pokolenie, na ktoré odpovedá 
Boží Syn tým, že sa obracia k mame a odpo-
vedá gestom žehnajúcej pravice. Akatistová 
– Chilandarská ikona Božej Matky slávi svoj 
sviatok 12. januára.
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MateMatiKa
JJ Marta Gromošová
J� foto: upload.wikimedia.org

O tom, či vzťah žiaka k svetovej matematike 
sa neskončí v siedmej triede, do veľkej miery 
rozhoduje osobnosť učiteľa. Pokiaľ mi pamäť 
siaha, mala som na matikárov šťastie. V šies-
tom ročníku vedenie školy trocha zazmät-
kovalo, keď nášho učiteľa poslalo na dedinu, 
lebo do prihlášok na strednú školu uvádzal 
nesprávne ideologické údaje. Nepísal totiž, 
že žiak navštevoval hodiny náboženstva. 
Pána učiteľa neskôr degradovali na učiteľa 
prvákov, a kým sa definitívne upil k smrti, 
stihol ešte učiť môjho manžela aj bratranca 
Paľka. Ťažkou iróniou bolo, že namiesto 
neho nás učila prvácka pani učiteľka, ktorá 
sa práve vrátila z materskej. Oslovovala nás 
zdrobneninami našich mien, a tak sa dospie-
vajúce, mutujúce tváre plné akné, ktorým sa 
vtedy hovorilo uhry, stávali na hodinu denne 
Cyrilkami, Zuzkami, Ferkami či nebodaj 
Martuškami...

V nasledujúcich rokoch som sa naučila 
to, s čím si vystačím dodnes a čím dokážem 
ohurovať aj svoju vlastnú rodinu. Zlomky, 
mnohočleny, rovnice, uhly, planimetria. 
Mimoriadne si vo vyučovaní cením názor-
nosť, no a lekcia o pravom uhle je použiteľ-
ná dodnes. Pán učiteľ nakreslil na tabuľu 
somára. Hneď po utíšení triedy nasledovalo 
ďatelinové pole a príbeh, podľa ktorého je 
dotyčný nepárnokopytník celodenne vysta-
vený vetru, ktorý mu do nozdier privieva 
neodolateľnú vôňu čerstvej ďateliny. Keď 

ho večer gazda odviaže z pevného kola, bolo 
celej triede jasné, kam si to naša didaktická 
rysovacia pomôcka namieri! V triede nebolo 
jediného žiaka, čo by od tej chvíle nenaryso-
val kolmicu správne.

Matematika je v našej rodine spojená so 
živočíšnou ríšou. Keď chodila moja sestra 
na doučovanie, múdrejšia spolužiačka ju 
láskyplne pozývala do tajov goniometrie so 
slovami: „No poď, ty teľa“. Nášho otca to mr-

zelo aj po tridsiatich rokoch, hoci si aj sám 
uvedomil, že sme so sestrou skôr jazykové 
ako matematicko-logické študijné typy. Nap-
riek tomu ma fascinovalo, keď bolo možné 
vyrátať príklad viacerými spôsobmi, aj keď to 
mne nebolo dopriate, lebo do vzduchu letela 
ruka niektorého z matematických géniov 
našej triedy, keď bol príklad slovnou hračkou 
alebo filozofickým zamyslením, lebo vtedy 
som mala pocit, že sa matematika chce tak 
trocha skamarátiť aj so mnou, hoci mi len 
na chvíľu naznačila, že keď je na dvore 26 
nôh a 10 hláv, stačí ku každej hlave nakres-
liť najprv dve nožičky a potom tie zvyšné 
rozdeliť medzi ostatné hlavy. Útržky môjho 
všeobecného vzdelania sa občas prejavia aj 
pri pozorovaní mikroskopických preparátov 
alebo fascinujúceho sveta zástupov zástup-
cov bezstavovcov článkonožcov, čiže hmyzu.

Nebolo v mojich silách zapamätať si 
niektoré matematické úkony, ale v čase naj-
väčšej núdze som bola schopná aj derivovať, 
integrovať či nebodaj rátať úlohy na pohyb. 
Okolo dvanásteho roka života som svoje deti 
naučila rátať trojčlenku, v štrnástich úpravu 
výrazov, vyberanie znamienka mínus pred 
zátvorku a na strednej škole rez kockou. Je 
to veľmi jednoduché – predstavíte si tortu 
a nôž, ktorým ju mamka krája. Body, ktoré 
chceme preniesť, spojíme čepeľou noža 
a vedieme ich k najbližšej rovine. Dotyk 
noža s tanierom znamená nielen vyriešený 
príklad, ale aj chutné kusisko orechovej torty 
s parížskym krémom.

Raz darmo, didaktické zásady názornosti, 
primeranosti a pravidelnosti nám Jan Ámos 
Komenský zanechal veľmi prezieravo.

Pred sto rokmi sa Božia Matka zjavila svätej Kataríne Labourovej a povedala jej: „Keď vám 
bude na svete najhoršie, prichádzajte sem, k oltáru, a ukázala na bohostánok. Tu vás vždy 
čaká môj Syn a želá si vás všetkých vypočuť.“ Na celom svete nikdy horšie nebolo, ako je teraz. 
Prečistá Panna Mária myslela na naše časy, keď to povedala vyvolenej Kataríne, preto urobme 
podľa jej rady. Obklopme svojimi srdcami eucharistického Ježiša, aby sme tak od neho vyprosi-
li tú milosť, aby nás aj naďalej chránil od takých katastrof, aké zastihli mnohých, a tiež, aby sme 
od neho vyprosili pre svet pokojné časy. Veríme, že ani jeden lístok zo stromu, ani jeden vlas 
na hlave nespadne bez vôle nebeského Otca; a keď sa v takých malých veciach nič nestane bez 
Božej vôle, tým menej sa to môže stať vo veciach veľkých, ako je osud štátov, osud nášho živo-
ta dočasného a večného. Stvoriteľ sveta myslí na nás a želá si nám pomôcť a očakáva od nás 
vrelé modlitby. Tento rok, od sviatku Krista Kráľa (31. októbra 1943) do sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie (18. júna 1944), využijeme na zadosťučinenie Božej spravodlivosti, na vyprosenie 
pokoja a na poďakovanie za dobrodenia, ktorými nás Pán Boh v tých časoch obdaril. Z vyššie 
uvedených príčin vyhlasujem pre našu eparchiu Eucharistický rok. Celý tento čas má charakte-
rizovať stále klaňanie sa Bohu, pokánie za vyprosenie pokoja, no súčasne i vďačnosť za dob-
rodenia, za jeho milosrdenstvo, že nás dosiaľ zachránil od rôznych krutostí vojny. V tom roku 
navštevujme eucharistického Ježiša, najmä malé školské deti, ktorých modlitba a poďakovanie 
bude sa ako kadidlo vznášať pred Boží oltár. Kde je to len možné, prichádzajme na svätú litur-
giu nielen v nedeľu a sviatky, ale ak len môžeme, i v každý obyčajný deň. Choďme čím častejšie 
na svätú spoveď i na sväté prijímanie a obetujme to za pokoj, za lásku a porozumenie medzi 
národmi.

(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča z roku 1943,  
v ktorom vyhlasuje Eucharistický rok v čase vojny)
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poNDelok 19. jún
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34 (rad.); Júd 1, 1 – 
10, zač. 77; Jn 14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)
Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo... (Jn 14, 23)
Ktoré slovo mám zachovávať? Slovo, ktoré sa stalo telom. Kristovo 
zjavenie je každé jeho slovo, prikázanie, podobenstvo, odpustenie, 
úsmev, rada, pokora, obeta... Každý deň svojho života mám príležitosť 
žiť nové a nové slovo. Každý deň sa môžem svojimi skutkami 
pripodobniť Kristovi. Každý deň môžem nájsť istotu, že môj Otec ma 
bude milovať, prídem k nemu a urobím si uňho príbytok.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo prvá a druhá ant. sviatku 
a tretia každ. s refrénom sviatku). Vchod s refrénom sviatku. Tropár zo 
sviatku a ap., Sláva, kondák ap., I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné zo 
sviatku a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku. (HS: 248, 251, 387; PZ: 216, 219, 367; HP: 232, 235, 390)

Utorok 20. jún
Hieromučeník Metod Patarský
Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, zač. 35
... nech naň zostúpi váš pokoj... (Mt 10, 13)
Každodenne sa stretávame a navštevujeme navzájom. Aké sú naše 
stretnutia? Ostáva Boží pokoj v srdci blížneho a v rodine po našej 
návšteve či stretnutí? Potrebujeme sa navzájom, aby sme tak splnili 
vôľu Krista – Spasiteľa. Všetci cítime povinnosť prijať jeden druhého 
v duchu Krista. Môžeme dať len to, čo máme. Prosme o pokoj v duši, 
aby sme ho mohli v hojnosti ponúkať pri každom našom stretnutí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s refrénom zo sviatku). Kaž-
dodenný vchod s refrénom sviatku. Menlivé časti zo sviatku Najsvä-
tejšej Eucharistie (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

streDa 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (rad.); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. (Mt 10, 16)
Nebezpečné poslanie! Má však zmysel! Na Baránkovi si mnohí 
vylámali zuby. Len svedectvo krvi pokorného Baránka mení náturu 
šeliem. Kristus nás naveky obmyl svojou krvou. Dal nám jesť svoje 
telo a krv. Nebojme sa teda! Svojou mučeníckou krvou nám dáva 
príklad i silu stať sa, keď bude treba, potravou vlkov, aby ich takto 
mohol meniť na ovce.
Liturgia: Všetko ako 20. júna

Štvrtok 22. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie 
Hieromučeník Eusebios
Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, zač. 37
Nebojte sa teda, vy ste cennejší... (Mt 10, 31)
Kto alebo čo má v dnešnom svete cenu? Kristus nám hovorí: „Nebojte 
sa! Nemajte strach! Ty, človeče, máš nekonečnú cenu!“ Boh venuje 
každému z nás vždy celú svoju pozornosť. Venuje sa nám, akoby 
každý z nás bol na tomto svete sám. Jeho starostlivosť je excelentná. 
Vie, koľko mám vlasov na hlave. Vie, čo potrebujem a po čom túžim. 
Nemajme strach žiť živú vieru, Boh je s nami.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

piatok 23. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, zač. 9
Boh tak miloval... (Jn 3, 16)

Radi a často vypočítavame dobro, ktoré sme preukázali svojmu 
blížnemu. A nezabúdame to hovoriť i Bohu. V konečnom dôsledku 
teda milujeme Boha a ľudí pre zisk. Ak sa ochudobňujeme kvôli 
blížnemu, bohatneme duchovne. Ak sa vzdávame kvôli Bohu, tak 
čakáme, že nám to stonásobne vráti. Boh však miluje veľkolepo, ako 
vie iba on. Dovolí položiť svojho Jednorodeného do jaskyne. Potom 
ho dovolí pribiť na kríž. Všetko to robí nezištne a z nekonečnej lásky 
pre každého z nás. Čo chcem z lásky, skutočnej a nezištnej lásky 
urobiť ja? Lebo pravou ozvenou lásky je vždy len láska.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Voľnica. 
Myrovanie (HS: 257; PZ: 226; HP: 242)

sobota 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80., zač. 1
Ján sa bude volať. (Lk 1, 63)
Meno, to je predzvesť. Meno Ján znamená po hebrejsky Božie 
milosrdenstvo. Izrael to pochopí až pri Jordáne, keď Ján ohlási krst 
pokánia ako milosť od Boha získať odpustenie hriechov. Predstaví 
milosrdného Baránka, Vykupiteľa, čo prichádza spasiť svet. Aj my 
máme niekoľko mien. Jedno je po Kristovi. Vyjadruje našu úlohu 
aj poslanie: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.“ Ján 
ohlásil milosrdenstvo. My napodobňujme životom toho, ktorého 
meno nosíme vo svojom srdci.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi 
Krstiteľovi. Myrovanie (HS: 388; PZ: 369; HP: 391)

NeDeĽa 25. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, zač. 18
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo... (Mt 6, 33)
Boh vie, čo potrebujeme. Sme jeho stvorením, jeho dielom. 
V Starom zákone je veľmi citlivý na svoj majestát. Preto neraz 
pripomína neposlušnému Izraelovi svoju moc, silu a veľkosť. Boh 
Nového zákona skôr opačne. Zjavuje sa ako slabé a bezmocné dieťa, 
ako porazený a na kríž pribitý zločinec. Robí to preto, aby získal 
naše srdce, dôveru a s ňou plnú oddanosť jeho kráľovstvu, ktoré 
nie je z tohto sveta. Hľadajme najprv to, čo potrebuje naša duša, 
nepochybujme o jeho dobrote a stálej láskavej starostlivosti o všetky 
detaily nášho života. Neurážajme ho nedôverčivým strachom 
o budúcnosť, čo budeme jesť, piť, čo si oblečieme! K spokojnosti 
nech nám stačí vedomie, že máme milujúceho Otca, ktorý vie, 
čo potrebujeme. Rastliny a zvieratá majú všetko, lebo sa o ne 
stará Boh. My sa chceme o seba postarať sami, a preto umierame 
po všetkých kontinentoch od hladu. To je Božia lekcia za našu 
nedôveru a nezáujem o jeho kráľovstvo. A ak je niekde hojnosť a až 
presýtenosť, kde sa hriešne plytvá, vzniká nervozita, závisť, nepokoj 
a vojna. Ďalšou chybou, ktorou urážame Boha, je, že si myslíme, že 
utrpenie nepatrí medzi prejavy jeho láskavej starostlivosti, akoby tá 
skutočnosť, že nás všetci bijú a strkajú, bola dostatočným dôkazom 
toho, že Boh na nás zabudol. Nezabudol! On nás živí a požehnáva. 
Berie nás do náručia a každodenne nás sprevádza svojou milosťou 
ako milujúci Otec do svojho domu.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

poNDelok 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, zač. 40
Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. (Mt 
11, 11)
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Pokiaľ ešte žijeme na tejto zemi, nevieme, ako sa zachováme 
v každodennom živote. Čo dobré a čo zlé vykonáme. Nemáme istotu, 
či vytrváme v dobrom až do konca. Nedivme sa preto, že Kristus 
vyhlásil za väčšieho, ako je prorok Ján, toho najmenšieho, ktorý je 
už v Božom kráľovstve. Kristus nás napomína, aby sme nezávideli 
nikomu jeho „veľkosť“ či „ slávu“ tu na zemi. Snažme sa však zo 
všetkých síl žiť spravodlivo a verne, aby sme v nebi dostali pravú 
a večnú odmenu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Čítania: Rim 10,11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 20, zač. 41
Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste. 
(Mt 11, 17)
Kristus vstupuje do „hier“ nášho života a čaká, či sa pridáme do jeho 
„hry“. On sa raduje, a čo my? On smúti, a čo my? Dennodenne nás 
zapája do „hry“ evanjelia. Dennodenne s ním môžeme oslavovať, lebo 
nám hrá dychom svojej lásky. Dennodenne s ním môžeme plakať 
nad tvrdosťou nášho srdca. Byť kresťanom znamená hrať s Kristom 
fér hru. Mať s ním spoločné radosti a bolesti, to, z čoho sa skladá náš 
život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 26, zač. 42 (rad.); 1 Kor 
12,27 – 13,8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
Beda ti...! (Mt 11, 21)
Nie veľmi príjemné počuť slová: „Beda ti!“ A ak to hovorí Boh, tu sa 
už musíme zastaviť. Čo robíme s napomenutiami rodičov, priateľov, 
predstavených? Čo spravíme s napomenutiami, ktoré zazneli pri 
ohlasovaní Božieho slova? Kristus celý život trpezlivo obchádza 
hradby môjho života, ktorými som opevnený tak ako Korozain 
a Betsaida. Svojimi slovami klope na brány našich duší. A čaká, 
trpezlivo a pokorne, čo urobíme. Otvoríme bránu svojich životov 
a dáme priestor Bohu alebo budeme čakať, kým poslednýkrát povie: 
„Beda“?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 19, zač. 67
A za koho ma pokladáte vy? (Mt 16, 15)
„Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Excelentné vyznanie Kristovho 
božstva je základom našej viery, na ktorom stojí Cirkev aj autorita 
jej hlavy. Toto vyznanie zaznieva v Cézarei Filipovej, v krajine Židov 
a pohanov – to bude všeobecnosť celej Cirkvi a jej hlavy. Vyznáva 
ju rybár Peter. Nie preto, že by bol bystrejší ako ostatní alebo mal 
prvé miesto v zbore apoštolov, ale preto, lebo mu to zjavil Otec. 
Ježiš postavil svoju Cirkev na tom, koho Otec predurčil. Tak Otec 
až do konca vekov bude každému, koho uzná za hodného, zjavovať 
svoju vôľu a svoje plány. Na Božom zjavení je položený apoštolát 
Petra, Pavla..., Františka. Nestavajme ho na vonkajších prednostiach 
človeka, ale na dobre prijatom a pochopenom zjavení. Na poslušnosti 
a pokore voči tomu, kto je autoritou v nebi i tu na zemi. Vyznávajme 
svojimi skutkami vieru v toho, ktorý je Synom živého Boha i jeho 
viditeľnou hlavou tu na zemi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie (HS: 390; PZ: 371; HP: 393) 

piatok 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, zač. 44 (radové); 1 Kor 
4, 9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (ap.)
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. (Mt 12, 7)
Učíme sa celý život. Pravidlá pravopisu, matematiky, fyziky, chémie, 
správania, cestnej premávky... Aj Boh vpísal svoje pravidlá do našich 
sŕdc. A tak ich spoznávame, učíme sa ich a ako-tak aj dodržiavame. 
Meter však máme rozdielny. Preto Boh povedal: „Milosrdenstvo 
chcem, a nie obetu...“ Určite milší mu bude náš láskavý súcit 
s hladnými, opustenými, smädnými, chorými..., ktorí ho od nás 
čakajú, než obeta, ktorú my požadujeme kvôli „sobote“ od nich. 
Naučme sa preto, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu!“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svä-
tým. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 392; PZ: 373; HP: 395 

sobota 1. júl
Nezištníci a divotvorci Kozma a Damián
Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, zač. 26 (rad.); 1 Kor 12,27 
– 13,8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. (Mt 10, 7)
Kristus posiela učeníkov, aby mocou lásky vyháňali z ľudských 
sŕdc hriech. Dennodenne Kristus posiela Cirkev a nás v nej, aby 
sme skutkami lásky ohlasovali blízkosť jeho kráľovstva. Boh sa 
rozhodol šíriť svoje kráľovstvo lásky a spravodlivosti, radosti 
a pokoja pomocou nás! Našimi očami, rukami, nohami, ústami, 
ušami i srdcom. Nezabúdajme, že sa mu to podarí len s pomocou 
takých apoštolov, ktorí ho milujú z celého srdca a približujú jeho 
kráľovstvo zo všetkých síl.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeĽa 2. júl
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Uloženie rúcha Presvätej Boho-
rodičky v Blachernách
Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, zač. 25 (rad.) Hebr 9, 1 – 
7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohor.)
Pane, nie som hoden... (Mt 8, 8)
V zástupe pri Ježišovi zavládlo nadšenie. Nie prvýkrát zástup žasol, 
aká je to moc. Opäť je medzi nimi zázračný lekár. Dnes azda iba 
pohanský stotník nepozeral len očami. Srdcom videl a vierou spoznal 
Boha. V pokore, vediac, že je príslušníkom kráľovského dvora, 
pokladá sa za nehodného privítať ho vo svojom dome. Potrebujeme 
vieru a srdce stotníka, aby mohlo prísť uzdravenie cez tajomstvo 
pokánia a Eucharistie do nášho života. Nemôžeme sa spoliehať na to, 
že sme vyznávačmi pravej viery. A keď je to tak, monopol na spásu 
nemáme. Do Božieho kráľovstvá nás môžu predísť aj pohania. Naša 
spása závisí od viery, ktorá sa vyjadruje skutkami. Tu si všimnime 
stotníka. Len čo objavil v Kristovi Boha, podľa toho sa k nemu správa. 
Pane, nie som hodný tvojej osobnej návštevy, ale ako Boh povedz 
iba slovo. Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo, ktoré ma moc aj v našich 
životoch urobiť zázrak. Zázrak obrátenia, zázrak odpustenia, zázrak 
vzkriesenia. A to len preto, aby sme žili. Zo svojej viery a skutkov 
viery. V jeho slove a jeho láske raz naveky.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a z uloženia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, z uloženia. Ostatné 
z hlasu a uloženiu (HS: 145, 393; PZ: 99, 374; HP: 100, 397)

Vlastimil Bajužik
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detská

Ak si chceš 
urobiť krásneho 
čipkovaného 
anjela, kúp si 
v papiernictve 
tortovú podlož-
ku. Prelož ju na 
polovicu 
a obkresli tvar 
(nájdeš ho 
facebooku 
Slova). (1) 
Potom si anjela 
vystrihni. Ruky 
prelož šikmo 
smerom dole 
a prehni aj 
ohyb na trúbe. 
(2) A anjel je 
hotový.

Pustite ma dnu. 
Už to nevydržím.
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Si človek, nie anjel, preto 
musíš pracovať, ak chceš 
jesť. 

Príbehy poslušníka

2

1

Môj poslušník sa 
stal anjelom a už 
nie je medzi ľuďmi.

Ahoj, deti! Veríme, že Boh je Stvoriteľom všetkého. Nielen nášho viditeľného 
sveta, ale všetkého neviditeľného, čo uvidíme, keď prejdeme bránami smrti 
do večného života. Aby sme troška viac spoznali, čo sa deje v neviditeľnom 
svete, nazrieme do Svätého písma a tradície Cirkvi.

Na nebi sa 
strhol boj: 

Michal a jeho 
anjeli bojovali 
proti drakovi. 

(Zjv 12, 7)

Otče, chcem byť slobodný 
od všetkých starostí ako anjeli, 

ktorí nepracujú a len chvália Boha. 
Máte 

pravdu.Dovoľte 
mi odísť...

Kto je 
tam? 

...  
na pusté 
miesto.

Tak 
dobre.

Odpustite 
mi.
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Vo Svätom písme, či už v starozá-
konných, alebo novozákonných 
knihách, sa na viacerých miestach 
spomínajú neviditeľné mocnosti. 
Od toho sa potom odvíjali aj rôzne 
názory na triedenie anjelov. Naprí-
klad svätý Gregor Nysský aj Cyril 
Jeruzalemský hovoria o deviatich 
anjelských stavoch.
O učenie Dionýza Areopagitu, 
ktorý vo svojej knihe O nebeskej 
hierarchii rozdelil deväť nebes-
kých zborov do troch skupín, sa 
opierali aj niektoré liturgické texty, 
ako aj ikonogra�a (spôsob zobra-
zenia na ikonách): anjeli, archanje-
li, kniežatstvá, mocnosti, sily, tró- 
ny, panstvá, mnohookí cherubíni, 
serafíni so šiestimi krídlami.

Neviditeľné 
mocnosti

V Božom slove sa spomína, čo anjeli môžu robiť. My 
si ich zväčša predstavujeme ako okrídlených ľudí 
(podľa zobrazenia umelcov), no nezabúdajme, že 
ide o duchovné bytosti. Priraď správnu činnosť k ci-
tátu. Samozrejme, potrebuješ k tomu Sväté písmo.

Čo robia anjeli
1. bojujú
2. vyzbierajú pohoršenia
3. klaňajú sa Bohu
4. zjavujú sa ľuďom
5. tešia sa
6. rozprávajú
7. dobrorečia Pánovi
8. posluhujú Bohu
9. hľadia na Božiu tvár
10. hovoria vo sne
11. trúbia
12. strážia a vyslobodzujú
13. otvárajú dvere väzenia
14. posilňujú
A (Ž 34, 8); B (Lk 2, 9); C (Zjv 12, 7);
D (Lk 15, 10); E (Mk 1, 13); F (Mt 18, 10); 
G (Sk 5, 19); H (Gn 31, 11); I (Zjv 11, 15); 
J (Lk 22, 43); K (Dan 3, 58); L (Mt 13, 41); 
M (Hebr 1, 6); N (Lk 24, 22 – 23)

Správne odpovede: 1 – C ; 2 – L; 3 – M; 4 – N; 5 – D; 6 – 
B; 7 – K; 8 – E; 9 – F; 10 – H; 11 – I; 12 – A; 13 – G; 14 – J

Dobre.

To som ja, 
váš 

poslušník.

O týždeň.

raz sa budeme podobať anjelom? 
Ježiš na jednom mieste vo 

Svätom písme povedal: „Synovia tohto veku sa 
ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných 
tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia ani 
nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako 
anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkrie-
senia.“ (Lk 20, 34 – 36) A potvrdzuje to aj evanjelista 
Matúš: „Pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydá-
vajú, ale sú ako anjeli v nebi.“ (Mt 22, 31)

Urob si Viete, že
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KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

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

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – jún
50 rokov: Daniela Chorcholičová, Oreské; Stanislav 
Hoptaj, Lučkovce; Vladimír Klima, Kuzmice; ThLic. Ven-
delín Pleva, Bratislava; Oľga Ronďošová, Malcov
60 rokov: Anna Bačiková, Cabov; Gabriela Bašárová, 
Sečovce; Mária Dvorčaková, Soboš; Oldrich Lukáč, 
Baškovce; Milan Rebrinský, Bajany; Pavol Šutlák, Se-
čovce; Anna Tirpáková, Trnava pri Laborci; Ján Zubko, 
Davidov
70 rokov: Mária Cviková, Drienov; Mária Dobranská, 
Sačurov; Juraj Kuruc, Vranov nad Topľou; Milena Luká-
čová, Košice; Paulína Pavolová, Sečovce; Viktor Sučko, 
Okružná
75 rokov: Melánia Špaková, Prakovce; Mária Štenko-
vá, Vysoká nad Uhom
80 rokov: Anna Brekovská, Vranov nad Topľou; Ján 
Hermanovský, Vlača; Ján Škitka, Vislava
85 rokov: Anna Bačinská, Sabinov; Mária Brodyová, 
Falkušovce; Ing. Jozef Kolesár, Sečovce; Pavlína Tomo-
vá, Slivník; Ján Vasiľ, Zámutov
90 rokov: Emília Hospodárová, Zalužice
95 rokov: Helena Jaškaničová, Prešov

Prosíme prispievateľov do gréckokatolíckeho kalen-
dára (knižného) V brázde Metodovej 2018, aby svoje 
príspevky poslali elektronicky na adresu zodpovedné-
ho redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. Prís-
pevky pošlite najneskôr do konca júla. Vítané
sú aj fotografie.

Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal v týchto dňoch pl-
nofarebnú publikáciu o blahoslavenom vladykovi Va-
siľovi Hopkovi. Kniha so sprievodným CD je dostupná 
v predajniach v Prešove, Košiciach a Michalovciach, 
ako aj cez internetový obchod vydavateľstva BYZANT: 
www.byzant.sk. Na vydanie publikácie prispeli Mesto 
Michalovce a obce Davidov, Hrabské a Nižný Tvarožec.

BLAHOŽELÁME

Drahý náš duchovný otec Pavol 
Obraz. 27. júna oslavujete krás-
ne životné jubileum – 40 rokov 
života. Ďakujeme nebeskému 
Otcovi, že nám vo vás poslal 
dobrého pastiera. Hoci medzi 
nami pôsobíte päť rokov, svojím 

životom, láskou, dobrotou, skromnosťou a obetavos-
ťou ste pre nás veľkým príkladom. Chceme sa vám 
poďakovať za prácu vo farnosti, za poučné homílie, 
ktoré prenikajú do srdca každého človeka. Svojím ľud-
ským prístupom ste si získali našu priazeň a vďačnosť. 
Do ďalších rokov vám vo vašej ťažkej, ale krásnej prá-
ci úprimne vyprosujeme pevné zdravie, silu Svätého 
Ducha, vytrvalosť, rodinnú pohodu, požehnanie pri 
práci v Pánovej vinici, ochranu Presvätej Bohorodič-
ky, radosť a pokoj pre vás, pre vašu vlastnú aj pre celú 
farskú rodinu. Nech Pán žehná vaše kroky, na mnohé 
a blahé roky! To vám zo srdca vyprosujú vaši vďační 
gréckokatolícki veriaci z farnosti Úbrež.

Milý otec Marek Valenčík, ďa-
kujeme ti za všetko, čo pre nás 
robíš. Nech Pán Boh žehná ces-
tu, ktorou kráčaš, nech ti dá 
zdravie a naďalej nad tebou drží 
svoju ruku, aby si slúžil ešte dlhý 
čas. Pri príležitosti 10. výročia 
kňazskej vysviacky, ktorú si prijal 24. júna 2007 z rúk 
vladyku Jána Babjaka SJ, ti vyprosujeme hojné Božie 
požehnanie, Kristovu lásku, hojnosť darov Svätého 
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Mnohaja 
i blahaja lita! manželka Silvia s deťmi,  

rodičia, brat, svokrovci a celá rodina

16. júna oslávil duchovný otec 
Ján Maďoran svoje životné jubi-
leum – 50 rokov. Drahý otec Ján, 
my veriaci z farnosti Vernár vám 
chceme vyprosiť k vášmu sviat-
ku hojnosť Božích milostí, nech 
Pán, ktorý je láska, napĺňa vaše 

srdce každým dňom. Na vašej duchovnej ceste vám 
vyprosujeme, aby vás Boh naplnil svojím požehnaním 
a dal vám všetky milosti na to, aby ste verne a horli-
vo žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak veľa 
dobrého aj pre spásu vám zverených duší. Ďakujeme 
za dar vašej prítomnosti, ešte keď ste pôsobili v našej 
farnosti. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Vernár

Chcem vysloviť veľké poďakovanie duchovnému otcovi 
Milanovi Jasíkovi, ktorý nám 19.  – 20. mája pripravil 
a zorganizoval nádherný výlet do Poľska. Prvý deň sme 
navštívili Osvienčim, potom sme prenocovali vo Vadovi-
ciach. Nasledujúci deň sme šli na bohoslužbu do Lagiev-
ník, a nakoniec sme navštívili soľnú baňu  vo Vieličke. 
Zážitky, ktoré sme tam mali, budú v nás po celý život. 
Veľká vďaka otcovi Jasíkovi. S vďakou v srdci

Ľubov Sijková 

16. júna oslávil životné jubileum 50 rokov náš duchov-
ný otec Ján Maďoran, správca farnosti Bokša. Drahý 
duchovný otče, ešte je len rok, čo ste prišli medzi nás, 
je to rok vzájomného spoznávania a pre vás aj veľkej 
skúšky. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať nebeské-
mu Otcovi za dar kňazstva a príkladný rodinný život, 
za prekrásne kázne a povzbudivé slová. Vaše dobré, 

pokorné a milujúce srdce nech vás aj naďalej vyzdvi-
huje. Zopár múdrostí, ktorý ste dostali od Svätého Du-
cha v podobe Svätého písma, ohlasujte a vysvetľujte 
všetkým, čo prichádzajú do chrámu zvelebovať nášho 
Pána. Nech vás Presvätá Bohorodička chráni a do ďal-
ších rokov vyprosuje pevné zdravie, veľa fyzických 
a duchovných síl, spokojnosti a trpezlivosti. Nech vám 
naši patróni svätí Peter a Pavol požehnajú vaše ďalšie 
kroky a duchovnú činnosť na mnohaja i blahaja lita!
vyprosujú veriaci z Bokše

OZNAMY

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

INZERCIA

Penzión Daniella vo Veľkom Lipníku ponúka ubyto-
vanie v príjemnom prostredí s množstvom aktivít 
v 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 fejsbuku.
____________________________________________
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

Súťaž o logo k 200. výročiu Prešovskej eparchie
Prešovský arcibiskup metropolita vyhlasuje súťaž o jubilejné logo Prešovskej archieparchie, 
ktoré by počas jubilea bolo uverejňované na obálke metropolitného časopisu Slovo, na knihách, 
rôznych brožúrkach, pozvaniach a na všetkých tlačovinách jubilejného roka.
Námet loga – niektorý z charakteristických východných znakov: mitra, žezlo, trikyrion, omofor, 
panagia, tri veže dreveného chrámu s tepanými krížmi...
Formát: vektor (AI alebo CDR) Termín: do 30. augusta 2017
Adresa na zasielanie návrhov: Redakcia časopisu Slovo, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo e-mail: 
sefredaktor@casopisslovo.sk 
Cena: púť do Svätej zeme

Zároveň Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vyhlasuje súťaž o logo, 
ktoré bude použité ako erb na hlavičkovom papieri Rady hierarchov.
Formát: vektor (AI alebo CDR) Termín: do 30. augusta 2017
Adresa na zasielanie návrhov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, sekretariát, Hlavná 1, 
081 35, Prešov alebo e-mail: radahierarchov@grkatpo.sk
Cena: kompletná séria kníh Historického schematizmu
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TV LUX

J16.06. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: Po-
stavený na skale 11.50 Prehľad katolíckych periodík (PKP) 
16.30 Krížové výpravy – dokument P 2 (2) 19.50 PKP R 
J17.06. (sobota)  03.35 Teodor, dar Boží – dokument 
o mukačevskom gréckokatolíckom biskupovi Teodorovi 
Romžovi 2 14.00 Akatist P 16.00 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  16.30 Svätá omša z evanjelizačného 
seminára Oheň v Prešove P 20.30 Posledný vrchol – film P 
2 22.30 Teodor, dar Boží R
J18.06. (nedeľa)  00.35 Až tam, kde prebýva Boh – do-
kument P 01.40 Kultúra života a pseudokultúra smrti 
– vzdelávací program P 08.00 Ekoklbko: O striedmosti P 
09.40 GkM R 10.30 Svätá omša z Bratislavy pri príleži-
tosti sviatku Božieho tela 19.00 Svätá omša z Ríma pri 
príležitosti sviatku Božieho tela; slávi Svätý Otec František 
21.30 Teodor, dar Boží R
J19.06. (pondelok)  07.40 Týždeň s farnosťou Lužianky P 
09.20 Animované biblické príbehy NZ: Pane, verím P 
16.45 Vatikánsky magazín P 20.30 V Samárii pri studni 
– publicistika P
J20.06. (utorok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: 
Ježišove podobenstvá P16.00 Deväť dní v kóme – doku-
ment 2 20.55 Gréckokatolícky magazín
J21.06. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Animované biblické 
príbehy NZ: Ježišove zázraky P 14.40 GkM R 17.30 Doma 
je doma P 20.15 PKP R
J22.06. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: 
Milosrdný Samaritán P 16.30 Gruzínsko: Kľúč k šťastiu 

– dokument P 2 17.20 PKP R 21.50 Zvečnené šúpo-
lím – dokument o šúpoliarke Antónii Dvorščíkovej P 2
J23.06. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: 
Spravodlivý sudca P 11.50 PKP R 16.30 Krížové výpravy 
– dokument P 2 (3) 17.30 Moje Kysuce – dokumentárny 
film P 19.50 PKP R
J24.06. (sobota)  14.00 Akatist P 16.00 Večerná univerzita P 
16.45 GkM R 17.20 PKP R 17.30 Luxáreň P 20.30 October 
baby – film P 2
J25.06. (nedeľa)  00.35 Boh v Číne: Boj za náboženskú 
slobodu – dokument P 08.00 Ekoklbko: O starobe P 09.40 
GkM R 15.15 Slovo v obraze: Anjel púšte P
J26.06. (pondelok)  01.50 Quo vadis – vzdelávací program 
03.00 Chvály – náboženský program 05.05 Biblia: Život 
Ježiša – dramatizované čítanie zo Svätého písma

TV NOE

J16.06. (piatok)  09.40 Víra do kapsy: Eucharistie 11.15 Du-
chovní malby (1) 13.10 Ars Vaticana (26) 13.20 Do varu 
s Maxem Kašparů (5)
J17.06. (sobota)  11.10 Poselství svatých: Johanka z Arku 
16.40 Duchovní malby (2) 23.05 Řeckokatolický ma-
gazín (ŘkM)
J18.06. (nedeľa)  11.30 ŘkM R 17.25 Animované biblické 
příběhy: Beránek Boží 18.55 Mše svatá ze Slavnosti těla 
a krve Páně z Lateránské baziliky v Římě – slávi Svätý 
Otec František
J19.06. (pondelok)  14.10 Naše milosrdná Paní, matka 
kubánského lidu 17.05 Svatý Jan Neumann – hraný dok.

J20.06. (utorok)  16.05 Skryté poklady: Milan – dokument 
17.40 Do varu s Maxem Kašparů (5) 21.20 Řeckokato-
lický magazín
J21.06. (streda)  09.05 Rwanda: Smíření 10.55 Ceferino 
Jiménez Malla: Cikán v nebi – dokument 18.00 Ve službě 
Šuárů – dokument
J22.06. (štvrtok)  15.40 ŘkM R18.00 Animované biblické 
příběhy: Beránek Boží
J23.06. (piatok)  06.45 Bulharsko: Život ve skrytosti – doku-
ment 23.00 Ale on není bílý – príbeh misionára
J24.06. (sobota)  06.05 ŘkM R 20.00 Slovanský Velehrad 
22.25 Gojdič – láska nadevšecko – dokument
J25.06. (nedeľa)  08.00 Naše cesta – dokument o pôsobení 
saleziánov na Madagaskare 08.30 ŘkM R 19.30 Exit 316 
– magazín pre mladých (1)
J26.06. (pondelok)  07.00 Kalvária Nitrianske Pravno – 
dokument 10.10 Život se nemá promarnit – dokument 
17.10 Skryté poklady: Roman
J27.06. (utorok)  13.15 Víra do kapsy 19.15 Děti Haiti – 
dokument 21.05 Řeckokatolický magazín
J28.06. (streda)  12.50 Jmenuji se David Bibby – svedectvo 
15.55 Konzistoř z Říma s jmenováním nových kardinálů 
21.05 Léta letí k andělům: Marko Ivan Rupnik – slovinský 
umělec, teolog a jezuita (72)
J29.06. (štvrtok)  16.20 V pohorách po horách (21) 18.45 
Poselství svatých: Svatý Petr
J30.06. (piatok)  10.45 Duchovní malby (3) 11.10 Bůh 
v Tibetu – dokument 14.55 Mwebare Kaina: Klinika 
v buši – dokument

30 www.casopisslovo.sk
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tamera alexanderová:  
Nezmazateľný dojem

Nezmazateľný dojem je strhujúci príbeh o národe, 
ktorý sa zotavuje z vojny, o vykúpení zranených a lás-
ke muža a ženy, ktorí nájdu odvahu dívať sa na seba 
samého i jeden na druhého v pravom svetle. Dej sa 
odohráva v nashvillskom historickom sídle Belmont, 
veľkolepej usadlosti, ktorú dala pred občianskou 
vojnou postaviť Adelicia Acklenová. „Tamera Alexanderová opäť napísala 
román s pestrým príbehom, bohatý na historické detaily a postavy so 
živými, dýchajúcimi charaktermi, ktoré ma nútili smiať sa i plakať.“ (Fran-
cine Riversová, autorka románu Vykúpená láska) (i527.net)

Kardinál Róbert Sa-
rah: Sila ticha.  
Proti diktatúre hluku

La force du silence. Contre la dictature du 
bruit – tak znie titul novej knihy, ktorú napísal kardinál Róbert Sarah, 
prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Po svojom veľmi 
úspešnom diele Boh alebo nič, ktoré vyšlo vo februári 2015, kardinál 
predkladá hlbokú meditáciu o podstate vzťahu s Bohom. Okrem skutoč-
nosti, že kniha vydaná vo francúzštine, španielčine, taliančine a angličtine 
sa opäť môže stať bestsellerom, je to v prvom rade klasické dielo súčasnej 
spirituality. Kardinála Saraha viedol k jeho úvahám výrazný zážitok: 
návšteva Grand Chartreuse vo februári 2016. O tejto téme sa môžete 
dozvedieť viac 17. júna o 15.15 na vlnách Rádia Lumen. (kath.net)

Muž spoza hraníc

Mons. Pavol Hnilica musí tajne opustiť krajinu 
a v Taliansku sa stretáva s Chiarou Lubichovou, ktorej 
rozpráva o živote Cirkvi za železnou oponou. Foko-
larín Guido Mirti, prezývaný Cengia, ako obchodník 
prichádza do bývalého Československa a nadväzuje 
styky s predstaviteľmi miestnej podzemnej cirkvi, 
ktorým prináša dôležité správy z Vatikánu a od pred-
stavených Spoločnosti Ježišovej. V roku 1966 je zatknutý, väznený v Prahe, 
vypočúvaný, odsúdený a vyhostený z krajiny. Muž spoza hraníc je príbe-
hom muža a jeho posolstva o bratstve, príbeh o bolesti a prenasledovaní 
kresťanov v mnohých krajinách východnej Európy, živote podzemnej 
cirkvi, ale aj Hnutí fokoláre a jeho spiritualite, ktorú mu daroval Boh aj pre 
ateistický svet. (zachej.sk)

Lucián Bezák:  
Chvíle s Carlom Carettom

Keď sa hlbokej a originálnej myšlienky chopí ostrie-
ľaný muzikant, vzniká výnimočný výsledok. Presne 
taký sa podaril Luciánovi v podobe nového albumu. 
Hudobník, spevák, skladateľ a textár, ktorý okrem iného pôsobil v skupine 
AC+ a založil rockovú formáciu Sába, ponúka svoj nový sólový hudobný 
pohľad. Chvíle s Carlom Carrettom majú meditatívny charakter so znakmi 
tzv. minimal music. CD je novým príspevkom človeka, ktorý prešiel už 
množstvom ciest a ktorý v kolorite uponáhľaného sveta potrebuje počuť 
to podstatné: „Aj v zhone môžeš nájsť púšť a v nej Boha.“ (C. Caretto) 
Lucián Bezák albumom núti poslucháča spomaliť a výberom tém pre 
uponáhľaných ľudí dneška triafa priamo do čierneho. (igospel.sk)
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J01.07. (sobota)  06.05 Léta letí k andělům: Marko Ivan 
Rupnik – slovinský umělec, teolog a jezuita (72) 19.10 
ŘkM R 20.55 Cesta k církvi: Život a osud otce Alexandra 
Meně
J02.07. (nedeľa)  08.05 Stíny barbarské noci – dokument 
o likvidácii mužských reholí 15.35 Mosambik: Bom 
Padre – dokument

LUMEN

J17.06. (sobota)  09.30 Ideály verzus realita u cisteriánov 
10.00 Otec a dcéra: Ako vznikli naše problémy (3) 15.15 
Kardinál Sarah: Sila ticha
J18.06. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Honoré de Balzac: Otec Goriot – rozhlasová hra 20.30 
Karmel: Vyznania kňazov o povolaní
J19.06. (pondelok)  16.30 Občianske združenie Nádej 
deťom pomáha rómskym rodinám. Hostia: Manželia 
Nátherovci
J21.06. (streda)  16.30 Rímskokatolícka farnosť Beladice-
Veľké Chrašťany 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)  09.30 Spiritualita a vzdelanosť cisteriánov 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 
20.15 Mesiac s pápežom Františkom
J25.06. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 14.00 Ako 
ovplyvňujeme vývoj dieťaťa ešte pred narodením? Hosť: 

Jozef Mikloško 20.30 Vzácne fresky vo vinohradníckej 
oblasti Devičany čakajú na svoju záchranu
J28.06. (streda)  16.30 Rímskokatolícka farnosť Hnilec
J30.06. (piatok)  21.00 Jazzový klub: Márie Rottrová, San-
tana, Petr Novák a priatelia
J02.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky

RTVS

JEDNOtKA
J18.06. (nedeľa)  09.30 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho 
tela a krvi zo Stupavy

DVOJKA
J17.06. (sobota)  08.55 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku – dokumentárny film
J18.06. (nedeľa)  07.15 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku R 13.10 Slovo 13.20 Orientácie 01.50 Slovo R
J19.06. (pondelok)  12.45 Orientácie R 13.10 Biskup Hirka 
– in memoriam – životný príbeh biskupa, ktorý zosob-
ňoval novodobé dejiny slovenských gréckokatolíkov R
J20.06. (utorok)  14.05 Slzy a nádej Iraku – začiatok tretieho 
tisícročia priniesol veľké prenasledovanie kresťanov v Ira-
ku a ich počet sa dramaticky znižuje. Krajinu každý deň 
opúšťajú ďalšie a ďalšie rodiny. Bezpečie a nový domov 
hľadajú aj na Slovensku R 14.30 Osobnosti náboženského 
života – dok. o politických väzňoch a násilne odvlečených 
do sovietskych gulagov R 14.55 Divokí psi – príbeh mladej 
utečeneckej rodiny z Ruska R 20.10 Tajné dokumenty 

nacistov – dok. o nepredstaviteľných zločinoch spácha-
ných predstaviteľmi Tretej ríše; nedávno otvorené tajné 
archívy odhaľujú temné stránky histórie vlády nacistov 
v Nemecku i v celej Európe
J22.06. (štvrtok)  23.05 Vojnové denníky – dokumentárna 
séria o prvej svetovej vojne cez osudy ľudí R
J23.06. (piatok)  16.10 Cyrilo-metodské dni v Terchovej R
J25.06. (nedeľa)  11.50 Orientácie P 19.50 Slovo P 01.15 
Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J18.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko)  / Pravoslávna 
svätá liturgia z Falkušoviec (Regina)
J25.06. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Pôtora
J02.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy

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

 M O Ň E R O K D T E M D O P T V N

 A A H É O S A A N E S K O E E É S

 O P T U Z A M O L C E K N F L Č R

 Í K V E U D A A V I E I E Y S Á L

 A O O P M A S V L R B N T L B Á Z

 CH N M L C A S M P A O E T Y E R O

 S Č A Y I Í T D K L M V R R A T O

 V A S N D E A I Ť S O L A D U Ľ S

 K T L Y Á L A K K S I N A J V M L

 A A O Á P S O T A V N N A E I O A

 B S L A M A Ľ Á Ó A E R Y S A L V

 Á A T I R A P T P M K R I E D A A

 T P R E CH O D B Z O Y E E Ň E M K

Legenda: AKTÉR, ANANÁS, ATÓMY, CENTRUM, CYSTA, DIKTÁT, 
FENOL, JAVOR, JESEŇ, KABÁT, KABINET, KALIBER, KALICH, KMEŇ, 
KOREŇ, KRIEDA, MATEMATIK, MAZUT, MELASA, METYLÉN, MISIE, 
MLIEKO, MYDLO, OKOLIE, OKRAJ, OSADA, OSLAVA, PANNA, PARITA, 
PLYNY, PODMET, POKER, PRECHOD, PSOTA, ROZUM, RYBÁR, SALÁMA, 
SINAJ, SKELET, SLAMA, SĽUDA, UDALOSŤ, VLASY, ZMENA, ZRADA. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 11: Krížovka: Láska stále rozjasňuje 
temný svet. Osemsmerovka: Riaďme sa zákonom múdreho 
a chápajúceho srdca.

Výherca: MUDr. Ján Kalanin z Humenného

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

Pomôcky:  
Roden-bach, 

Eol, Ana
Vtáčia  

potrava
1
q

Belgický 
básnik

Jeden 
z muškatierov, 

Athos
Roztavoval

Autor:  
Vladimír  

Komanický
EČV Pezinku Grécky boh 

vetrov
3
q

Plačú

Obrat Peter v Prahe

Dobrá vôľa
Podnik zahr. 

obchodu

Izbový kvet

Stavba
Veľké pole

Vojenská 
predajňa

Ľakala Japonská míľa

Hospodár Investor in 
People

Javánsky 
gong

Odev 
legionárov

Krídlo

Švédska 
hudobná 
skupina

Arabské 
knieža

Vysieval
Oblejeme

Vedelo
Egyptský býk

Írska bohyňa

Žila Športový kód 
Turkménska

Taliansky 
súhlas

Obraz svätých

Povzdych Zadok, 
po česky

Podstata veci

Voňavé 
korenie

1+1
Zajojčal

Preš

Časti rúk
Krvný obraz Chemická 

značka 
argónu

Egyptský boh 
slnka

Štvorček

2    u Kríženec tiav

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore  
(každá nedeľa, 18.00 h)
25.06. Púť rodín spojená so stretnutím prvoprijí-
majúcich detí s otcom arcibiskupom (10.00 h)
01.07. Fatimská sobota (10.00 h)
08.07. Púť rómskych rodín (svätá liturgia o 17.00 h)
09.07. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)
23.07. Malá púť k svätej Anne (10.00 h)

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

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
01.07. Fatimská sobota (08.30); prednáška mystičky 
Myrny (po archijerejskej svätej liturgii)
02.07. Nedeľa požehnania rodín: Akatist požehna-
nia rodín a katechéza (15.00 h)
14.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie 
(17.00 h)

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

01.07. – 31.08. Večerné sväté liturgie na hore 
(okrem malej púte, 9. júla a 6. augusta, vždy o 18.00 h)
01.07. Fatimská sobota (10.30 h)
09.07. Malá púť (10.30 h)
23.07. Posviacka vozidiel (10.30 h, 14.00 h)

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

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.
21. – 26.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A).

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

28.06. – 01.07. Vyučovanie s Gloriou Grayovou

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 
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
19.07. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

21.06. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)


