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Ruténska ciRkev
JJ Andrej Škoviera
J� foto: M. Žarnayová

Pod označením Chiesa Rutena, teda Rutén-
ska alebo Rusínska cirkev, sa dnes v pápež-
skej ročenke Annuario Pontificio uvádzajú tri 
cirkevné jednotky – Pittsburská metropolia 
v USA (s podriadenými eparchiami Parma, 
Passaic a Phoenix), Mukačevská eparchia 
a Apoštolský exarchát v Českej republike. 
Z hľadiska cirkevnej správy pritom ide o tri 
nezávislé celky, ktoré spája de facto len spo-
ločná genéza. 

Kto sú Ruténi
Latinský pojem Ruthenus je obsahovo širší 
ako slovenský pojem Rusín v jeho aktuálnom 
chápaní. V minulosti zahŕňal východných 
Slovanov z rozličných území, napríklad aj 
z dnešnej Ukrajiny,  Bieloruska či Litvy a jeho 
motivácia bola viac konfesionálna ako etnic-
ká. Na začiatku novoveku sa v oficiálnych 
dokumentoch Rímskej kúrie pojem Ecclesia 
Ruthena, resp. natio Ruthena (Ruténska cir-
kev, ruténsky národ) používal pre Kyjevskú 
metropoliu a jej veriacich.

Najstaršia,  
ale hierarchicky nie najvyššia
Najstaršou z troch cirkevných jednotiek 
tvoriacich Ruténsku cirkev je Mukačevská 
eparchia, ktorá dala zrod mnohým ďalším 
biskupstvám, ba aj metropoliám, sama 
však vinou historických okolností ostala iba 
na stupni eparchie. Mukačevská eparchia 
je pritom podľa štatistík počtom veriacich 
väčšia ako celá Koptská katolícka cirkev či 

Sýrska katolícka cirkev, ktoré sú patriarchál-
nymi cirkvami.

Pittsburská eparchia bola zriadená až 
v 20. storočí (v r. 1924 ako exarchát, v r. 1963 
povýšená na eparchiu, v r. 1977 bola zriadená 
metropolia). Ešte neskôr vznikol exarchát 
v Prahe (13. marca 1996) ako dôsledok roz-
delenia Česko-Slovenska (1. januára 1993). 
Český exarchát bol pritom zriadený vyčlene-
ním z Prešovskej eparchie, jeho pričlenenie 
k Ruténskej cirkvi je teda paradoxom.

Cyrilo-metodský pôvod?
Mnohí by v Mukačevskej eparchii radi videli 
jedno z Metodových sufragánnych biskups-
tiev z veľkomoravských čias. Pre takéto od-
vážne tvrdenia však chýbajú listinné doklady 
či aspoň solídne písomné, alebo materiálne 
indície. Zdá sa, že prítomnosť byzantského 
obradu na území Mukačevskej eparchie je 
výsledkom troch rôznych vplyvov: priameho 
cyrilo-metodského dedičstva, nepriameho 
cyrilo-metodského dedičstva (sprostredko-
vaného cez Bulharsko, Moldavsko a Kyjevskú 
Rus) a takých vplyvov, ktoré nemali ani 
sprostredkovaný súvis s  cyrilo-metodskou 

misiou (priame vplyvy z Byzancie). Tieto tri 
vplyvy pritom pôsobili paralelne a v harmo-
nickej súčinnosti.

Sprostredkovaný cyrilo-metodský vplyv 
začína dominovať od polovice 14. storočia, 
keď z juhovýchodu a východu masovo pri-
chádzajú kolonizátori, ktorí osídľovali pusté, 
najmä hornaté oblasti, pričom dostávali 
daňové úľavy, ktorými sa ich zemepáni sna-
žili prilákať na svoje majetky. Toto osídľo-
vanie nazývané valašská kolonizácia alebo 
kolonizácia na valašskom práve výrazne 
posilnilo prítomnosť byzantského obradu 
vo vtedajšom východnom Uhorsku, pričom 
kolonizátori neboli v spoločenstve s Katolíc-
kou cirkvou.

Štefan z Vrbovca píše v roku 1514, že 
v Uhorsku žijú Ruténi a Bulhari byzantského 
obradu, pričom „niektorí sú katolíci a iní 
zase heretici“. Ešte pred začiatkom valašskej 
kolonizácie, na konci 13. storočia, sa spomí-
najú na Spiši dvaja vysokí cirkevní hodnos-
tári (biskup a prepošt) byzantského obradu. 
Veriaci byzantského obradu na Spiši patrili 
pod správu Spišského prepošstva, z čoho 
vyplýva, že boli katolíci. Až za Márie Terézie 
boli tieto farnosti definitívne začlenené 
pod správu mukačevského biskupa. Z toho 
môžeme usudzovať, že pri počiatkoch dejín 
Ruténskej cirkvi stáli aspoň dve skupiny 
veriacich s rozličnou genézou.

Mapa Kamenca Podolského, odkiaľ pochádza rod neskoršieho mukačevského 
pána Teodora Koriatoviča

Testament spišského prepošta Mutimíra spomínajúci v roku 1273 na Spiši 
kňazov modliacich sa byzantské modlitby
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Doprava môže mať rôzne negatívne vplyvy 
na životné prostredie počnúc emisiami – 
škodlivými látkami vypúšťanými do ovz-
dušia (napr. oxid uhličitý, prachové častice 
PM atď.) cez záber pôdy, ktorá je potrebná 
na budovanie infraštruktúry daného spô-
sobu dopravy (parkoviská, diaľnice, letiská 
a pod.), končiac energetickou, materiálovou 
a odpadovou záťažou pri výrobe a likvidácii 
daného dopravného prostriedku. Najčas-
tejšie sa hovorí o emisiách, o ktorých píše 
aj Svätý Otec František vo svojej encyklike 
o starostlivosti o náš spoločný domov Lau-
dato si: „Preto sa stal naliehavým a bezod-
kladným rozvoj politiky, ktorá by v budú-
cich rokoch radikálne znížila emisie oxidu 
uhličitého a ostatných znečisťujúcich plynov, 
napríklad nahradením fosílnych palív a roz-
vojom obnoviteľných zdrojov energie.“ (LS, 
26) Tento odkaz platí aj pre nás, nielen pre 
politikov.

Medzi najlepšie spôsoby dopravy patria 
tie bezmotorové, pri ktorých sa väčšinou 
aktívne hýbeme, ako je chôdza, bicykel, 
kolobežka, pešia turistika, bežky, ale aj jazda 
na koni či plavba plachetnicou. Na väčšie 
vzdialenosti nasleduje elektrifikovaná verej-
ná doprava ako vlaky, električky, trolejbusy, 
elektrobusy, po nich autobusy, z nich sú 
lepšie tie na plynový pohon. Potom nasle-
dujú autá, z nich najlepšie sú elektromobily 
na elektrickú energiu, ďalej tie na plynový 
pohon – bioplyn, LPG, CNG. Najhoršie 
z vozidiel sú dieselové automobily, predo-
všetkým tie staršie bez filtrov na emisie – pri 
spaľovaní nafty vzniká veľké množstvo sadzí 
(veľmi jemné karcinogénne častice), škod-
livých emisií NOx, ale aj oxidu uhličitého 
– hlavného skleníkového plynu. Po autách 
ako najhoršia končí letecká doprava, ktorá 
produkuje v prepočte na osobu a kilometer 
najviac oxidu uhličitého zo všetkých doprav-
ných prostriedkov. Vypočítať si tzv. uhlíkovú 
stopu pri doprave rôznymi dopravnými 
prostriedkami si môže každý čitateľ aj sám 

napríklad na  www.carbonfootprint.com/
calculator.aspx.   

Keď už potrebujeme využívať automobil, 
resp. iné motorové vozidlo, je dôležité, ako 
sa šoféruje – pri úspornej jazde, tzv. ekošo-
férovaní môžeme ušetriť až dvadsať percent 
pohonných hmôt, a tým aj emisií. Hlavné 
tri zásady ekošoférovania sú: predvídanie, 
plynulá jazda – ako bez bŕzd a skoré radenie 
na vyšší prevodový stupeň. Viac o ekošo-
férovaní nájdete aj na stránkach centra pre 
trvalo udržateľné alternatívy www.cepta.sk. 
Dôležité napr. pri cestách do práce je naučiť 
sa zdieľať kapacitu vozidla. Na príležitostné 
využívanie osobného auta je lepšie požičať si 
nízkoemisné vozidlo, ako auto vlastniť a za-
berať tak parkovacie miesto, platiť údržbu, 
daň atď. Vo viacerých štátoch EÚ, a čoskoro 
to príde aj na Slovensko, vznikajú v mestách 
tzv. nízkoemisné zóny, kam so staršími zne-
čisťujúcimi autami ani nesmiete vojsť, resp. 
zaplatíte vysoké emisné mýto.

Čo z toho vyplýva pre náš každodenný 
život? Vyberať a usmerňovať naše aktivity, 
v tomto prípade dopravu tak, aby mala 
čo najmenší negatívny dosah na životné 
prostredie. Vedieť, že na plnohodnotnú 
dovolenku, ale ani na služobnú cestu nie je 
ekologické letieť lietadlom. Cestovať ekolo-
gicky aj pohodlne sa dá vlakom, v mestách 
treba využívať verejnú MHD. Dobré a zdravé 
je chodiť do práce či do školy peši, na bicykli, 
rozvíjať turistiku. Vedieť, že ak si vyberáme 
osobný automobil – najhoršie predovšetkým 
pre mestskú dopravu sú autá s naftovým po-
honom, najlepšie sú elektromobily, príp. autá 
na plyn. Už keď sadneme za volant, snažme 
sa o úspornú jazdu ekošoférovaním, a tak 
ušetríme peňaženku aj životné prostredie.  

Ing. Daniel Lešinský, PhD.
člen environmentálnej subkomisie KBS

Doprava  
– ako, kedy a kam
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J▌V Kyjeve sa rozlúčili so zosnulým  
kardinálom Ľubomyrom Huzarom

Vo veku 84 rokov zomrel v posledný májový 
deň po ťažkej chorobe kardinál Ľubomyr 
Huzar, emeritný arcibiskup Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi (UKGC). Záverečnú 
zádušnú archijerejskú svätú liturgiu slávil 
5. júna v patriarchálnom Chráme Kristovho 
vzkriesenia vladyka Sviatoslav Ševčuk, kyjev-
sko-haličský vyšší arcibiskup, spolu s desiat-
kami biskupov a mnohopočetným zástupom 
kňazov a za účasti veľkého počtu veriacich. 
Už v predchádzajúcich dňoch mali veriaci 
možnosť prísť sa rozlúčiť k rakve kardinála 
Huzara najprv v jeho rodnom Ľvove a potom 
v Kyjeve. Kardinál Huzar viedol Ukrajinskú 
gréckokatolícku cirkev ako vyšší arcibiskup 
v rokoch 2001 až 2011. Bol členom spoločen-
stva studitských mníchov a veľkú časť života 
bol prinútený prežiť v cudzine.

Svätý Otec František okrem sústrastného 
telegramu bezprostredne po úmrtí kardinála 
zaslal vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi 
aj osobitný list, ktorý na konci zádušnej 
archijerejskej svätej liturgie prečítal v zastú-

pení Svätého Otca arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. 
V liste zveruje Svätý Otec dušu zosnulého 
nebeskému Otcovi a slová útechy adresuje 
aj samotnému Sviatoslavovi Ševčukovi, 
ktorému bol zosnulý kardinál „duchovným 
otcom a sprievodcom“. „Bol ním pre celú 
Gréckokatolícku cirkev, ktorú zhromaždil 
z dedičstva ,katakomb‘, do ktorých bola 
zahnaná prenasledovaním, a prinavrátil jej 
nielen cirkevné štruktúry, ale predovšetkým 
radosť z vlastných dejín, založenú na viere 
presahujúcej každé utrpenie.“

Veľkosť osobnosti kardinála Ľubomyra 
Huzara vyjadril aj patriarcha Filaret, hlava 
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského 
patriarchátu, ktorý 4. júla v Nedeľu Päťdesiat-
nice osobne prišiel do kyjevskej gréckokatolíc-
kej katedrály, uctil si telesné ostatky a so svo-
jím sprievodom odslúžil panychídu za dušu 
zosnulého kardinála Ľubomyra. Ukrajinské 
médiá to označili za veľkolepý ekumenický 
akt. (ugcc.ua/RV, foto: kyivpost.com)

J▌Zreštaurované Katakomby sv. Domitilly  
otvorili pre verejnosť

Pápežská komisia pre posvätnú archeológiu 
na čele s kardinálom Gianfrancom Ravasim 
predstavila 30. mája výsledok reštaurátor-
ských prác v Katakombách sv. Domitilly. 
Kardinál Ravasi, ktorý je zároveň predse-
dom Pápežskej rady pre kultúru, vo svojom 
príhovore v katakombách vyzdvihol spolu 
s duchovným odkazom tohto miesta aj náuč-
nú úlohu novozriadeného archeologického 
múzea pri katakombách. Domitilline kata-
komby sú najrozsiahlejšími v rámci Večného 
mesta. Nachádzajú sa neďaleko Katakomb 
sv. Kalixta a sv. Sebastiána. Pod desaťhektá-

rovým územím v lokalite Ardeatina sa na-
chádza 12 km chodieb na štyroch úrovniach. 
Je tu 26 schodísk, 39 svetlíkov, 228 kubikulov 
(hrobiek pre viacero osôb) a 650 arkosolií 
(hrobov v klenutej nike). Archeológovia 
v týchto priestoroch evidujú 82 nástenných 
malieb. Celkový počet hrobových miest je 
vyše 26-tisíc. Návštevníci múzea pri Kata-
kombách sv. Domitilly majú k dispozícii 
odborný popis objektov podľa príslušnosti 
pochovaných osôb k jednotlivým zložkám 
spoločnosti starého Ríma. (TS ČBK)

�� Podľa čínskeho kardinála Josepha Zen 
Ze-kiuna je len otázkou času, kedy sa Čína 
stane krajinou s najväčším počtom kres-
ťanov na svete. V rozhovore pre denník 
Postoj uvádza, že v roku 1949 boli v Číne 
necelé štyri milióny kresťanov, no v súčas-
nosti sa ich počet odhaduje na 90 až 100 
miliónov, z ktorých drvivú časť – takmer 
90 % tvoria protestanti. Toto číslo je už 
nezvratne väčšie, ako je členská základňa 
domácej komunistickej strany, ktorá má 
približne 83 miliónov členov. (postoj.sk)

�� 27. mája zomrela v talianskom meste 
Lucca najstaršia rehoľníčke na svete – 
110-ročná sestra Candida Bellottiová. Vo 
februári oslávila svoje posledné jubilejné 
narodeniny, ku ktorým jej poslal osobitné 
požehnanie aj Svätý Otec František. Sr. Can-
dida sa narodila v Quinzane blízko Verony 
20. februára 1907. Viac ako osemdesiat 
rokov prežívala svoje zasvätenie v duchu 
spirituality sv. Kamila de Lellisa, patróna 
chorých, zdravotníckych pracovníkov 
a zdravotníckych centier. Do kongregácie 
vstúpila v roku 1931 ako profesionálna 
zdravotná sestra a svoju službu vykonávala 
na rôznych miestach Talianska.

�� 1. – 3. júna sa v Portugalsku uskutoč-
nilo Generálne zhromaždenie katolíckych 
univerzít Európy (FUCE). Hostiteľom bola 
Katolícka univerzita v Lisabone, ktorá 
si v tomto roku pripomína 50. výročie 
svojho založenia. Prítomní boli zástupco-
via 32 katolíckych univerzít z celej Európy 
a Libanonu. Katolícku univerzitu v Ružom-
berku zastupoval prof. František Trstenský, 
prorektor pre zahraničné vzťahy KU.

�� Už piata spoločná púť Ordinariátu OS 
a OZ SR a vojenského ordinariátu Maďar-
skej republiky do Blatnohradu (dnešný 
Zalavár) sa uskutočnila 3. júna. Členovia 
týchto rezortov si so svojimi príbuznými 
a známymi pod vedením Mons. Františka 
Rábeka, ordinára OS a OZ SR, a Mons. 
Lászlóa Bíróa, ordinára maďarských ozb-
rojených síl, pripomenuli cyrilo-metodský 
odkaz slovanských vierozvestcov a ďalších 
osobností našich dejín a blízkeho regiónu. 
(ordinariat.sk)

�� Varšavský arcibiskup kardinál Kazi-
mierz Nycz navštívil 9. – 10. júna Mu-
kačevskú eparchiu. Počas druhého dňa 
svojej návštevy slúžil spolu s mukačevským 
eparchom Milanom Šášikom archijerejskú 
svätú liturgiu vo Farnosti sv. veľkomu-
čeníka Juraja v Cihanivciach, na ktorej 
konci spoločne posvätili základný kameň 
nového eparchiálneho misijného seminára 
Redemptoris Mater. (mgce.uz.ua)
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slovo Svätého Otca

Odpúšťajúca láska
JJ Marek Baran
J� foto: upload.wikimedia.org

Duch odpustenia
Na sviatok Zoslania Svätého Ducha Svätý 
Otec František priblížil dôležitý dar Sväté-
ho Ducha, ktorým je odpustenie hriechov: 
„Dnes sa uzatvára obdobie Veľkej noci, 
päťdesiat dní od Ježišovho zmŕtvychvstania 
až po Turíce, ktoré sú osobitným spôsobom 
poznačené prítomnosťou Svätého Ducha. 
Veď práve on je veľkonočným darom par 
excellence. Je to Duch stvoriteľ, ktorý vždy 
uskutočňuje nové veci. Zmŕtvychvstalý Ježiš, 
keď sa po prvý raz zjavuje svojim učeníkom, 
hovorí: ,Prijmite Ducha Svätého. Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané‘ (Jn 20, 
21 – 23). Ježiš neodsudzuje svojich učeníkov, 
ktorí ho počas utrpenia opustili a zapreli, ale 
daruje im Ducha odpustenia. Duch je prvým 
darom Zmŕtvychvstalého a je darovaný 
predovšetkým na odpustenie hriechov. Tu 
je počiatok Cirkvi, tu je to spojivo, ktoré 
nás udržuje pohromade, tá malta, čo spája 
tehly domu: odpustenie. Lebo odpustenie 
je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou 
láskou, tým, čo udržuje v jednote napriek 
všetkému, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo po-
silňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje 
srdce a dovoľuje začať odznova: odpustenie 
dáva nádej. Bez odpustenia sa nebuduje 
Cirkev. Duch odpustenia, ktorý všetko rieši 
vo svornosti, nás pobáda k odmietnutiu 
iných ciest: unáhleného konania toho, kto 

súdi; slepých uličiek toho, kto zatvára každé 
dvere; jednosmerných ciest toho, kto kriti-
zuje ostatných. Duch nás naopak vyzýva ísť 
obojsmernou cestou prijatého a darovaného 
odpustenia, cestou Božieho milosrdenstva, 
ktoré sa prejavuje láskou k blížnemu, cestou 
lásky ako ,jediného kritéria, podľa ktorého 
sa všetko musí vykonať či nevykonať, zmeniť 
či nemeniť‘ (Izák zo Stelly, Príhovor 31). 
Vyprosujme si milosť, aby sme tvár našej 
Matky Cirkvi robili čoraz krajšou, obnovujúc 
sa prostredníctvom odpúšťania a naprávania 
seba samých: len vtedy budeme môcť naprá-
vať druhých v láske. Prosme Svätého Ducha, 
oheň lásky horiaci v Cirkvi a v našom vnútri, 
aj keď ho často zakrývame popolom našich 
vín: Boží Duch, Pán, ktorý si v mojom srdci 
a v srdci Cirkvi, ty, ktorý udržiavaš Cirkev, 
stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď. Potrebu-
jeme ťa pre život tak ako vodu: zostúp opäť 
na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia 
a nauč nás milovať tak, ako nás ty miluješ, 
odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš. Amen.“ 
(úryvok homílie zo 4. júna 2017)

Boh je jedine Láska
Svätý Otec na sviatok Najsvätejšej Trojice 
poukázal na veľký dar trojjediného Boha, 
ktorým je láska: „Biblické čítania sviatku 
Najsvätejšej Trojice, nám pomáhajú vstúpiť 
do tajomstva totožnosti Boha. ,Milosť Pána 
Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svä-
tého Ducha nech je s vami všetkými.‘ (2 Kor 
13, 13) Toto apoštolovo požehnanie je ovocím 
jeho osobnej skúsenosti Božej lásky. Tej lás-
ky, ktorú mu vzkriesený Kristus zjavil, ktorá 
premenila jeho život a primäla ho prinášať 

evanjelium národom. Na základe tejto svojej 
skúsenosti milosti môže Pavol povzbudzovať 
kresťanov týmito slovami: ,Radujte sa, zdo-
konaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, žite 
v pokoji.‘ Kresťanské spoločenstvo sa popri 
všetkých ľudských obmedzeniach môže 
stať odzrkadlením spoločenstva Trojice, jej 
dobroty a krásy. Ale toto vedie nevyhnutne 
cez skúsenosť Božieho milosrdenstva, jeho 
odpustenia. To je to, čo zažívajú Izraeliti 
na ceste exodu. Keď ľud prestúpil zmluvu, 
Boh sa ukázal Mojžišovi v oblaku, aby tú 
zmluvu obnovil, ohlasujúc svoje vlastné 
meno a jeho význam: ,Pán, Boh je milosrd-
ný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý 
a verný‘ (Ex 34, 6). Toto meno vyjadruje, že 
Boh nie je vzdialený a uzavretý do seba, ale 
je život, ktorý sa chce podeliť, je otvorenosť, 
je láska, ktorá vykupuje človeka z never-
nosti. Boh je milosrdný, zhovievavý a veľmi 
milostivý, pretože sa nám ponúka, aby 
zahladil naše obmedzenosti a naše nedos-
tatky, aby odpustil naše pochybenia, aby nás 
navrátil na cestu spravodlivosti a pravdy. Toto 
zjavenie Boha dospelo k svojmu zavŕšeniu 
v Novej zmluve vďaka Kristovmu slovu a jeho 
spásnemu poslaniu. Ježiš nám zviditeľnil 
tvár Boha, jediného, čo sa týka podstaty, 
a Trojice, čo sa týka osôb; Boh je úplne 

a jedine láska, vo večnom vzťahu, ktorý 
všetko tvorí, vykupuje a posväcuje: Otec, Syn 
a Svätý Duch. Nikodém, ktorý napriek tomu, 
že zastával významné miesto v náboženskej 
a občianskej komunite tých čias, neprestal 
hľadať Boha. V nočnom dialógu s Nazaret-
ským Nikodém konečne chápe, že Boh ho už 
prv hľadal a očakával, že je Bohom osobne 
milovaný. Boh nás vždy hľadá už v predstihu, 
miluje nás ako prvý. Prorok hovorí, že je ako 
kvet mandľovníka: „Zakvitá ako prvý“. Takto 
hovorí aj Ježiš: ,Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život‘ 
(Jn 3, 16). Čo je tento večný život? Je to Otco-
va bezmedzná a nezištná láska, ktorú Ježiš 
daroval na kríži, keď obetoval svoj život pre 
našu spásu. Táto láska pôsobením Svätého 
Ducha novým svetlom prežiarila svet i každé 
ľudské srdce, ktoré ju prijme; svetlom, ktoré 
odkrýva tie tmavé kúty, tie zatvrdnutosti, 
ktoré nám bránia prinášať dobré ovocie 
lásky a milosrdenstva.“ (úryvok príhovoru 
z 11. júna 2017)

„Nechajme sa pokorne viesť  
Duchom Svätým, aby sme si nepomýlili 
cestu a neupadli do uzavretosti srdca.“ 

(twitter Svätého Otca Františka  
zo 4. júna 2017) 
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V sobotu 20. mája sa približne päťtisíc pútnikov zúčastnilo 
na ôsmej metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi zo Slo-
venska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

JJ Ľubomír Petrík 
J� foto: Mária Žarnayová

Hlavným bodom duchovného programu 
bola archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným 
kazateľom przemyšlsko-varšavský arcibiskup 
metropolita Eugen Popovič. Koncelebrovali 
vroclavsko-gdaňský eparcha Volodymyr 
Juščak OSBM, pomocný prešovský biskup 
Milan Lach SJ a niekoľko desiatok kňazov. 
Nádherným spevom liturgiu sprevádzal Zbor 
sv. Romana Sladkopevca a bola v zázname 
vysielaná v ten istý deň večer v Rádiu Lumen.

V homílii vladyka Eugen Popovič vy-
chádzal z evanjelia Nedele o Samaritánke 
a povedal, že podobne ako Ježiš napriek všet-
kým zvyklostiam prekročil hranice Samárie 
a rozprával sa so Samaritánkou, aj kresťania 
majú prekračovať hranice a rúcať múry me-
dzi národmi a medzi ľuďmi vôbec. Aplikoval 
to na situáciu utečencov. „Kulmináciou 

U
D

a
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gréckokatolíci 
zo Slovenska ôsmykrát 
pUtovali Do krakova
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Ježišovho stretnutia so Samaritánkou je ot-
vorenie pred ňou aj pred nami pravdy o ňom 
samom, keď sám seba nazýva Božím darom.“ 
V druhej časti homílie sa venoval stému 
výročiu fatimských zjavení, ktoré pozývajú 
národy a každého človeka k obráteniu. „Aby 
sa nás Božie milosrdenstvo dotklo, treba, 
aby sme ešte raz nastúpili na cestu obrátenia 
a počúvali hlas Božej Matky z Fatimy, ktorá 
chce pre nás všetkých iba dobro.“

Pred svätou liturgiou prišiel pútnikov 
pozdraviť emeritný krakovský arcibiskup 
metropolita kardinál Stanislav Dziwisz, 
ktorý vladykovi Jánovi Babjakovi SJ ako dar 
pre Gréckokatolícku cirkev podaroval štólu 
sv. Jána Pavla II. s jeho relikviou. Vo svojom 
krátkom príhovore vyzdvihol, že do sank-
tuária zo zahraničia putujú najviac veriaci 
zo Slovenska, za čo poďakoval aj gréckoka-
tolíckym pútnikom. Povedal, že môžeme 
spoločne sláviť aj napriek tomu, že komu-
nisti postavili hranice, ale nás spája Božie 
milosrdenstvo.

Popoludní prišiel medzi pútnikov nový 
krakovský arcibiskup metropolita Marek 
Jędraszewski, ktorý povedal, že Ježišove 
slová na kríži: „Je dokonané!“ sú predzves-
ťou vzkriesenia a víťazstva nad hriechom. 
Poďakoval za prítomnosť toľkých pútnikov 

a zaželal im, aby boli spojení v Božom milo-
srdenstve a aby prinášali vieru v tajomstvo 
Božieho milosrdenstva do svojich domovov.

Medzi pútnikov zavítal aj emeritný po-
mocný krakovský biskup Ján Zając. Na púti 
nechýbala modlitba Akatistu požehnania 
rodín, katechéza o Božom milosrdenstve 
a hodina Božieho milosrdenstva.

Pútnikom poďakoval aj prešovský arcibis-
kup metropolita Ján, ktorý vyjadril vďaku 

aj rodinám Krakovskej arcidiecézy, ktoré 
s veľkou pohostinnosťou prijali mladých zo 
Slovenska, aj gréckokatolíkov, počas sveto-
vých dní mládeže. Pútnici neskrývali svoju 
radosť z tejto púte a svoje očakávania jej 
ďalšieho ročníka na budúci rok, ktorý bude 
rokom 200. výročia zriadenia Prešovskej 
eparchie a zároveň rokom 10. výročia zriade-
nia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris.
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J▌Rómovia i Slováci sa na Festrome  
spojili v oslave Krista Kráľa

Mottom rómsko-slovenského hudobné-
ho festivalu Festrom, ktorý sa uskutočnil 
27. mája v obci Kružlov, bolo zvolanie prvého 
blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza 
Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti: „Nech 
žije Kristus Kráľ!“ Vyše deväťsto účastníkov 
Festromu – Rómov i Slovákov povzbudilo aj 
miestnych obyvateľov svojimi svedectvami 
živej viery i prostredníctvom piesní.

Prvok jednoty vyzdvihol vo svojom prího-
vore počas svätej liturgie aj prešovský arcibis-
kup metropolita vladyka Ján Babjak SJ, ktorý 
vyzval Slovákov, aby boli otvorení Rómom 
veriacim v Krista a nevyháňali ich zo svojich 
chrámov a sŕdc, lebo svojou vierou a zacho-
vanými rodinnými hodnotami môžu byť 
príkladom pre druhých. Rómom zas vyjadril 
dôveru, že sa budú usilovať meniť zo Šavla 
na Pavla prijatím Pána Ježiša. Povzbudil ich 
aj k účasti na púti rómskych rodín v Ľutine 
8. júla, kde sa všetci zasvätia Božskému 
Srdcu Ježišovmu a zveria sa pod ochranu Ne-

poškvrneného Srdca Panny Márie. Otec Igor 
Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov 
v Malcove, v symbolickom geste odovzdal 
metropolitovi rómske srdce, ktoré sa chce 
zveriť do rúk Cirkvi.

Obrazom tohto budovania mostov 
a vzájomnosti boli aj vystupujúce kapely 
na 11. ročníku Festromu, ktorý organizovalo 
Umelecké centrum F6. Podujatie sa začalo 
detským a mládežníckym gospelom rómsko-
slovenskej skupiny Fil3. Nasledovalo mládež-
nícke predstavenie dievčenskej kapely Sára 
z Čičavy a kapely z Krížovej Vsi. Vyvrchole-
ním bolo vystúpenie spoločného zoskupenia 
kapiel F6 a Lamačských chvál.

Festival gospelovej hudby Festrom má dve 
špecifiká. Je putovný – takmer každý rok 
sa koná na inom mieste, a nie je určený len 
Rómom, ale chce byť rómsko-slovenským 
festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu 
Boha buduje vzájomné mosty. (R. Neupauer)

J▌Metropolita Ján Babjak posvätil novú farskú 
budovu vo farnosti Nižný Hrabovec

Na chrámový sviatok Zoslania Svätého 
Ducha 4. júna zavítal do farnosti v Nižnom 
Hrabovci prešovský arcibiskup metropolita 
vladyka Ján Babjak SJ, aby posvätil novú 
farskú budovu.

Po privítaní starostkou obce Katarínou 
Špallerovou sa začala slávnosť posviacky, 
po ktorej nasledovala archijerejská svätá 
liturgia. V homílii vladyka Ján poukázal 
na ustráchaných apoštolov, ktorí sa po Zosla-

ní Svätého Ducha stali odvážnymi misionár-
mi vzkrieseného Ježiša Krista.

V závere zazneli ďakovné slová všetkým, 
ktorí duchovne, materiálne, ale i svojimi 
silami prispeli k vybudovaniu farskej budovy. 
Výnimočným spôsobom bolo ocenené úsilie 
a pomoc Ladislava Bľachu z Vranova nad 
Topľou a Vladimíra Kosťa z Nižného Hrabov-
ca, ktorí si z rúk otca arcibiskupa metropolitu 
Jána prevzali ďakovné listy za nezištnú prácu 
pri výstavbe farskej budovy. (M. Baran)

�� V Dome sv. Anny v Starej Ľubovni sa 
30. mája uskutočnilo bábkovo-činoherné 
predstavenie Nebojsa z dielne prešovské-
ho Divadla Portál pre žiakov a personál 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej 
Ľubovni a deti, a zamestnancov Domu sv. 
Anny. (A. Michnová)

�� Na hore Zvir sa 3. júna konala fatimská 
sobota, počas ktorej otec Michal Leščišin, 
rektor chrámu, povzbudil pútnikov k nasle-
dovaniu Krista a k prežívaniu Božej lásky. 
(M. Tokár)

�� Otec Michal Sopko, kaplán farnosti 
Bardejov-Vinbarg, sa na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha 4. júna prihovoril pútni-
kom malej púte na hore Zvir a poukázal 
na Svätého Ducha ako na zdroj vyplnenia 
životných túžob. (M. Tokár)

�� V pondelok 5. júna, na sviatok Najsvä-
tejšej Trojice, sa vo Vranove nad Topľou-
Lomnici konala odpustová slávnosť v kláš-
tornej Kaplnke Najsvätejšej Trojice sestier 
redemptoristiek. Svätú liturgiu slávil košic-
ký eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, 
ktorý vo svojej homílii pripomenul ľudskú 
dôstojnosť človeka stvoreného na Boží 
obraz a podobu. Všetkých vyzval, aby žili 
v neustálej láske a jednote na podobu 
Boha, ktorého vnútorný život je absolútna 
láska spoločenstva troch božských osôb. (J. 
Kijovská OSsR)

�� Vladyka Milan Chautur sa 5. júna, 
na sviatok Najsvätejšej Trojice, stretol 
s členmi farských rád jednotlivých farností 
Maďarského protopresbyterátu vo far-
nosti Poľany. Súčasťou programu bola spo-
ločná svätá liturgia a stretnutie, na ktorom 
členovia farských rád mali možnosť klásť 
vladykovi otázky. (A. Kecskésová)

�� TK KBS zverejnila 7. júna správu 
o dekréte Apoštolskej penitenciárie, 
podľa ktorého každý, kto nábožne recituje 
Korunku Božieho milosrdenstva pred 
eucharistickým Kristom, má možnosť zís-
kať plnomocné odpustky, a to pri splnení 
obvyklých podmienok: sviatostná spo-
veď, eucharistické prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca.

�� Dom sv. Anny a Špeciálna základná 
škola sv. Anny v Starej Ľubovni zorgani-
zovali 7. júna podujatie s názvom Deň 
otvorených dverí. V úvode na domácej 
pôde privítala hostí vedúca zariadenia 
Monika Markovičová. Svoj obdiv deťom 
i zamestnancom vyjadrila poslankyňa 
NR SR a garantka sociálnych služieb Soňa 
Gaborčáková. Pozdravné slová svojím 
príhovorom zakončil riaditeľ špeciálnej 
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J▌Vladyka Milan Chautur v bazilike minor 
v Michalovciach udelil kňazské svätenia

Počas víkendových dní 3.  –  4. júna slávila 
Košická eparchia odpustovú slávnosť Päťde-
siatnice – Zostúpenia Svätého Ducha v ba-
zilike minor v Michalovciach. Veľkoleposť 
slávnosti umocnila aj skutočnosť, že diakoni 
Peter Babinčák a Juraj Moščák prijali kňazské 
svätenia z rúk vladyku Milana Chautura 
CSsR, košického eparchu.

V sobotu, hneď v úvode slávnosti vladyka 
Milan vykonal posviacku obnovenej kaplnky 
vo vedľajšom kláštornom dome Kongre-
gácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Posvätil 
prestol – oltár a ikonostas. Pri pomazávaní 
prestola asistovali aj otec Metod M. Lukačik 
CSsR, otec Milan Záleha CSsR a otec Jaroslav 
Štelbaský CSsR. Nasledovalo posvätenie 
bohostánku a nového ikonostasu so všetký-
mi radmi ikon. Na konci posviacky vladyka 
Milan poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom pričinili o obnovenie kaplnky.

Program v bazilike pokračoval modlitbou 
posvätného ruženca a Veľkou večierňou s lí-
tiou. Keďže odpustová slávnosť bola spojená 
s fatimskou sobotou, nasledovala krátka 
prednáška. Vrcholom večera bola archije-
rejská svätá liturgia, ktorej rádiový prenos si 
mohli vypočuť aj poslucháči Rádia Lumen. 
Počas svätej liturgie prijal poddiakon Juraj 

Moščák diakonskú vysviacku z rúk vladyku 
Milana. V homílii biskup podotkol, že v dia-
konskej a kňazskej službe nejde o to zaskvieť 
sa pred ľuďmi alebo ukázať sa, aký som 
výrečný, ale osláviť Boha svojou službou. Od-
pustový program sobotného dňa sa zakončil 
modlitbou Akatistu požehnania rodín.

Slávnosť pokračovala v nedeľu ráno litur-
gickou modlitbou utierne sviatku a svätou 
liturgiou, ktorej predsedal otec Jozef Troja 
CSsR. Nasledoval Akatist k Svätému Duchu. 
Počas slávnostnej archijerejskej svätej litur-
gie vladyka Milan Chautur udelil kňazské 
svätenie diakonom Petrovi Babinčákovi 
a Jurajovi Moščákovi.

Vladyka pri homílii upozornil, že človek 
túži po niečom nekonečnom, a tým nepria-
mo túži po duchovných veciach. Ale pritom 
sa musí v živote zastaviť, preto aj Ježiš hovo-
ril apoštolom, aby aktívne na modlitbe oča-
kávali príchod Svätého Ducha. Diakonom 
vladyka pripomenul, že kňazi sú povolaní 
k sláveniu nadčasovej obety a k pozývaniu 
ľudí k večnosti.

Po udelení novokňazského požehnania 
svätencov sa slávnostná svätá liturgia zakon-
čila slávnostným sprievodom okolo chrámu 
s čítaním štyroch evanjelií. (M. Dupná)

J▌Konzulta duchovných vzdušných síl NATO 
pojednávala o rodine profesionálneho vojaka

5.  –  9. júna sa uskutočnilo stretnutie 
Konzulty duchovných vzdušných síl NATO 
(NATO Air Force Chaplain´s Consultative 
Committee) vo Vígľaši pri Zvolene. Tohtoroč-
nou témou stretnutia bola rodina profesi-
onálneho vojaka, výzvy a možnosti. Na stret-
nutí sa zúčastnili zodpovední za duchovnú 
správu v jednotlivých krajinách NATO, 
rímskokatolícki, gréckokatolícki, pravosláv-
ni, protestantskí duchovní spolu s rabínmi 
jednotlivých armád.

Medzi vyžiadané prednášky patrila aj téma 
Ako môže rodina podporiť profesionálneho 
vojaka – Katolícka perspektíva (How family 
could be supportive. Catholic Perspective), 
ktorú predniesol otec Róbert Jáger, sekretár 
vladyku Milana Chautura CSsR a hovorca 
Košickej eparchie. V nej predstavil biblické 
základy rodinného profilu, rodinných vzťa-
hov, komunikácie spolu s učením postsyno-
dálnej exhortácie Amoris Laetitia Svätého 
Otca Františka.

základnej školy Ján Rusiňák. Prítomným 
hosťom na pomyselnom pódiu predviedli 
žiaci divadielko Ako šlo vajce na van-
drovku či predstavenie Farby o potrebe 
a jedinečnosti každého človeka. Počas dňa 
mohli návštevníci zažiť atmosféru bežnej 
prevádzky zariadenia a na chvíľu sa vďaka 
poskytovaným službám vrátili do školských 
lavíc, spolu s klientmi si skúsili výrobu 
darčekov v rámci pracovnej terapie alebo si 
oddýchli v miestnosti Snoezelen. Závereč-
nou bodkou bolo vystúpenie sokoliarov. (S. 
Popovičová)

�� Počas víkendu 9.  ̶  11. júna sa v GMC 
Bárka Juskova Voľa uskutočnil Bárka-
fest na tému Premenení a hostil takmer 
päťsto ľudí nadšených pre hudbu, slovo 
a spoločenstvo. Festival otvorila kapela 
eSpé a večer ukončila modlitbou chvál 
skupina F6. Program sobotného dňa tvorila 
svätá liturgia, vystúpenia kapiel Onezim, 
Anastasis, Peter Milenky Band, Betel, 
K:MUSIC, Lamačské chvály a Marana tha. 
Obohatením Bárkafestu bola katechéza 
otca Matúša Marcina, exorcistu Košickej 
eparchie, či slovo otca Jozefa Zorvana. Po-
zvanie k životu s Kristom zaznelo aj zo slov 
Petra Liptáka, ktorý spolu s kapelou Nehem 
ďakoval za sobotný deň modlitbou chvál. 
Piesne a hudba ľudí z Pastoračného centra 
pre Rómov v Čičave vyvrcholili nedeľnou 
svätou liturgiou, ktorej slávnostným slúžite-
ľom a kazateľom bol otec Martin Mekel, 
riaditeľ centra. V homílii pozval prítomných 
k odvahe vyznávať Ježiša a rásť tak vo 
svätosti. (P. Maľarčík)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ 11. júna vysvätil v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove sedem diakonov: 
Jána Murgaša, Vladimíra Nogu, Tomáša 
Pecucha, Dominika Petríka, Maroša Sejku, 
Martina Tkáča a Pavla Vasiľa. V homílii pri-
pomenul blahoslavených mučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Do-
minika Trčku, ktorých dal za vzor svätosti, 
a povzbudil svätencov k nasledovaniu ich 
životných príkladov. „Byť svätým znamená 
žiť s Bohom, aby on riadil celý môj život.“ 
Na konci slávnosti sa svätiteľovi aj konce-
lebrujúcemu emeritnému biskupovi Jánovi 
Eugenovi Kočišovi, rektorovi kňazského 
seminára Miroslavovi Dancákovi a prítom-
ným poďakoval Dominik Petrík. (Ľ. Petrík)

�� Už druhú distribúciu potravinových 
a hygienických balíčkov v rámci operač-
ného programu FEAD (OP FEAD) v tomto 
roku realizovala Slovenská katolícka charita 
(SKCH) v spolupráci s vybranými arcidiecéz-
nymi a diecéznymi charitami 17. mája až 
21. júna.
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�� 6. – 7. júna sa v Stropkove uskutočnila 
druhá časť deviatej viceprovinciálnej kapi-
tuly Michalovskej viceprovincie redempto-
ristov, ktorej hlavným cieľom bolo schváliť 
nové viceprovinciálne stanovy a venovať sa 
téme realizácie Centra arte pod vedením 
otca Kamila Drába CSsR. (Metod Marcel 
Lukačik CSsR)

�� 7. júna sa košický eparcha Mons. Milan 
Chautur CSsR zúčastnil na zasadnutí rady 
KBS pre rodinu v Banskej Bystrici. (TSKE)

�� 7. júna zavítal Mons. Milan Lach SJ, 
prešovský pomocný biskup, na podujatie 
venované 770. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Prešove, ktoré sa uskutočnilo 
v Divadle Jonáša Záborského. (ISPA)

�� Košický eparcha Mons. Milan Chautur 
CSsR vystúpil 10. júna s prednáškou Milosr-
denstvo a spravodlivosť v dominikánskom 
kultúrnom centre Veritas v Košiciach v rám-
ci druhého kongresu apoštolov milosrden-
stva. (TSKE)

�� 9. – 10. júna sa v Prešove konala 
Rozšírená provinciálna rada Rádu sestier 
sv. Bazila Veľkého, na ktorej sa zúčastnili 
sestry zo všetkých domov, aby zhodnotili 
posledný rok, aj vladyka Milan Lach SJ, 
ktorý ich povzbudil aj krátkou prednáškou.

�� V nedeľu 11. júna slávil Mons. Milan 
Lach SJ, prešovský  pomocný biskup, archi-
jerejskú svätú liturgiu v Krásnom Brode pri 
príležitosti odpustovej slávnosti Zoslania 
Svätého Ducha. (ISPA)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ prijal 13. júna v priestoroch 
arcibiskupskej rezidencie v Prešove veľvys-
lanca Ukrajiny na Slovensku Jurija Mushku. 
(ISPA)

�� 14. júna sa Mons. Ján Babjak SJ stretol 
s primátorom mesta Svidník Jánom Holod-
ňákom. (ISPA)

�� 16. júna sa v hlavnej sále Domu kultúry 
Andreja Hlinku v Ružomberku uskutočnila 
konferencia zdravotníckej etiky a bioetiky 
pod titulom Aktuálne etické problémy 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku, 
ktorú zorganizovali subkomisia pre bioetiku 
a rada pre pastoráciu v zdravotníctve 
Konferencie biskupov Slovenska v spolu-
práci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety 
a Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou 
milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom 
zdravotníckej etiky SZU a Ústavom medi-
cínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave pod 
záštitou Mons. Milana Lacha SJ.

Okrem toho zazneli prednášky evanjelic-
kého pastora z Ústredia ekumenickej pasto-
račnej služby nadporučíka Ondreja Rišiana, 
pravoslávneho kňaza Michalovsko-košickej 
eparchie Marka Gubika a rabína Michala 
Kapustina z Bratislavy z Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí na Slovensku. 
Všetci prednášajúci dostali pamätnú plaketu 
stretnutia.

Organizácia bola založená v roku 1952 
s cieľom vzájomne lepšie poznať kontext 
duchovnej práce v jednotlivých armádach, 
diskutovať a hľadať riešenia a lepšie metódy 
duchovnej starostlivosti, odpovedať na vý-
zvy, ktoré prinášajú nové situácie. Konzulta 
sa stretáva raz ročne, vždy v inej krajine. 
Jej oficiálnym komunikačným jazykom je 
angličtina. (TSKE)

J▌Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali 
súčasné spoločensko-politické problémy

Na košickom eparchiálnom úrade sa v utorok 
6. júna uskutočnil kňazský formačný deň 
Košickej eparchie, ktorého súčasťou bolo aj 
dobrovoľné darovanie krvi. Program sa začal 
liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú 
viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, ale kňazi a pracovníci úradu mohli 
už od rána darovať svoju krv v suteréne úra-
du, kde sídlila mobilná jednotka Národnej 
transfúznej stanice.

Ústrednou témou kňazského dňa bola 
téma Kresťan a politika. Ako vladyka Milan 
objasnil hneď v úvode, kresťan, a predovšet-
kým kňaz by mal byť zorientovaný v súčasnej 
spoločnosti a v aktuálnych problémoch 
dnešného sveta, aby na ne vedel adekvátne 
odpovedať. Program predstavil a moderoval 
otec Marko Rozkoš, riaditeľ Eparchiálneho 
úradu v Košiciach.

Prvú prednášku s názvom Hodnotový 
a ideologický kontext súčasnej spoločnosti 

predstavil Alexander Onufrák, vyučujúci 
na Katedre politológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Objasnil vznik ideológií i stret rozličných 
ideológií v dnešnom svete. Ideologická téma 
pokračovala v prednáške Nárast a prejavy 
krajnej pravice – extrémizmus, v ktorej Onuf-
rák poukázal na vznik, okolnosti a dôvody 
rastu extrémistických smerov v dnešnej 
spoločnosti.

Program pokračoval treťou prednáškou 
otca Martina Mráza, vysokoškolského 
duchovného správcu. V nej priblížil slová 
pápeža Pia XI., ktoré adresoval svetu v me-
dzivojnovom období vo svojej encyklike Mit 
brennender Sorge – S úzkostlivou starostli-
vosťou. Kňazský deň sa ukončil diskusiou, 
pastoračnými usmerneniami a požehnaním 
eparchu. (TSKE)

10 www.casopisslovo.sk
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J▌V Prešove sa konalo 24. riadne zasadnutie  
Rady hierarchov

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade 
v Prešove sa 8. júna uskutočnilo 24. zasadnu-
tie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris na Slovensku. Zúčastnil sa na ňom 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, ktorý radu zvoláva a vedie, košický 
eparcha Milan Chautur CSsR, bratislavský 
eparcha Peter Rusnák a pomocný biskup 
Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ.

V úvode po spoločnej modlitbe metropo-
lita Ján prečítal myšlienky z homílie Svätého 
Otca Františka. V pracovnej časti sa hierar-
chovia venovali pripomienkam k novej knihe 
pohrebov, ktorá sa používa ad experimentum 
vo vybraných farnostiach. Hovorili o stave 

prekladu Katechizmu Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi, boli oboznámení s postupom 
prác komisie pre prípravu partikulárneho 
práva Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slo-
vensku. Zaoberali sa otázkami trvalého dia-
konátu a nižších svätení aj prácami metropo-
litnej liturgickej komisie, ktorej predsedom 
je vladyka Milan Lach. Venovali sa aj potrebe 
ustanovenia metropolitnej katechetickej 
komisie, zverejňovania oficiálnych záverov 
z Rady hierarchov, podmienkami prijíma-
nia Eucharistie deťmi od krstu, ktoré sa 
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začne 
praktizovať od 1. septembra, či návrhom erbu 
Rady hierarchov. (Ľubomír Petrík)

J▌V Košiciach-Nad jazerom oslávili  
dvadsať rokov od zriadenia farnosti

V nedeľu 11. júna uplynulo presne dvadsať 
rokov od vydania dekrétu, ktorým vladyka 
Milan Chautur, vtedajší košický apoštolský 
exarcha, zriadil samostatnú farnosť Košice-
Nad jazerom. Ďakovnú svätú liturgiu v Ka-
plnke Ochrany Presvätej Bohorodičky slávil 
spolu s domácimi kňazmi otec Vladimír 
Tomko, protosynkel Košickej eparchie.

V mene vladyku Milana Chautura pozdra-
vil prítomných a v homílii zdôraznil potrebu 
svätosti pre každodenný život kresťana. 
Farnosť je miestom, kde sa realizuje Cirkev, 
a ako zdôraznil, do Cirkvi nepatria dokonalí 
ľudia, ale ľudia snažiaci sa o dokonalosť. 
Preto aj nový chrám, ktorý si toto farské spo-
ločenstvo buduje, má byť miestom prijatia 

a posväcovania pre všetkých prichádzajúcich 
a hľadajúcich.

V závere liturgie sa otec Vladimír Varga, 
domáci farár, poďakoval všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj 
farnosti. Veriaci zároveň zagratulovali otcovi 
Vladimírovi k dvadsiatemu výročiu jeho 
kňazskej vysviacky.

Oslavy zriadenia farnosti pokračovali 
popoludní farským dňom. V priestoroch FK 
Galaktik bol pripravený bohatý program pre 
rodiny, ktorý zakončil už tradičný priateľský 
futbalový zápas výberov Gréckokatolíckej 
a Rímskokatolíckej cirkvi tejto mestskej 
časti. (M. Mráz; foto: M. Lemeš)

JJ Miroslav
J� Chorendžák

Rozhovor s otcom Martinom Mekelom, 
predsedom komisie pre Rómov a riadite-
ľom Gréckokatolíckeho formačného centra 
pre Rómov v Čičave

�� Ako a prečo vznikla myšlienka Grécko-
katolíckej rómskej misie?

Misia medzi Rómami je niečo ako misia 
apoštolov v Samárii. Najbližšia a zároveň 
najvzdialenejšia. Prítomnosť Rómov si 
v našich chrámoch neprajeme. Treba ísť 
do komunít, vybudovať zdravé jadro – sku-
pinu veriacich a dať im dobrý základ viery. 
Vybudovať priestory na stretávanie, získať 
bývanie pre kňazov vyčlenených na túto 
pastoráciu, vytvoriť kultúrne inštitúcie...

Chceme volať veriacich k účasti na misii. 
Modlitbou, darom, prácou, usmernením... 
Veď témou nášho arcibiskupstva v rámci 
archieparchiálneho zhromaždenia bola prá-
ve rómska misia. Svätý Otec tiež ustavične 
pripomína, aby Cirkev nezabúdala na ľudí 
na periférii. Pár jednotlivcov, na ktorých 
sa budú ostatní pozerať, stačiť nebude. 
Spoločne dokážeme urobiť viac.

�� Čo je náplňou tohto projektu?

Nie je to projekt. Je to systém práce cirkev-
ných organizácií na rôznych stupňoch. Ide 
o priamu angažovanosť Cirkvi v rómskych 
komunitách prostredníctvom na to vyčlene-
ných kňazov, rehoľníkov a laikov. Podporuje 
a rozvíja evanjelizačnú, pastoračnú, kultúr-
nu, sociálnu a vzdelávaciu činnosť. Gréc-
kokatolícka rómska misia (ako organizácia) 
bude zastrešovať misijnú činnosť v Prešov-
skom arcibiskupstve. Vzniknú aj organizácie, 
ktoré budú zastrešovať službu v rómskych 
komunitách v rámci jednotlivých okresov.

�� Ako sa môžu vďaka týmto misiám 
meniť životy Rómov?

Už sa menia. Menia sa zvnútra. Nie rýchlo, 
ale kvalitne. Vidíme mnoho uzdravených 
rodín, manželstiev, ľudia si aktívne hľadajú 
prácu, máme mnoho vysokoškolákov. Nie-
ktoré svedectvá si môžete pozrieť na youtu-
be.com pod heslom kapela F6.

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
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Pred 1150 rokmi svätý Cyril a Metod ukončili svoju 
misiu na Morave a vybrali sa vysvätiť svojich učeníkov 
pripravených sláviť liturgiu a ostatné bohoslužby v reči 
ľudu. Aj keď sa táto reč vyvíjala, liturgický jazyk zostával 
rovnaký dlhé stáročia, až mu veriaci slovenskej národnosti 
prestali rozumieť. Stratilo sa tak porozumenie textu Písma 
i liturgie, za čo bojovali obaja solúnski bratia.

JJ Andrej Škoviera, Juraj Gradoš
J� foto: J. Gradoš

Napriek tomu, že gréckokatolíci slovenskej 
národnosti sú doložení už v liste mukačev-
ského biskupa Sergeja z roku 1604, prekladu 
božskej liturgie a ďalších bohoslužobných 
textov do svojho jazyka sa dočkali pomerne 
neskoro – až v tridsiatych rokoch 20. storo-
čia. Pre porovnanie, do češtiny bola byzant-
ská liturgia preložená prvý raz koncom 19. 
storočia. Do každodenného bohoslužobného 
života sa slovenčina dostala až po obnove 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968.

Zobúdzanie sa slovenského etnika
Snaha o priblíženie liturgie a Písma výcho-
doslovenskému etniku v Gréckokatolíckej 
cirkvi na tomto území existovala už pred 
stáročiami. Z prelomu 18. a 19. storočia sa 
zachovali spevníky, ktorých jazyk je zhodný 
s niektorým z východoslovenských nárečí 
alebo obsahuje jeho prvky. Už vtedy, za pô-
sobenia mukačevského biskupa Andreja 
Bačinského, dochádzalo k snahe chváliť 
Boha veriacemu ľudu zrozumiteľným jazy-
kom. V tomto období už existovali preklady 
liturgie do maďarčiny, používanie iného 
slovanského ako cirkevnoslovanského jazyka 
však narážalo na mnohé prekážky.

Z roku 1805 sa dochovala informácia 
o farárovi z Oľšavky, že sa v chráme modlil 
po slovensky, teda v reči miestneho etni-
ka. Tieto východoslovenské nárečia boli 
do značnej miery ovplyvnené rusínskym 
dialektom, čo viedlo k splývaniu oboch 
etník. Biskup Bačinský sa bál toho, aby práve 
presadzovanie používania tohto jazyka neos-
labilo samotnú Gréckokatolícku cirkev, ktorú 
vnímal ako cirkev „ruského“ (rusnáckeho) 
národa. A tieto v dnešnom pomenovaní vý-
chodoslovenské nárečia mohli byť pre neho 
skôr západorusínske.

Vznikom Prešovskej eparchie v roku 1818 
došlo k rozdeleniu tak slovenského, ako aj 
rusínskeho etnika medzi obe gréckokato-
lícke eparchie a na jedno storočie sa stalo 
presadzovanie slovenčiny skoro bezpred-
metné, keďže aj Gréckokatolícka cirkev čelila 
silnému tlaku maďarizácie. Až emancipácia 
slovenského etnika po roku 1918, keď sa 
Slovensko stalo súčasťou Československej 
republiky, otvorila túto potrebu slovenského 
etnika v Gréckokatolíckej cirkvi nanovo.

Po roku 1939 mali gréckokatolícki Slováci 
na Zemplíne istú formu cirkevnej autonómie 
cez Apoštolskú administratúru Mukačevskej 
eparchie na území Slovenska. Obdobne 
v roku 1940 vymenoval prešovský biskup bl. 
Peter Pavel Gojdič OSBM generálneho vikára 
pre Slovákov Jozefa Zorvana Karpatyho, 
ktorý v tom čase pôsobil v Klenove.

Pionierske preklady
Záujem o presadenie slovenskej reči v by-
zantskej liturgii prirodzene smeroval k tvor-
be prvých prekladov. Najznámejším a naj-
významnejším priekopníkom slovenských 
prekladov bohoslužobných textov byzant-
ského obradu bol otec Pavol Spišák, rodák 
z Telgártu. Ten vďaka vzdelaniu, ktoré mu 
poskytol bulharský cár Ferdinand I. Coburg, 
získal prehľad a zázemie pre svoju budúcu 
činnosť. Študoval v Sofii, Plovdive a v malom 
seminári pre byzantských katolíkov v Adria-
nopole (dnes Edirne v Turecku). Teológiu už 
absolvoval v Prešove, vysvätený bol v roku 
1927. Po ustanovení do farnosti Vernár začal 
pracovať na slovenských prekladoch. Jazyko-
vo bol veľmi nadaný, ovládal francúzštinu, 
bulharčinu, cirkevnú slovančinu, latinčinu, 
taliančinu, ruštinu, nemčinu a maďarčinu. 
Ale pre svoje prchké a emotívne konanie sa 
viac ráz dostal do vážnych problémov. Bol 
však hrdý na svoju slovenskú národnosť 
a vytrvalo sa angažoval za práva a postave-
nie gréckokatolíkov Slovákov. V roku 1930 
sa pri sčítaní ľudu 51,38 % gréckokatolíkov 

na Slovensku hlásilo za Slovákov, zatiaľ čo 
k „ruským národnostiam“ sa hlásilo 40,93 % 
gréckokatolíkov. Napriek tomu len veľ-
mi malá časť duchovenstva sa považovala 
za Slovákov. V roku 1938 sa k slovenskej 
národnosti v Prešovskej eparchii hlásili 
údajne iba piati kňazi.

Otec Pavol Spišák ako prvý preložil text 
Liturgie svätého Jána Zlatoústeho do sloven-
činy. Vydal ho v náklade 5 000 exemplárov 
v roku 1933 v Nitre pod názvom Svätá služba 
Božia (liturgia – omša) svätého Jána Zlatoús-
teho, arcibiskupa carihradského. Imprimatur 
získal od rímskokatolíckeho biskupa v Nitre, 
keďže v Prešove neboli priaznivo naklonení 
tejto iniciatíve. Knižka obsahuje len časti 
pre ľud bez tichých modlitieb kňaza, pričom 
uvádza paralelne cirkevnoslovanský a slo-
venský text, čo bolo charakteristické aj pre 
neskoršie Spišákove preklady. Slovenský text 
v tejto knižke bez akýchkoľvek menlivých 
častí nebol určený na liturgické použitie, ale 
bol uvedený len ako vysvetľujúci text, aby 
veriaci lepšie porozumeli liturgii slávenej 
výhradne v cirkevnej slovančine. O štyri roky 
neskôr vyšiel preklad Liturgie sv. Jána Zlato-
ústeho v učebnici rímskokatolíckej liturgiky 
Verejné bohoslužby v Banskej Bystrici. Išlo 
o kompletný text liturgie vrátane proskomí-
die a všetkých tichých modlitieb kňaza.

V roku 1942 vydal v Prešove už so schvále-
ním bl. biskupa Pavla Gojdiča druhé vydanie 
modlitebnej knižky pod názvom Chváľme 
Boha, ktorá okrem prekladu liturgie obsa-
hovala aj preklad niektorých častí večierne, 
utierne, sobáša, pohrebu a iných bohoslu-
žieb. Ním zostavený Moleben k sv. Cyrilovi 
a Metodovi, ktorý tu publikoval, sa s istými 
úpravami používa v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku podnes. I tu išlo Spišákovi 
v prvom rade o zrozumiteľnosť textov a nie 
o vyradenie cirkevnej slovančiny z liturgické-
ho používania.

Ďalší pokus o lepšie porozumenie liturgic-
kých textov znamenal modlitebník Radujsia, 
blahodatnaja z roku 1943, ktorý v Michalov-
ciach vytlačila Jednota sv. Cyrila a Metoda. 
I ten obsahuje paralelne cirkevnoslovanský 
text v prepise do latinky a jeho slovenský pre-
klad. Ide však skôr o výťah z liturgie. Podob-
ne v roku 1947 vyšla v Prešove knižka Cesta 
k Bohu, ktorú zostavil otec Michal Kizák.

 

Obroda Cirkvi i jej jazyka
V roku 1968, keď prišlo k legalizácii Grécko-
katolíckej cirkvi v Československu, sa ukazo-
vala naliehavá potreba slávenia bohoslužieb 
v slovenskom jazyku, ktorý sa už uplatnil 
aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Preklady otca 
Pavla Spišáka boli ihneď uvedené do čias-
točného liturgického používania, i keď tiché 
kňazské modlitby a slová premenenia sa 



kňazi museli modliť z cirkevnoslovanského 
liturgikona. Kniha Chváľme Boha v upra-
venej podobe bola vydaná v rozpätí rokov 
1968 – 1972 hneď štyrikrát. Prvýkrát dokonca 
v Ríme za prispenia prof. Michala Lacka SJ 
v náklade 25-tisíc exemplárov. Aj nasledujúce 
ďalšie slovenské preklady bohoslužobných 
textov boli Spišákovými prekladmi viac či 
menej ovplyvnené. V tom istom roku 1968 
vyšla v Trnave knižka Liturgia sv. Jána Zla-
toústeho v náklade 50-tisíc kusov. I v tomto 
prípade väčšina strán knižky bola v dvoch 
stĺpcoch.

Závažné jazykové reformy v povojnovom 
období si vyžadovali nový preklad. Ten bol 
schválený a zavedený do používania v roku 
1976. Predchádzalo mu uverejnenie pra-
covnej verzie na stránkach časopisu Slovo 
v rokoch 1971 a 1972, ktorej časť sa potom 
uplatnila už aj v spomínanom preklade. 
Ten bol schválený len ad experimentum (t. j. 
ako skúšobný text) 4. októbra 1976. Litur-
gikon okrem textu Božskej liturgie svätého 
Jána Zlatoústeho obsahoval aj časti Božskej 
liturgie svätého Bazila Veľkého, ktoré sa 
od liturgie Jána Zlatoústeho odlišujú, i nie-
ktoré menlivé časti vrátane čítaní apoštola 
a evanjelií. Neobsahoval liturgiu vopred 
posvätených darov. Preklad textov modlitieb 
bol pomerne presný a verný východné-
mu ponímaniu liturgie, aj keď sa istá časť 
textu „stratila“. Tieto časti liturgie sa podľa 
miestnej tzv. prešovskej tradície už dávnejšie 
na našom území vynechávali, aj keď sa na-
chádzali vo všetkých liturgikonoch. Liturgi-
kon i preklad liturgie sa používal nakoniec až 
do roku 1986.

V roku 1978 vyšla v Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave kniha s názvom Modlitby a piesne 
pre gréckokatolíkov. Tento preklad večier-
ne a utierne, tak stálych, ako aj menlivých 
častí, sa používal veľmi dlho a niekde sa 
možno používa podnes. Na príprave tohto 
prekladu mali najväčšiu zásluhu otcovia 
Štefan Lazor CSsR a ThDr. Ján Mastiliak 
CSsR. Oproti Spišákovej knihe išlo o veľký 
pokrok. Kniha obsahovala aj menlivé časti 
na nedele (z oktoicha), sviatky (z miney), 
nedele a sviatky pôstneho a paschálneho 
okruhu (z pôstnej i kvetnej triódy) a svätým 
všeobecne (z obščej miney). Tým sa praktic-
ky umožnilo sláviť večierne a utierne vo far-
nostiach v slovenskom jazyku. Texty stálych 
častí večierne a utierne boli kompletnejšie 
ako v knihe Chváľme Boha. Kniha už nemala 
dva stĺpce – cirkevnoslovanský a slovenský, 
v cirkevnej slovančine uvádza osobitne len 
text božskej liturgie s tropármi a kondákmi.

Na Slovensku sa však ozývali aj hlasy 
po reforme podľa vzoru latinskej liturgickej 
reformy po Druhom vatikánskom konci-
le (1962 – 1965), ktorá bola mimoriadne 
radikálna. A hoci koncil pre východné cirkvi 
nariadil návrat k pôvodnej tradícii a očis-

tenie obradu, v roku 1977 bol vypracovaný 
upravený a skrátený text liturgie s výrazným 
vplyvom latinskej omše. Viaceré metódy 
tohto „prekladu“ boli uplatnené v neskoršom 
liturgikone z roku 1986. Ten predstavoval 
reformu liturgie napodobňujúc reformu 
latinskej omše. Medzi najväčšie zmeny 
patrilo vynechanie mnohých dôležitých 
častí – hymnu Jednorodený, vyznania viery, 
mnohých ekténií a najmä epiklézy. Z jazyko-
vého hľadiska je výrazná zmena pasívneho 
spôsobu vyjadrovania na aktívny alebo 
rozkazovací, čo je cudzie byzantskej litur-
gii. Liturgikon obsahoval všetky tri formy 
božskej liturgie byzantského obradu, teda aj 
text liturgie vopred posvätených darov, ale 
podobne zreformovaný. V rovnakom duchu 
bol reformovaný aj apoštol a evanjelium, 
ktoré vyšli ako Liturgické čítania na nedele 
a sviatky a Liturgické čítania na všedné dni 
celého roka.

Za zmienku stojí aj preklad kňaza Joze-
fa Dandára, ktorý predložil na posúdenie 
a prípadné schválenie gréckokatolíckemu 
ordinariátu v roku 1984 spolu s prekladom 
liturgie vopred posvätených darov, aj keď 
dosť zredukovaným.

Kniha Modlitby a piesne, napriek tomu, 
že uvádza text večierne a utierne aj s ich 
menlivými časťami i niektoré modlitby 
z časoslova, nemohla naplniť potrebu 
jeho prekladu. Prvý pokus o jeho preklad, 
ktorý sa objavil v roku 1985 v knihe Liturgia 
kňazských hodín, bol odobrený ordinárom 
otcom Jánom Hirkom už v roku 1983 a dlho 
čakal na svoje vydanie. To bolo podmienené 
súhlasom komunistických funkcionárov. 
Preklad je dielom viacerých autorov, o čom 
svedčí aj výrazná štylistická nejednotnosť. 
Kniha bola zostavená podľa časoslova tlače-
ného v Žovkve a rímskeho vydania časoslova, 
a doplnená o niektoré časti z trebníka. Ob-
sahuje všetky bohoslužby denného okruhu. 
V roku 2017 (od roku 2012) vyvrcholila snaha 
o vydanie slovenského pracovného prekladu 
časoslova podľa rímskeho vydania pre potre-
by kňazského seminára.

V roku 1973 vyšiel trebník pod názvom 
Vysluhovanie sviatostí a svätenín (výber 
z trebníka). Ide pravdepodobne o preklad 
z ľvovského trebníka z roku 1926. Je rozde-
lený do štyroch častí – sviatosti (svätý krst, 
pomazanie myrom, požehnanie matky 
po pôrode, pokánie, pomazanie chorých, 
manželstvo, manželstvo vdovcov, požehna-
nie manželov pri 25 a 50 rokoch), pobožnos-
ti, svätenia a žehnania, a nakoniec modlitby. 
V roku 1987 vyšiel nový trebník Sviatosti 
a sväteniny, ktorého „preklad“ i samotná 
štruktúra textov zodpovedá filozofii reformy 
liturgikona z roku 1986.

Návrat ku koreňom
Po zmene politických pomerov v rokoch 
1989 – 1990 mohlo konečne prísť k úplnej 
rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi a rozvi-
nutiu jej činnosti vo všetkých dimenziách. 
Jednou z nich boli nové slovenské a rusínske 
preklady liturgických textov. Ako zdroj sa 
používal cirkevnoslovanský text a nie grécka 
pôvodina. Dôvodom tejto na pohľad neob-
vyklej inštrukcie Kongregácie pre východné 
cirkvi je fakt, že cirkevnoslovanská liturgia 
má v našom prostredí veľmi hlboké korene 
a je takpovediac „vžitá“.

Postupne boli preložené všetky tri liturgie 
a vydané modlitebníky, ktoré obsahovali 
až doteraz nevšímané časti, ako sú verše 
či bohorodičníky. Ako prvé vyšli v roku 
1998 tlačou Liturgikon sv. Jána Zlatoústeho 
a modlitebník Modlime sa k Pánovi v niekoľ-
ko desaťtisícovom náklade vo Vydavateľstve 
Petra. Nasledoval ďalší liturgikon v pracov-
nej (1998) a neskôr v roku 2005 v riadnej 
verzii obsahujúci zvyšné liturgie. To vyvolalo 
potrebu nových modlitebných textov pre 
ľudí, ktorých prípravou sa zhostili otcovia 
redemptoristi a Vydavateľstvo Petra.

Nový slovenský preklad liturgie možno 
charakterizovať ako skutočne kvalitný, 
a to po teologickej aj po jazykovo-estetic-
kej stránke. Z teologického hľadiska stačí 
podotknúť, že ide o verný preklad záväznej 
cirkevnoslovanskej predlohy. Z jazykového 
hľadiska treba vyzdvihnúť vybrúsenosť štýlu. 
Vznešenosť textu je podporená premysle-
ným výberom slovnej zásoby. Texty sú dobre 
rytmicky vyladené, prispôsobené na spev, 
prípadne recitovanie. Tam, kde to bolo nevy-
hnutné, neváhali prekladatelia vytvoriť nové 
slovné tvary.

Rovnako pre liturgické potreby je dôležitý 
nový text evanjeliára z roku 2001 a apoštola 
z roku 2012. V roku 2006 vyšiel Malý trebník 
(1.) schválený Kongregáciou pre východné 
cirkvi, ktorý je presným prekladom cirkev-
noslovanského trebníka vydaného v roku 
1950.

V súčasnosti sa dokončujú preklady pohre-
bu, ako aj trebníka, čím dôjde k zosúladeniu 
najčastejšie používaných slovenských prekla-
dov bohoslužobných textov. Je dôležité čím 
skôr ukončiť preklad ostatných textov do slo-
venčiny, najmä časoslova a zborníka. Na dru-
hej strane vďaka práci laického spoločenstva 
tu vznikajú v slovenčine nielen jedinečné 
preklady iných bohoslužieb, najmä akatistov, 
ale aj nové pobožnosti. Po tejto ceste, ktorá 
vedie k plnému pochopeniu textov pre slo-
venských veriacich, už vykročili aj rusínski 
veriaci. Tak obe etniká napĺňajú v súčasnosti 
skutočný odkaz sv. Cyrila a Metoda.

14 www.casopisslovo.sk



Juraj Genadij Bizanci
JJ

Jaroslav CoraničJ�

Juraj Bizanci (Bizancij, Bizanský) sa narodil 
v roku 1657 vo Veľkom Rakovci (Велікій 
Раковец) vo vtedajšej Berežskej župe na Pod-
karpatskej Rusi. Kňazskú vysviacku prijal 
v roku 1701 z rúk mukačevského biskupa Jána 
Jozefa de Camillisa. Ako farár pôsobil vo far-
nosti Veľký Kalov (Nagy Kalló) v Sabolčskej 
župe, odkiaľ neskôr ako archidiakon riadil 
archidiakonát a komitát Transtibiscanus. 
17. októbra 1705 bol biskupom de Camillisom 
vymenovaný za vizitátora pre rumunských 
kňazov v Biharskej župe.

Po smrti de Camillisa sa vyhrotili kom-
petenčné spory ohľadne vymenovania 
mukačevských biskupov, ktoré boli ešte viac 
skomplikované rôznymi tvrdeniami o neká-
nonickom jestvovaní samotného biskupstva. 
Svätá stolica, uhorský prímas a ostrihomský 
arcibiskup, jágerský biskup a cisársky panov-
ník tak nominovali rozdielnych kandidátov. 

K zneprehľadneniu tohto stavu prispel aj 
vzbúrený František II. Rákoci, ktorý tiež trval 
na svojom kandidátovi. V období rokov 1707 
– 1715 bolo sedem uchádzačov o mukačevský 
biskupský stolec. Jedným z nich bol aj Juraj 
Bizanci, ktorého za mukačevského biskupa 
vymenoval v roku 1710 František II. Rákoci. 
9. apríla 1713 jágerský rímskokatolícky biskup 
Štefan Telekessy vymenoval Bizanciho za ob-
radového vikára pre gréckokatolíkov v Jáger-
skom biskupstve. O dva roky neskôr (4. mája 
1715) bol vymenovaný za generálneho vikára 
Mukačevskej eparchie. Až po zjednotení 
názorov cirkevnej a svetskej vrchnosti bol 
Bizanci navrhnutý za kandidáta na muka-
čevský biskupský stolec. Pápež Klement XI. 
ho 15. februára 1716 vymenoval za titulárneho 
sebastenského biskupa a mukačevského 
apoštolského vikára. Po vymenovaní podľa 
tradícií východnej Cirkvi vstúpil do Rádu sv. 
Bazila a prijal meno Gennadios. Biskupskú 
vysviacku prijal 21. decembra toho roka z rúk 
zjednoteného przemyšlského biskupa.

S menom biskupa Bizanciho je spojený 
začiatok administratívnej podriadenosti mu-

kačevských biskupov jágerským biskupom. 
Ešte v roku 1715, keď bol zvolený za kandidá-
ta na biskupa, musel pred jágerským bisku-
pom Š. Telekessym zložiť formálnu prísahu, 
že mu bude preukazovať poslušnosť, úctu 
a podriadenosť, ktorú si neskôr vyžadovali aj 
ostatní jágerskí biskupi. Týmto skutkom sa 
mukačevskí biskupi prakticky stali pomoc-
nými biskupmi jágerských biskupov a kňazi 
kaplánmi latinských farností. Tento stav 
podporil aj cisár Karol VI., ktorý v cisárskom 
dekréte z 8. novembra 1716 vymenoval J. G. 
Bizanciho iba za titulárneho biskupa a správ-
cu mukačevskej oblasti, a nie eparchie.

Juraj Genadij Bizanci spravoval svoje bis-
kupstvo sedemnásť rokov (1716 – 1733). Počas 
svojho episkopátu sa postaral o nápravu ná-
boženského a cirkevného života v biskupstve. 
Pod jeho vedením bola úspešne rozvíjaná 
a napĺňaná únijná myšlienka. V poslednom 
roku jeho biskupskej služby bol napokon 
dokončený zjednocovací proces v biskupstve, 
keď k únii prešli posledné farnosti v Marma-
rošskej župe.

22. júla 1733 Juraj Bizanci vo veku 77 rokov 
zomrel v baziliánskom Kláštore sv. Mikuláša 
na Černečej hore v Mukačeve, kde boli v ta-
mojšej krypte uložené aj jeho telesné ostatky.

Záhrada Bohorodičky

JJ Mons. Ján Babjak SJ
J� foto: Jozef Novický

Milí čitatelia metropolitného časopisu Slovo, 
chcem vás pozvať na návštevu Záhrady Boho-
rodičky, ktorá vznikla v areáli baziliky minor 
v Ľutine. Záhrada ponúka jedinečný zážitok. 
Na jednom mieste sa tu nachádzajú kópie gréc-
kokatolíckych mariánskych ikon z pútnických 
miest na Slovensku i v susedných krajinách.

V Záhrade Bohorodičky je postavených osem 
dvojitých kaplniek s ikonami a krátkou históriou 
ikony či pôvodného pútnického miesta. Nachá-

dzajú sa tu známe slovenské gréckokatolícke 
ikony z Krásneho Brodu, Klokočova, Šašovej, 
Rafajoviec, Litmanovej, Dlhého Klčova a Oľša-
vice. Samozrejmosťou sú aj domáce ikony z Ľu-
tiny – slovenská Bohorodička a Matka jednoty. 
Okrem ikony Matky ustavičnej pomoci na tom-
to mieste nájdete aj ikonu Sedembolestnej, 
patrónky Slovenska, a z okolitých krajín aj ikonu 
Dvere milosrdenstva z Poľska, Mukačevskú 
Bohorodičku z Ukrajiny, Máriapócssku z Maďar-
ska či Matku jednoty z Česka. Dokonca je tu aj 
Sufanijská (Kazanská) Bohorodička zo Sýrie.

V dvoch obojstranných kaplnkách posta-
vených nad potôčikom sú umiestnené ikony 
všetkých dvadsiatich ružencových tajomstiev 

štyroch posvätných ružencov. Práve kaplnky 
s tajomstvami ruženca boli prvou myšlienkou, 
ktorá sa na mieste pôvodných budov JRD 
v Ľutine mala realizovať. Vznikla by tak klasická 
ružencová záhrada, kde by sa pútnici mohli 
stíšiť a v pokoji sa rozjímavo pomodliť posvätný 
ruženec. V roku 2014 sa uprostred plánovanej 
záhrady vymuroval potôčik, aby zvlhčoval okoli-
tý priestor, a chodníky po jeho oboch stranách. 
Túto myšlienku pozmenila mystička Myrna 
Nazzourová zo sýrskeho Damasku, ktorá v roku 
2016 podarovala tomuto pútnickému miestu 
ikonu Sufanijskej Presvätej Bohorodičky.

Tak vznikla myšlienka zhromaždiť na jednom 
mieste v areáli baziliky minor kópie všetkých 
mariánskych ikon z gréckokatolíckych pút-
nických miest z Prešovskej metropolie sui 
iuris a postaviť pre ne kaplnky. Podobne sú tu 
postavené zmenšené kópie drevených chrámov 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Od myš-
lienky k realizácii neuplynul ani rok, preto ešte 
niektoré ikony nie sú dokončené. Dominantou 
záhrady bude päťmetrový gréckokatolícky kríž.

Od 1. júla 2017, ktorý je dňom posviacky 
Záhrady Bohorodičky, tu môžete duchovne po-
okriať a načerpať silu svedčiť vlastným životom 
o Bohu tak ako naša nebeská Matka. Verím, že 
ani táto nová časť areálu okolo ľutinskej baziliky 
nebude iba atrakciou, ale naozaj miestom mod-
litby a obrátenia.
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Aby sa rodina 
rozrastala
Rodina východných redemptoristov na Slovensku si 
v tomto roku pripomína dve významné výročia spojené 
s ich časopisom Misionár – 75. výročie prvého vydania 
a 25. výročie obnovenia vydávania po páde komunizmu. 
O jeho histórii i dnešnej podobe sme sa porozprávali 
s redemptoristom otcom Milanom Zálehom CSsR, 
šéfredaktorom časopisu a vydavateľstva Misionár, 
predstaveným kláštora v Michalovciach a členom 
viceprovinciálnej rady Michalovskej gréckokatolíckej 
viceprovincie redemptoristov.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: archív Milana Zálehu CSsR

�� odkedy si šéfredaktorom vášho 
redemptoristického časopisu a aké 
zmeny prinieslo toto poslanie 
do tvojho života?

Šéfredaktorom časopisu Misionár som sa 
stal v decembri 2014. Po zvolení môjho 
predchodcu otca Metoda Lukačika CSsR 
za viceprovinciáleho predstaveného 
bolo treba nájsť niekoho, kto by mohol 
prebrať túto službu najneskôr do januára 
2015, kedy mal byť uvedený do úradu. Už 
predtým som s ním diskutoval o fungova-
ní vydavateľstva, a tak som bol prvý, kto 
dostal túto ponuku. V decembri som už 
nemal misie, tak som prišiel do Michalo-

viec „na stáž”, aby som sa pozrel, ako sa to 
robí a aby som čo-to „odkukal”. Vtedy som 
sa dozvedel, že mám pripraviť do tlače 
januárové číslo a celkovo si pripraviť víziu 
na ďalší rok. A že sa mám počas Vianoc 
zbaliť a presťahovať do Michaloviec.
Samozrejme, bola to pre mňa veľká zme-
na. Štrnásť rokov som bol „misionárom 
na plný úväzok“, robil som tzv. ľudové 
misie a viedol kočovný život – prakticky 
každý týždeň som bol v inej farnosti. 
Za ten čas som urobil stojedenásť misií 
a skoro rovnaký počet obnov, nepočítajúc 
rôzne duchovné cvičenia a obnovy. Päť 
mesiacov som ešte „dorábal“ misie, ktoré 
som už mal naplánované, a zároveň som 
sa venoval časopisu a vydavateľstvu. Teraz 
som väčšinou cez týždeň doma, v klášto-
re v Michalovciach. Cez víkendy chodím 
slúžiť do Juskovej Vole, prípadne na nejaké 
obnovy.

�� čo všetko treba zabezpečiť, aby 
časopis mohol vyjsť?

Najprv treba vytvoriť určitú víziu – na rok, 
možno aj na viac. A potom nájsť ľudí, ktorí 
ju uskutočnia. Treba osloviť spolubratov, 
prípadne iných, ktorí sú doma v daných 
oblastiach, a ponúknuť im jednotlivé 
sekcie, prípadne konkrétne témy v týchto 
sekciách, a určiť im rozsah článkov. Potom 
už len písať svoje články, čakať, kedy prídu 
články od iných, občas niekoho popohnať.
Keď prichádzajú články, priebežne ich 
čítam a vychytávam chyby. Potom ich 
posúvam korektorovi na jazykovú úpravu 
a grafikom, ktorí ich vkladajú do šabló-
ny, dopĺňajú o obrázky, o ktorých potom 
diskutujeme, prípadne ich meníme. Keď 
sa to poskladá, treba časopis niekoľko-
krát prejsť, prečítať a prehliadnuť, aby sa 
vychytali podľa možností všetky chyby 
– gramatické, grafické aj logické. Z tlačiar-
ne odvezú časopis do distribučnej firmy, 
ktorej dodáme aktuálnu databázu adries 
a počtov, a oni časopis rozpošlú čitateľom.

�� Mnohí možno nevedia, odkedy 
vychádza časopis a aká bola jeho 
historická púť...

Pôvodne časopis Misionár Najsv. Serca 
Isusovho vydávali od roku 1936 baziliáni 
v Užhorode. Keď bolo v roku 1939 jeho 
vydávanie zastavené, vladyka Gojdič prosil 
redemptoristov, aby začali s vydávaním 
časopisu Misionár na Slovensku, pretože 
veriaci boli bez duchovného pokrmu. Prvé 
číslo s nákladom 2 000 kusov bolo vydané 
v Michalovciach pre 75 rokmi – 7. marca 
1942, druhé s nákladom 2 500 kusov 
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vyšlo po Pasche. Po vojne sa stal jedným 
z najrozšírenejších a najvyhľadávanej-
ších katolíckych časopisov na Slovensku. 
V roku 1947 už dosiahol náklad 33-tisíc 
výtlačkov. Bol orgánom takých cirkevných 
spolkov ako Spolok sv. Jozefa, Arcibrat-
stvo sv. ruženca a Spolok Božského Srdca. 
K 1. januáru 1949 bolo vydávanie časopisu 
zastavené „pre nedostatok papiera“.
K obnoveniu časopisu došlo v júni 1992. 
Začal ho vydávať otec Štefan Ištvaník CSsR, 
ktorý bol vtedy predstaveným kláštora 
v Michalovciach, a tak je prirodzené, že aj 
jeho redakcia bola tam. A je aj doteraz.

�� kto sa najviac zaslúžil o pozdvi-
hnutie časopisu a kto bol najčastej-
ším prispievateľom?

Asi najväčšiu zásluhu na vydávaní časopi-
su Misionár má otec Štefan Ištvaník CSsR, 
ktorý ho obnovil a zo začiatku väčšinu jeho 
obsahu, napriek mnohým ďalším aktivi-
tám, písal pod rôznymi pseudonymami on 
sám. Neskôr, keď sa stali šéfredaktormi iní 
spolubratia, naďalej do časopisu prispie-
val. Veľmi úspešnou sa stala jeho Ľudová 
čítanka na nedele a sviatky, ktorej venoval 
všetok svoj voľný čas. Až tak, že aj po jeho 
odchode do večnosti sme ju mohli ešte 
vyše dvoch rokov uverejňovať. Musím však 
s vďačnosťou povedať, že každý zo spolub-
ratov, ktorý bol zodpovedný za Misionár, 
doň vniesol niečo nové a vzácne. Niekto 
v obsahu, niekto vo forme, niekto v prehĺ-
bení spolupráce s laikmi.

�� kto všetko sa dnes podieľa na jeho 
príprave a akým spôsobom (spo-
lubratia, eparchiálni kňazi, laici...)?

Z redemptoristov momentálne pracujem 
vo vydavateľstve iba sám a väčšina zod-
povednosti leží na mojich pleciach. Ďalší 
dvaja spolubratia, otec Anton Verbovský 
CSsR a otec Jozef Troja CSsR, ktorí do ča-
sopisu prispievajú najviac, tvoria redakčnú 
radu a pomáhajú mi tvoriť širšiu víziu 
časopisu aj vydavateľskej činnosti. Už dva 
roky u nás pracuje Katka Hlinková, ktorá 
má na starosti administratívu a distribúciu 
– je pilierom vydavateľstva. Grafiku si už 
nerobíme sami, ale spolupracujeme s fir-
mou mydesign.sk. Tento rok sme požiadali 
otca Marcela Gajdoša, aby našim čitateľom 
priblížil východnú liturgiu a veci s ňou 
spojené.

�� aké je zameranie vášho časopisu 
a ktorú cieľovú skupinu čitateľov 
zasahuje?

Keď som prišiel do Misionára, bol vnímaný 
hlavne ako časopis pre staršiu a stred-

nú generáciu. Problémom bol pre mňa 
podnadpis Náboženský časopis gréckoka-
tolíkov, lebo po prvé, automaticky vyme-
dzoval okruh čitateľov na gréckokatolíkov 
a po druhé, robil ho jedným z mnohých 
náboženských časopisov.
Vnímam, že Boží Duch nás vedie k tvoreniu 
rodiny – užšieho spoločenstva s laikmi, 
ktorí sú v dosahu nášho apoštolátu a často 
aj chcú intenzívnejšie žiť našou duchov-
nosťou. Skrze to sa môže začať výmena 
darov a verím, že aj nové pastoračné 
projekty.
Napríklad v Arcibratstve svätého ruženca 
máme vyše 20-tisíc členov. To je nesku-
točný potenciál. Len málokto z nich však 
prežíva, že sú s nami duchovne spojení, 
že sú súčasťou redemptoristickej rodiny. 
Niekedy položartom-polovážne hovorím, 
že ak by sa z nich len polovica ten ruženec 
skutočne modlila a ak by sa nám poda-
rilo len polovicu z tých, ktorí sa modlia, 
priviesť k tomu, aby začali vnímať, že sú 
v redemptoristickej rodine modlitebným 
zázemím, a ak by sa táto skupina len raz 
v týždni pomodlila za naše obrátenie, 
naše misie a naše povolania, tak to bude 
revolúcia.
Na viceprovinciálnej kapitule sme prijali 
víziu tvorenia redemptoristickej rodiny, 
ktorej súčasťou je to, že časopis Misionár 
má byť určitou platformou stretávania 
jej jednotlivých okruhov – redemptoristi, 
redemptoristky, Arcibratstvo svätého 
ruženca, prípadne iné spoločenstvá, ktoré 
vzniknú. Preto ten podnadpis: Časopis 
redemptoristickej rodiny.
Aby sme sa priblížili aj mladšej generácii, 
začali sme vydávať Misionár v elektronic-
kej podobe. Zmenili sme aj logo časopisu, 
v ktorom je zároveň odkaz na webovú 
stránku viceprovincie aj vydavateľstva.

�� okrem časopisu máš na starosti aj 
vydavateľstvo. kvôli čomu vznik-
lo?

Vydavateľstvo vzniklo pre potrebu nášho 
apoštolátu. Zjednodušene povedané, 
snažíme sa v ňom vydávať veci, ktoré sú 
doplnením toho, o čom kážeme.

�� čo ponúka vydavateľstvo dnes?

Obnovili sme edíciu Bližšie ku Kristovi. sú 
to stručné brožúrky o modlitbe, o sviatosti 
zmierenia, o úcte blahoslavených a svätých 
či o vzťahoch. Potom sme v spolupráci 
s redemptoristami z Bratislavy vydali 
edíciu diel sv. Alfonza – zatiaľ vyšlo dvanásť 
titulov. Podporujeme aj liturgický život – vy-
dávame brožúrky na sviatky, vydali sme kni-
hy utierní a večierní na každý deň aj knihu 
večierní na nedele a sviatky. Podporili sme 
pastoráciu Rómov tým, že sme im pomohli 
vydať knihu Od srdca k srdcu. Vydali sme 
niekoľko zaujímavých titulov od Krzysztofa 
Wonsa. Jednoznačne najväčším bestselle-
rom je kniha Tri anjelské pozdravenia.

�� čo ťa vie v redaktorskej práci naj-
viac znechutiť a čo povzbudiť?

Spätná väzba. Jej nedostatok spôsobuje 
neistotu, jej prítomnosť ukazuje smer.

�� ako vidíš budúcnosť časopisu?

Myslím si, že čoraz viac bude pre ľudí 
zaujímavý v elektronickej podobe, lebo ho 
človek bude môcť mať stále pri sebe, napr. 
v mobile, a zároveň nebude doma zaberať 
miesto.

�� v tomto čase váš časopis osla-
vuje štvrťstoročie a vlastne je už 
dospelákom. čo by si mu poprial 
na jeho ďalšej ceste?

Aby mal čitateľov, ktorí budú chcieť byť zá-
roveň jeho tvorcami. A aby sa stal platfor-
mou, vďaka ktorej bude rásť redemptoris-
tická rodina, z ktorej budú môcť iní čerpať 
vykúpenie. Hojné vykúpenie.
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Z LISTU MAKARIOVI A JÁNOVI

Roľníkov neprekvapujú námahy roľníckej práce ako čosi mimoriadne. Ani pre námorníkov nie 
je búrka na mori nečakaným prekvapením. Takisto nie je pre najatých robotníkov spotenosť 
pri horúčave netušenou nepríjemnosťou a veruže ani pre ľudí, ktorí si zvolili za cieľ žiť zbožne, 
nemôže byť tlak súčasného sveta neuveriteľným javom. Hoci s každou z menovaných činností 
sa spája svojská a známa námaha, človek si príslušnú činnosť zvolil nie pre onú námahu, ale 
preto, aby mohol užívať dobro, ktoré od nej očakáva. Lebo nádeje, ktoré sú vzpruhou a držia 
celý ľudský život dovedna, zmierňujú trudy, ktoré ku každej z nich patria.

Pravda, nájdu sa ľudia, ktorí sa plahočili za pozemskými plodmi alebo sa unúvali pre veci 
zeme, no po každej stránke sa sklamali v nádejach; pôžitok mali iba vo svojich predstavách. 
A zasa tí, ktorým to, našťastie, vyšlo podľa očakávania, napokon znova potrebovali ďalšiu nádej, 
keďže tá prvá skoro unikla a vyprchala.

Jedine v prípade tých, ktorí sa umárajú v putovaní za zbožnosťou, nezničil ich nádeje klam. 
Tu koniec neobrátil ich lopotný boj navnivoč, pretože ich prijalo nebeské kráľovstvo, kráľovstvo 
pevné a trvalé.

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

klopajúci ježiš
JJ Ivana
J� foto: goodnessofgodministries.word-

press.com

Na Otcovo srdce ma pozvala priateľka, ktorá 
tam už bola a veľmi ma povzbudzovala, 
aby som neváhala a využila túto príležitosť. 
Prihlásila som sa, no čím bližšie bol termín 
seminára, tým viac som mala pocit, že naň 
nie je správny čas, pretože som sa vnútorne 
vôbec necítila na to, aby som sa na päť dní 
„odstrihla“ od zvyčajných povinností. O dva 
týždne ma čakal farský detský tábor, ktorého 
prípravy boli v tom čase vo finále, a ja (jeden 
z hlavných organizátorov) som mala obavu 
o to, ako si poradia naši mladí animátori pri 
príprave bezo mňa, navyše som sa snažila 
postíhať všetko, čo bolo treba vybaviť v práci, 

a už vôbec nehovorím o tom, že doma bola 
dosť napätá situácia. Aby toho nebolo málo, 
v deň začiatku seminára som ochorela, fyzic-
ky som sa cítila dosť zle a na prednášky sa mi 
absolútne nechcelo ísť.

Prvá prednáška bola naplánovaná na piat-
kový večer. Hoci som medzi zúčastnenými 
videla aj zopár známych tvárí, nechcelo sa 
mi púšťať sa do debát, takže som ten večer 
prežila v akejsi izolovanosti. Na začiatku dru-
hého dňa som sa cítila oveľa horšie a v obave 
z toho, aby mi nebolo ešte horšie, bolo mo-
jou prioritou chrániť sa pred klímou, ktorá 
sa neúprosne snažila vychladiť malú presk-
lenú miestnosť, v ktorej nás bolo dosť veľa. 
Mysľou som bola stále v práci, jednou nohou 
v tábore a druhou doma. Po prvom prednáš-
kovom okne nás čakala dvojhodinová obedná 
pauza. Po obede sa všetci kamsi rozpŕchli 
a ja som zrazu ostala sama bez možnosti 

tiež niekam odbehnúť a bez kohokoľvek, 
koho by som poznala. Hlavou mi stále behali 
výčitky, prečo som neprišla autom alebo sa 
s niekým nedohodla na stretnutí, alebo prečo 
som si aspoň nevzala so sebou svoj pracovný 
laptop. Skúsila som čas vyplniť telefonátmi, 
no takmer nikto mi v sobotu poobede nebral. 
Napokon som na pohovke nachvíľku privrela 
oči a zaspala som. Keď som sa zobudila, 
pocity osamelosti a premárneného času boli 
stále so mnou. Našťastie sa pomaličky začali 
schádzať ostatní účastníci a blížil sa začia-
tok poobedného prednáškového okna. Ako 
som tak čakala, pristavila sa pri mne pani, 
ktorú som z videnia poznala, no nikdy sme sa 
spolu nezhovárali. Jej priateľskosť a záujem 
o mňa (musela som vyzerať asi tak, ako som 
sa cítila) ma povzbudili k tomu, aby som sa 
jej zverila so svojimi pocitmi osamelosti. Dala 
sa so mnou do rozhovoru, ktorý trval dosť 
dlho a „zaťal“ do živého. Nebeský Otec ním 
začal lámať putá hriechu a mojich zranení. 
Od tej chvíle som si začala uvedomovať, že 
načasovanie (dátum i časový rozvrh jednot-
livých dní) tohto seminára nie je zlé, práve 
naopak, nadľudsky dokonalé – čo bolo dô-
kazom, že tento čas si pre mňa vysníval Boh. 
Pochopila som, že Otec nemal inú možnosť, 
iba všetko zariadiť tak, aby som spomalila 
tempo, stíšila sa a strávila čas sama so sebou 
a so svojimi myšlienkami. Ak by to bol nechal 
v mojej réžii, skončila by som na nejakom 
stretnutí s mobilom na uchu, poznámko-
vým blokom a perom vo vrecku, počítačom 
na kolenách a moje duchovné vnímanie by 
bolo znovu kdesi v úzadí a zo seminára by 
som možno odchádzala s pocitom, že ma nič 
z toho, čo som počula, neoslovilo…

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Prvé ovečky 
z plastovej maternice
JJ Jozef Glasa
J� foto: images.haaretz.co.il

V apríli tohto roka uverejnili v prestížnom 
vedeckom časopise Nature Communication 
výsledky výskumu, pri ktorom nenarodené 
jahniatko úspešne absolvovalo časť svoj-
ho vývinu v špeciálnom plastovom vaku 
naplnenom tekutinou. Podmienky pokusu aj 
obdobie vývinu jahniatka mali simulovať zá-
chranu veľmi predčasne narodeného dieťaťa. 
Vývoj nového záchranného prístroja, akoby 
umelej maternice, pre takéto veľmi rizikové 
novorodeniatka ostáva aj naďalej ambici-
óznym cieľom výskumného tímu z detskej 
nemocnice vo Filadelfii (USA).

Lepší inkubátor
Nový prístroj má oproti súčasným, aj najmo-
dernejším, inkubátorom viaceré potenciálne 
výhody. Lepšie totiž napodobňuje priro-
dzené prostredie maternice. Predovšetkým, 
nezrelá ovečka sa umiestni do tekutého pro-
stredia vnútri špeciálneho plastového vaku. 
Tým sa jej vytvoria podobné podmienky, ako 
keby ešte „plávala“ v plodovej vode v riad-
nej maternici. Tekuté prostredie nielenže 
zabraňuje vysušovaniu a poškodzovaniu 
kože a slizníc malého jahniatka, ale zachová-
va preň aj možnosť „dýchania“ a prehĺtania 
umelej plodovej vody. To podporuje správny 
vývoj jeho pľúc, ale aj tráviacej sústavy a obli-
čiek. Krvný obeh jahniatka sa prostredníc-
tvom pupočníkových ciev napája na „umelú 
placentu“, čím sa zabezpečuje prívod živín 

a kyslíka – a odstraňovanie odpadových látok 
z jeho organizmu. Zachováva sa tak u neho 
aj vnútromaternicový typ krvného obehu. 
To predstavuje ďalší, veľmi pozitívny prvok 
tohto nového technického riešenia.

Pokusné jahniatka sa v novom prístroji vy-
víjali po každej stránke veľmi dobre. Prejavo-
vali aj všetky pre ne zvyčajné znaky činnosti 
jednotlivých orgánov a systémov organizmu 
vrátane nervovej sústavy. Po „narodení“, čiže 
po ich vybratí z umelej maternice, výskum-
níci u nich nepozorovali žiadne zdravotné 
problémy. Vek pokusných jahniatok, ako sme 
spomenuli, približne zodpovedal veku detí, 
ktoré by sa narodili natoľko predčasne (asi 
v 23. – 25. týždni gravidity), že aj pri najlepšej 
súčasnej starostlivosti by mali menej než 
päťdesiatpercentnú šancu takúto situáciu 
prežiť. Navyše, u veľmi nezrelých novona-
rodených detí je veľmi vysoké riziko vývoja 
rôznych zdravotných komplikácií a násled-
kov. Preto výsledky amerických výskumníkov 
vzbudili veľkú medzinárodnú pozornosť. 
Pochopiteľne, kým bude možno nový 
prístroj po prvý raz vyskúšať na záchranu 
predčasne narodeného dieťaťa, ostáva ešte 
veľmi mnoho práce.

Etické otázky plastovej maternice
Záchrana života a zdravia veľmi predčasne 
narodeného dieťaťa je hlavným etickým dô-
vodom na prípadné použitie nového prístro-

ja. Z etického hľadiska oprávňuje aj ďalšie 
pokračovanie súčasného výskumu zvierat.

Pokiaľ však výskum dospeje do štádia, 
že by prišlo do úvahy prvé klinické použitie 
prístroja, bude najskôr treba vyriešiť závažnú 
etickú otázku. Pôjde o to, či očakávaný 
zdravotný prínos novej metódy u konkrét-
neho dieťaťa (jej účinnosť pri záchrane 
jeho života a zdravia) naozaj a dostatočne 
prevyšuje jej predpokladateľné zdravotné 
riziká (možnosť zdravotných komplikácií 
a následkov). Pre takúto, v danej chvíli ešte 
úplne experimentálnu liečbu bude treba 
vopred získať aj informovaný súhlas rodičov 
novonarodeného dieťaťa. Navyše, všetko sa 
bude odohrávať v situácii značného časového 
stresu a neistoty. Tá bude vyplývať aj z toho, 
že pôjde o úplne prvé použitie novej metódy 
u človeka. Nebude teda vopred isté, či bude 
u neho fungovať úplne rovnako, ako to bolo 
pri pokusných jahňatách.

V prípade, že by klinické skúšanie nové-
ho prístroja bolo úspešné a uvažovalo by 
sa o jeho zavedení do klinickej praxe – ako 
nového typu dokonalejšieho inkubátora, 
ostal by na zodpovedanie aj celý rad ďalších 
etických otázok.

Tá najťažšia by sa týkala rozhodovania 
o použití alebo nepoužití prístroja v danom, 
konkrétnom prípade. Lekári totiž budú mu-
sieť v blízkej komunikácii s rodičmi dieťaťa, 
predovšetkým s jeho matkou, vždy nanovo 
rozhodovať o tom, či je prínos tohto postupu 
pre dané dieťa väčší, ako sú konkrétne riziká 
a záťaž, ktoré sú s ním spojené. Napríklad, 
ak má predčasne narodené dieťa závažné 
zdravotné problémy, ktoré podstatne znižujú 
alebo vylučujú šance na záchranu jeho života 
– a použitie prístroja by len predlžovalo jeho 
nezvratné umieranie alebo zvyšovalo jeho 
utrpenie (problém úpornej, neprimeranej 
liečby). Iní autori upozorňujú aj na niektoré 
praktické limity samotnej metódy. Naprík-
lad, zatiaľ sa predpokladá výrazné obmedze-
nie blízkeho kontaktu medzi dieťaťom a jeho 
matkou (rodičmi), ktorý má pre dieťa i pre 
rodičov veľký význam a ktorý nateraz predsa 
len lepšie umožňujú súčasné inkubátory.

Závažnú, ba zásadnú etickú otázku, ktorá 
je však zatiaľ (a pravdepodobne aj na mnoho 
budúcich rokov ešte ostane) obmedzená 
na úvahy vedecko-fantastických románov 
alebo filmov, predstavuje možnosť, že by sa 
podarilo vyvinúť takú náhradnú maternicu, 
ktorá by umožňovala celý vývin dieťaťa – 
od jeho počatia až po „narodenie“ (problém 
ektogenézy človeka). O tom však budeme 
spoločne uvažovať až v ďalšom pokračovaní 
tejto rubriky.

zamyslenie nad spoločnosťou

www.facebook.com/grkatslovo
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DaR tRojice 
Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku  
sa na svojom 23. riadnom zasadnutí 11. apríla v Prešove rozhodla o obnovení  
starobylej praxe východných cirkví podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, 
v ktorom začínajú plne užívať rozum. Táto prax bude realizovaná od začiatku nového 
cirkevného roka, teda od 1. septembra 2017. Rozhodnutie Rady hierarchov je plne 
v súlade s odporučeniami Rímskej kúrie. 

20 www.casopisslovo.sk



JJ Juraj Gradoš
J� foto: Mária Žarnayová

Eucharistia patrí spolu s krstom a myropo-
mazaním medzi iniciačné sviatosti kresťa-
na, ktoré ho uvádzajú do Cirkvi a do plného 
vzťahu s Bohom. Cirkev ako spoločenstvo 
veriacich je vlastne spoločenstvom vzťahov, 
z ktorých ten najdôležitejší, ba základný, je 
vzťah s Bohom. Tým Bohom, ktorý stvoril 
človeka na svoj obraz – na obraz svojho 
Syna. Práve v Ježišovi Kristovi vidno aj celú 
Trojicu. Veď on sám povedal Filipovi: „Kto 
vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14, 9) A po vzkrie-
sení povedal apoštolom: „Prijmite Ducha 
Svätého.“ (Jn 20, 22) Toho Ducha, skrze kto-
rého dal príkazy apoštolom, Ducha, ktorý je 
Otcovým Duchom.

Na začiatku kresťanského života 
boli v prvotnej Cirkvi udeľované tri 
sviatosti naraz – krst, myropomazanie 
a Eucharistia. Ich spoločné udeľovanie 
je dnes naďalej bežné vo východných 
cirkvách, a to aj dojčatám (Eucharistia 
pod spôsobom malého množstva Kristovej 
krvi). V latinskej tradícii reprezentovanej 
Katolíckou cirkvou sa od spoločného 
udeľovania krstu, birmovky a Eucharistie 
upustilo v stredoveku.

Tieto tri sviatosti sú potrebné na plné 
začlenenie do Kristovho tela, ktorým je 
Cirkev. Je to začiatok nového života v Bohu. 
Sám Ježiš o tom hovorí: „Ja som vo svojom 
Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.“ (Jn 14, 20) 
Cez neho, cez jeho spoznanie, cez plné 
nazeranie na neho, na jeho vzťahy, na jeho 
život môžeme spoznať Otca, môžeme 
na neho nazerať, vidieť ho a nakoniec sa 
obrátiť a uveriť mu. Spoznať Otca znamená 
totiž bytostne, ba priam intímne spoz-
nať jeho lásku. Lásku, ktorou nás miluje 
– každého osve, každého inak, a predsa 
rovnako – nekonečne. Odpoveďou na lásku 
Otca je láska dieťaťa, je dôvera, ktorú dieťa 
preukazuje milujúcemu Otcovi, viera, ktorá 
vychádza z hĺbky milovaného srdca.

Ak nás krst robí deťmi Otca, zmýva 
z nás dedičný hriech – tú prvotnú zlobu, 
ktorej ľudstvo prepadlo a kde sa všetko zlo 
na zemi zrodilo, Duch nás skrze sviatosť 
myropomazania napĺňa svojimi darmi 
a robí schopnými prežívať Božie synovstvo. 
Eucharistia zasa každého naozaj a v plnosti 
zjednocuje s Ježišom Kristom. Ten sa stáva 
našou súčasťou, súčasťou nášho tela. Stáva 
sa nami preto, aby sme sa my mohli stať 
ním, lebo iba v ňom môžeme byť spasení. 
Nikdy nie vlastnou mocou.

Často vnímame sviatosti ako výsledok 
nášho snaženia. Pred krstom musia rodičia 
i krstní rodičia absolvovať predkrstnú príp-
ravu. Ak je krstenec dospelý, musí absolvo-

vať omnoho zložitejší katechumenát. To isté 
platí o Eucharistii. Dieťa musí poznať kate-
chizmus, mať poznanie... V latinskej tradícii 
sa pred birmovkou tiež absolvuje nie ľahké 
poučenie. Obdobne je to aj s inými sviatos-
ťami – ako je zmierenie, kde rozhrešeniu 
predchádza naše spytovanie svedomia; 
manželstvo, pred ktorého uzavretím musia 
snúbenci absolvovať predmanželskú prípra-
vu, či kňazstvo, kde sa dnes okrem vysokoš-
kolského teologického vzdelania vyžaduje aj 
formácia v kňazskom seminári. Toto všetko 
v nás prvoplánovo naozaj vyznieva tak, že 
samotná sviatosť je na konci nášho snaženia 
ako jeho ovocie.

Pravda je však úplne opačná. Každá 
sviatosť je dar Otca, ktorý nás miluje. 
Nemôže byť nárokovateľná, zaslúžená. 
A všetko, čo jej predchádza, nie je naše 
snaženie, ale prejav starostlivosti Cirkvi – 
dvetisícročnej komunity kresťanov o to, 
aby nám tieto sviatosti neboli na súd, ale 
na spásu. Aby sme sa nestali tým sluhom, 
ktorý nesmierny poklad, ktorý v nich 
dostávame, schová v zemi zo strachu 
pred prísnym Pánom. Príprava na prijatie 
každej sviatosti nás má viesť k ich 
pochopeniu, k poznaniu Božieho zámeru, 
ktorý má s nami cez ich prijatie a k ich 
plnému uchopeniu a žitiu. To platí najmä 
o sviatostiach kresťanskej iniciácie. Tie nám 
kvôli našej spáse zanechal Kristus. Ony sú 
prejavom Otcovej lásky a starostlivosti o nás. 
Jediné, čo Otec chce, je, aby všetci boli 
spasení. Chce dopriať večný život každému 
svojmu dieťaťu a túži, aby sme boli rodinou, 
jeho rodinou. A tak z toho nevyčleňuje 
nikoho – nikomu neupiera právo na jeho 
lásku. Nikomu neupiera právo zjednotiť sa 
s jeho Synom aj skrze Eucharistiu. Jedine 
hriech, ktorý je zo svojej samotnej podstaty 
odmietnutím byť Otcovým dieťaťom, nám 
znemožňuje zjednotiť sa s jeho Synom. 
Nemôžeme sa totiž postaviť proti Otcovi 
a byť jedno so Synom – jedno vylučuje 
druhé, lebo oni sú jedno.

Tak ako malé dieťa prijíma krst a stáva sa 
Božím dieťaťom, hoci to samo ešte nechápe 
a nerozumie tomu, prijíma do svojho srdca 
pri myropomazaní aj pečať Svätého Ducha 
so všetkými jeho darmi. Ak Boh takto cez 
Cirkev prejavuje svoju starostlivosť o malé 
dieťa, o čo viac mu chce dopriať plnosť 
spoločenstva s ním aj cez prijímanie Eucha-
ristie. Ono ešte vôbec nechápe celé toto 
tajomstvo, ako nechápe, čo sa s ním stalo 
v okamihu krstu a myropomazania. Napriek 
tomu Eucharistia a jej časté, ba priam 
pravidelné prijímanie už od okamihu krstu 
mu umožní mať prirodzene účasť na Kris-
tovi, bytostne sa s ním spájať a vytvárať tak 
jednotu potrebnú na spásu.

Táto schopnosť a možnosť môže byť 
narušená jediným – hriechom. Malé dieťa 

nie je schopné hriechu. Priam prorocky 
v tom vyznievajú slová Ježiša Krista, ktorý 
na adresu malých detí povedal: „Nechajte 
deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo 
takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 
14) Dôvodom je skutočnosť, že „ich anjeli 
v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 10) Ak Boh 
vo svojej láske k človeku neodoprel Eucha-
ristiu ani Judášovi v onen deň vo večeradle, 
ako ju môže odoprieť dieťaťu bez hriechu 
– čistému a svätému? Veď každý gréckoka-
tolícky kňaz pred spojením tela a krvi Ježiša 
Krista hovorí: „Sväté svätým.“ A svätý je ten, 
kto je v stave posväcujúcej milosti – bez 
hriechu. Teda i malé dieťa, sväté a nepo-
škvrnené, môže prijať Eucharistiu tak, ako 
mu to jeho telesná prirodzenosť umožňuje 
– či iba pod spôsobom krvi, alebo i pod spô-
sobom tela. Ježiš je v plnosti prítomný tak 
pod jedným, ako aj pod druhým spôsobom. 
Rovnako ako rodičia a krstní rodičia pre-
vzali na seba povinnosti vovádzať postupne 
dieťa do poznania tajomstva krstu a myro-
pomazania cez nazeranie na Ježiša Krista, 
majú ho uvádzať i do tajomstva Eucharistie, 
aby – až bude schopné samo zvažovať a roz-
hodovať sa – sa mohlo slobodne rozhodnúť 
zostať neprerušene naďalej v tomto spojení 
s Kristom. Každý hriech, ktorý spácha, bude 
vnímať ako prekážku na tomto svojom zjed-
notení, ktorú treba čím skôr odstrániť – či 
cez úprimnú ľútosť vyjadrenú aj v liturgic-
kej modlitbe pred svätým prijímaním, alebo 
skrze sviatosť zmierenia.

Dieťa tak môže neprerušene rozvíjať svoj 
vzťah s Bohom v troch osobách, prežívať 
na sebe tajomstvo Trojice. Skrze krst vzťah 
s Otcom, skrze myropomazanie vzťah 
so Svätým Duchom a skrze Eucharistiu 
vzťah so Synom. Tieto vzťahy, cez ktoré sa 
začleňuje ako milovaná osoba do tajomstva 
Trojice, sa mu stanú prirodzenosťou – ne-
oddeliteľnou súčasťou jeho života. Jediné, 
čo sa mu môže na tejto ceste okrem jeho 
vlastného hriechu postaviť, je hriech rodiča 
– jeho ľahostajnosť, neschopnosť či neocho-
ta viesť vlastné dieťa, svedčiť o Bohu, pripo-
dobňovať sa Otcovi, byť prameňom Ducha 
a obrazom Syna. Teda absencia vzťahu 
rodiča a Boha môže byť vážnou prekážkou 
úprimného vzťahu dieťaťa s Bohom. Keďže 
sa rodičia nenechajú viesť Otcom, sami 
nedokážu viesť iných. Preto je potrebné, aby 
to, čo nám Cirkev ponúka, prijímali s rados-
ťou a dychtivosťou. Každá modlitba, náuka, 
katechéza, každý výklad Písma, rôzne kurzy 
a duchovné cvičenia, ba i každodenné po-
čúvanie Božieho slova a homílie upevňujú 
vzťah s Bohom. Nie sú to podmienky, ktoré 
treba splniť, aby sa prejavila Božia láska. 
Naopak, sú to dary, ktorých prijatie robí 
schopnými nazerať na Boha, vidieť, a tak 
byť schopný viesť aj svoje deti.

212017 / 14
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Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2017
Aj tohto roka už po dvadsiaty šiestykrát orga-
nizujeme Letné stretnutia mládeže v Juskovej 
Voli. Témou tohtoročných stretnutí je citát: 
„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ 
(Lk 1, 49) Stretnutia budú prebiehať formou 
siedmich turnusov pripravených pre rôzne ve-
kové kategórie.
1. turnus: 09.07. – 14.07. (9 – 11 rokov)
2. turnus: 16.07. – 21.07. (15 – 17 rokov)
3. turnus: 23.07. – 28.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 30.07. – 04.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 06.08. – 11.08. (9 – 11 rokov)
6. turnus: 13.08. – 18.08. (12 – 14 rokov)
7. turnus: 20.08. – 25.08. (15 a viac rokov)
Cena: 55 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe 
na turnus). Registrácia prebieha na webovej 
adrese: gmcbarka.sk/akcie/letne-stretnutia-
mladeze-2017-registracia/

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkatpo.sk 

 
UNIPAS   Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

 
UPeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

PRE E-MLADýCh
Zaujímavé aplikácie

RUžENEC PRE SLOVENSKO (SANvest, s. r. 
o.) Máte málo času na modlitbu? Skúste si 
do tašky nabudúce pribaliť slúchadlá a apli-
káciu Ruženec pre Slovensko. Nájdete v nej 
nahrávky modlitby ruženca, ktorú si môžete 
vypočuť, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka nej 
sa môžete modliť aj cestou do práce či počas 
čakania u lekára. Aplikácia v sebe zahŕňa 
modlitbu radostného ruženca, ruženca svetla, 
bolestného ruženca, slávnostného ruženca, 
sedembolestného ruženca aj Korunku Božieho 
milosrdenstva. Počas zvukovej nahrávky si 
môžete zapnúť zobrazovanie textu modlitieb. 
Aplikácia je zdarma a  pri jej používaní nie je 
potrebné pripojenie na wifi.

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Niektorí mi môžete povedať: Otče, no toto nie je pre všetkých, je to len 
pre niektorých vyvolených! Áno, je to pravda, a títo vyvolení sú všetci 
tí, ktorí sú ochotní zdieľať svoj život s ostatnými. Rovnakým spôsobom, 
akým Svätý Duch premenil srdce apoštolov v deň Turíc – boli paralyzo-
vaní – to chce urobiť aj s nami... Toto je to tajomstvo, drahí priatelia, 
že všetci sme povolaní „experimentovať“. Boh od teba niečo očakáva, 
Boh od teba niečo chce, Boh na teba čaká. Pochopili ste? Boh od teba 
niečo čaká, Boh prichádza prelomiť našu uzavretosť, prichádza otvoriť 
dvere našich životov, našich vízií, našich pohľadov. Boh prichádza rozt-
voriť všetko to, čo ťa uzatvára. Pozýva ťa snívať, chce ti dať vidieť, že 
svet s tebou môže byť iný. Je to tak: ak ty zo seba nevydáš to najlepšie, 
svet nebude inakší. Je to výzva.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Cyril Jančišin ml., duchovný správca CSOŠ sv. Jozafáta v Trebi-
šove 
Páči sa mi to . Odpovedať

Boh od teba niečo čaká. Je to naozaj výzva, ktorá sa týka kaž-
dého z nás. Ak nám táto správa len tak preletí ušami, potom sa 
stane jednou z tých, ktoré každodenne spracujeme a vypustí-
me. Nahradia ich iné. Ak sa však táto výzva dotkne nášho srdca, 
potom má moc skutočne meniť naše životy. Práve v tieto dni 
zažívam silu Božieho pôsobenia vo svojom živote. Presviedčam 
sa, že on má odo mňa očakávania. Deň po dni sa Boha pýtam: 
„Čo odo mňa dnes chceš?“ A on skrze ľudí a okolnosti v mojom 
živote mi ukazuje cestu, ktorou mám kráčať. Je to fascinujúce: 
Boh má so mnou plán, plán lásky. Chcel by som, aby každý, kto 
číta tieto riadky, povedal Bohu úprimne a pravdivo: „Čo odo 
mňa chceš?“

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva 
Páči sa mi to . Odpovedať

Mnohí sme povolaní do viacerých služieb a s pribúdajúcimi 
rokmi zastávame viacero životných funkcií – žiaka, zamest-
nanca, rodiča či občana mesta a obce. Každá z úloh je iná 
a vyžaduje iné zručnosti. Jedna je však tá, ktorá má dať zmysel 
nášmu životu. Keď viditeľná hlava Cirkvi Svätý Otec František 
nám odkazuje, že Boh od nás niečo očakáva a Boh od nás niečo 
chce, hľadajme neustálym vzdelávaním a formovaním svojej 
osobnosti výzvu adresovanú priamo nám. Šalamún ostal navždy 
v pamäti ľudstva ako žiarivý príklad spravodlivej vlády. Boh 
od neho niečo očakával a on to vrchovato naplnil. Pred každým 
z nás stojí výzva a osobné pozvanie. Presnú odpoveď Stvoriteľo-
vi dáme iba po úprimnom štúdiu Božej pedagogiky.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAhOSLAVENý PIER GIORGIO FRASSATI
Sympaťák v športovej košeli s horolezeckým čaka-
nom v ruke uprostred alpských  štítov. Prirodzený, 
veselý mladík s úprimnou vierou, ktorý svoj život 
zasvätil službe chudobným.

 REDCAMP
Európski redemptoristi 
a laici pracujúci v novej 
evanjelizácii každoročne 
organizujú evanjelizačnú 
školu Redcamp. Nasle-
dujúca sa uskutoční 11. 
až 17. júla v Porto-Gaia 
(Portugalsko). Redcamp 
organizuje tím zodpoved-
ný za nové evanjelizačné 
iniciatívy Konferencie 
redemptoristov Európy. 
Obsahom evanjelizačnej 
školy v Portugalsku bude 
každodenná svätá omša, 
modlitba, biblické kate-
chézy a workshopy, ktoré 
budú prípravou na evan-
jelizáciu. V pláne je aj 
návšteva Fatimy a evanjeli-
zácia obyvateľov a turistov 
mesta Porto. Redcamp sa 
ukončí 16. júla, na sviatok 
Najsvätejšieho Vykupiteľa, 
ktorý je titulárnym sviat-
kom Kongregácie Najsvä-
tejšieho Vykupiteľa. Viac 
info o evanjelizačnej škole: 
redcamp.eu.

Mladifest
Aj tohto 
roka or-
ganizujú 
študenti 
z Prešova 
púť na Mladifest do Me-
džugoria. Púť sa uskutoční 
28. júla – 7. augusta 
a cena zájazdu je 270 eur 
(študenti platia 260 eur). 
Cena zahŕňa dopravu, uby-
tovanie v penzióne Naďa 
(5 min. peši od kostola), 
raňajky, obed a cestovné 
poistenie. Cestou tam aj 
späť je plánovaná celo-
denná zastávka pri mori. 
Poď a zaži neopakovateľný 
čas s Pánom v objatí jeho 
milujúcej Matky. Viac 
info: 0944 640 141 alebo 
presovmladifest2017@
gmail.com
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Cirkev satanova

JJ
Antónia HaľkováJ�

Cirkev satanova je satanistická organizácia, kto-
rú založil v roku 1966 v Kalifornii Anton Szandor 
LaVey, vlastným menom Howard Stanton Levey, 
americký spisovateľ, okultista, hudobník a he-
rec. LaVey sa v mladosti živil ako hypnotizér. 
Po založení cirkvi sa vyhlásil za prvého veľkňaza 
Cirkvi Satanovej. Zomrel v roku 1997 na infarkt.

Ideológiu Cirkvi satanovej vysvetľuje LaVey 
v troch knihách: Satanská biblia, Satanské 
rituály a Dokonalá čarodejnica. Satanská biblia, 
známa aj pod názvom Čierna biblia, bola prelo-
žená do niekoľkých desiatok jazykov. Obsahuje 
kánon čiernej omše, návody, ako sa odovzdať 
Satanovi, či zoznam tajomných satanských 
mien. Pri tvorbe spisov bol LaVey inšpirovaný 

filozofiou Friedricha Nietzscheho a učením 
okultistu Aleistera Crowleyho, ktorý hlásal:

• Rob, čo chceš – to je celý zákon.
• Niet iného boha ako človeka.
• Človek má právo žiť podľa svojho vlastné-

ho zákona – podľa svojej vôle.
LaVey vo svojich knihách nevystupuje iba 

proti kresťanstvu, ale proti náboženstvu ako 
takému, pretože podľa neho žiadne nábožen-
stvo nemá zmysel, a takisto ani žiadny vzťah 
s Bohom, ku ktorému sa ľudia utiekajú, aby 
našli úľavu vo svojich bolestiach a odpustenie 
svojich hriechov. Satanista sa nepotrebuje 
pred nikým klaňať, ale v sebe samom má nájsť 
dostatok síl a prostriedkov, ktoré potrebuje, aby 
si zabezpečil šťastie na zemi.

Okrem moci osobnosti LaVey hlásal aj silu 
a moc rituálov, ktoré sa konajú zväčša na od-
ľahlých miestach, nie však na cintorínoch alebo 
hrobkách. Etika Cirkvi satanovej totiž odmieta 

hanobenie hrobov, krvavé obety a rituály. Oltár 
tvorí nahá žena ako symbol prírody a plodnosti, 
nad oltárom je umiestnený pentagram s hla-
vou kozla, po bokoch horia dve sviece, biela 
a čierna. Rituály sa delia na konštruktívne, teda 
tie, ktoré majú niekomu pomôcť, deštruktívne, 
ktoré majú odstrániť nepriateľa, a sexuálne.

Ciele, ktoré má satanizmus v budúcnosti 
dosiahnuť, LaVey zhrnul do piatich bodov:

1. Oddelenie silnej elity od slabých a hlúpych 
más.

2. Zdanenie všetkých cirkví.
3. Odstránenie náboženských prvkov z práva 

a obnovenie práva odplaty.
4. Vývoj umelých ľudských spoločníkov.
5. Vytváranie virtuálnej reality.
LaVeyov satanizmus sa stal populárny najmä 

vďaka internetu a veľkému rozšíreniu hnutia 
New Age. V súčasnosti má Cirkev satanová 
približne dva milióny členov na celom svete. 
Na Slovensku a v Česku z učenia Cirkvi satano-
vej vychádza organizácia Prvý Česko-slovenský 
chrám Cirkvi satanovej.

cestovanie 
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: c2.peakpx.com

Pred niekoľkými dňami si žiaci vyzdvihli 
vysvedčenia za svoju desaťmesačnú prácu 
a to je akýsi nepísaný zákon rozbehnutia let-
nej dovolenkovej sezóny do plnej rýchlosti. 
Tak mnohí sa vydajú na cesty, aby si niekde 
ďaleko od svojich každodenných povinnos-
tí oddýchli a načerpali nové sily do ďalšej 
práce. Ibaže do svojho vysnívaného letoviska 
by po svojich došiel asi málokto, tak mnohí 
na to použijú rôzne dopravné prostriedky. 

A prečo to píšem? Lebo i na to myslí trebník 
pri požehnaní lode a poriadku požehnania 
železnice a vozidiel.

V oboch prípadoch ide o jednoduchý 
obrad pozostávajúci z obvyklého začiatku, 
jednej, resp. dvoch modlitieb a pokropenia 
svätenou vodou. I keď to trebník výslovne 
neuvádza, obidva obrady sú zakončené 
prepustením.

Modlitba pri posvätení lode sa hneď 
na začiatku obracia na Božie milosrden-
stvo. Prosí, aby túto loď i všetkých, ktorí sa 
na nej majú plaviť, sám Boh požehnal svojou 
pravicou. Následne naberá biblický rozmer, 
keď spomína požehnanie Noema a archy, 

v ktorej bol zachránený suchozemský život 
pred potopou. Takto pokračuje i ďalej pri 
spomienke na Kristovu vystretú ruku, ktorú 
dostal blažený Peter pri svojej snahe chodiť 
po vode. To je nasmerované na budúcich 
cestujúcich, pre ktorých sa v modlitbe vypro-
suje i zostúpenie nebeského anjela, ktorý by 
ich chránil a vyslobodzoval z ťažkostí. Aby 
ich po pokojnej plavbe priviedol do prístavu 
a v radosti im dopomohol vrátiť sa k svojim.

V poriadku posvätenia železnice je druhá 
modlitba zameraná na samotné vozidlá. 
Myslí sa tu na lokomotívy a vozne, ale v šir-
šom zmysle slova je nasmerovaná na aké-
koľvek vozidlo majúce kolesá. Po úvodnom 
zvolávaní Božieho požehnania je prosba 
o vyslanie anjelov, aby chránili každého ces-
tujúceho. Následne je nádherná spomienka 
na biblickú udalosť o pokrstení etiópskeho 
eunucha. Jemu, vezúc sa na voze pri čítaní 
svätých proroctiev, Boh cez apoštola daroval 
vieru a milosť.

O to prosí i modlitba pre cestujúcich 
na týchto vozidlách, aby aj im bola ukázaná 
cesta spásy, s pomocou milosti sa ozdobili 
dobrými skutkami a na konci tohto života 
okúsili radosť nebeského kráľovstva.

Na to by sme si mohli spomenúť pri 
nastupovaní do akéhokoľvek dopravného 
prostriedku, aby náš čiastkový cieľ smeroval 
k nášmu konečnému cieľu. Potom každá 
naša cesta (či už do práce, obchodu, na do-
volenku...) nadobudne omnoho vznešenejší 
rozmer a stane sa jednou z etáp na ceste 
do nebeského kráľovstva.
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Účasť na budovaní 
spoločenstva  Cirkvi

JJ
Jozef MiňoJ�

Veriaci sa samotným krstom začleňujú do ži-
vého spoločenstva Cirkvi. Toto spoločenstvo 
viditeľne žije a funguje cez konkrétne farnosti, 
ktoré vedie v spoločenstve s eparchiálnym 
biskupom kňaz – farár a vo väčších farnostiach 
spolu s kaplánmi. Cirkev po Druhom vatikán-
skom koncile zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu 
laikov v živote Cirkvi pri ohlasovaní Božieho slo-
va. Kánonické právo tieto úlohy koncilu premie-
ňa na konkrétne oblasti aktívnej angažovanosti 
laikov. CCEO v kánone 11 hovorí: „Medzi všet-

kými veriacimi v Krista, pre ich znovuzrodenie 
v Kristovi, existuje  z hľadiska dôstojnosti a čin-
nosti opravdivá rovnosť, na základe ktorej všetci 
spolupracujú na budovaní Kristovho tela, každý 
podľa svojho vlastného postavenia a úlohy.“ 
Podobne to nachádzame aj CIC v kánone 208 
pre latinskú Cirkev.  Zdôrazniť treba vyjadrenie 
„spolupracujú na budovaní Kristovho tela“. Oba 
kódexy prihliadajú na rozmanitosť darov, kto-
rými sme obdarovaní, preto zdôrazňujú „podľa 
vlastného postavenia a úlohy“.  Je dôležité, aby 
túto výzvu veriaci prijali za svoju. Nečakali iba 
na pastierov – biskupov a kňazov, ale aby sami 
veriaci boli nápomocní pri budovaní Kristovho 
tela vo svojich farnostiach a eparchiách v jed-
note so svojimi pastiermi. Konkrétna forma 

pomoci je v kánone 15 §3 opísaná takto: „Podľa 
svojich vedomostí, odbornosti a prestíže sami 
majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť 
pastierom Cirkvi svoju mienku o tom, čo sa 
vzťahuje na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou 
aj ostatných veriacich v Krista, pričom majú 
zachovať neporušenosť viery a mravov i úctu 
voči pastierom a mať na zreteli spoločný osoh 
a dôstojnosť osôb.“ (CCEO, kán. 15 §3) Laici 
popri zodpovednom  zachovávaní učenia viery, 
popri prijímaní duchovných darov, tak ako ich 
Cirkev odovzdáva, majú byť nápomocní aj pri 
dosahovaní dobra Cirkvi. Majú vyjadriť svoju 
mienku v oblastiach, ktoré odborne a múdro 
poznajú aj zo svojho profesijného života. Kon-
krétna pomoc sa deje aj cez farské a kurátorské 
rady, ktoré živo fungujú v našich farnostiach. 
Pri vzájomnej pomoci a spolupráci veriacich 
s kňazom pre dobro farnosti môže táto kon-
krétna spolupráca priniesť nádherné ovocie pre 
vzrast viery a budovanie spoločenstva veriacich 
v našich farnostiach.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: blagoslovenie.su

Akatistová – Zografská ikona Božej 
Matky (aкафистная – Зографская; 
Предвозвестительица)
Tá, ktorá predchádza nebezpečenstvám – sa 
nachádza v bulharskom monastieri Zograf 
na svätej hore Atos. Podľa legendy tento mo-
nastier založili v 10. – 11. storočí traja bratia 
slovanského pôvodu pochádzajúci z Ochri-
du. Bulharský monastier Zograf je najstarším 
slovanským monastierom na svätej hore 
Atos.

Letopisy uvádzajú dva zázraky, ktoré sa 
spájajú s ikonou v tomto monastieri. Prvý 
je z 13. storočia, spomína istého zbožného 
pustovníka žijúceho na hore Atos, ktorý sa 
v kélii pred ikonou Bohorodičky niekoľko-
krát počas dňa modlil akatist. Istého dňa, 
keď slovami modlitby akatistu: „Raduj sa“ 
pozdravil Bohorodičku, tá mu nečakane od-
zdravila z ikony týmito slovami: „Raduj sa aj 
ty, Boží starec!“ Bohorodička mu po pozdra-
ve prikázala, aby sa ponáhľal do monastiera 
a vystríhal bratov pred nepriateľmi, ktorí 
mali v úmysle zničiť ho. Taktiež vyhlásila, že 
tí, ktorí nie sú pripravení zomrieť, nech ute-

čú a skryjú sa v horách a zemských roklinách, 
no tí, ktorí sú ochotní prijať veniec muče-
níctva, nech zostanú v monastieri. Starec sa 
ihneď vybral na ceste a len čo došiel k bráne 
monastiera, na jeho veľké prekvapenie ho 
pri dverách čakala ikona Bohorodičky, pred 
ktorou sa v kélii toľko modlieval. V bázni 
si kľakol pred ikonu, zbožne sa pomodlil 
a aj s ikonou sa ponáhľal za igumenom 
monastiera, ktorý uveril jeho slovám. Časť 
bratov sa skutočne ukryla v horách a dvad-
saťšesť bratov vrátane igumena a starca aj 
s ikonou Bohorodičky sa zamklo vo veži 
monastiera. Krátko na to zaútočil na mo-
nastier, čo sa odmietol podrobiť jurisdikcii 
pápeža, cisár Michal Paleologos, naklonený 
zjednoteniu s Rímom. Cisár dal príkaz, aby 
zapálili monastier, v ktorom 10. októbra 1274 
počas vrúcnych modlitieb zomreli muče-
níckou smrťou všetci mnísi. Požiar zničil 
celý monastier a keď bratia, ktorí sa útekom 
do hôr zachránili, prišli na miesto zhore-
ného monastiera, v spálených ruinách našli 
v popole neporušenú divotvornú ikonu Božej 
Matky. Po tejto udalosti, keď Bohorodička 
prostredníctvom ikony starca predpovedala 
starcovi nadchádzajúce nebezpečenstvo 
hroziace monastieru, bola nazvaná ako „tá, 
ktorá predchádza nebezpečenstvám“.

Keď bol monastier nanovo obnovený, 
ikona našla svoje miesto úcty v Chráme 

Zosnutia Bohorodičky v monastieri Zograf 
na svätej hore Atos.

Druhý zázrak tejto ikony sa udial 28. júla 
1873, keď v monastieri vypukol požiar. 
Zázračným spôsobom zhasol oheň vo chvíli, 
keď sa bratia začali pred divotvornou ikonou 
Božej Matky modliť hymnus akatist. Na pa-
miatku tejto udalosti sa každoročne koná 
veľkolepý sprievod okolo celého monastiera 
s divotvornou ikonou Bohorodičky.

Neveľká ikona s rozmermi 28 x 36 cm 
zobrazuje Bohorodičku v type hodigitria. 
Dieťa Kristus sedí na ľavej ruke Božej Matky, 
pričom žehná pravicou a v ľavici drží zvitok. 
Akatistová – Zografská ikona Božej Matky 
– Tá, ktorá predchádza nebezpečenstvám – 
slávi svoj sviatok 10. októbra.
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Ako dobre vyzeráte
JJ Marta Gromošová
J� foto: pixnio.com

Posledné tri pomaturitné stretnutia boli 
celkom iné ako tie prvé. Po piatich či desia-
tich rokoch stačil jeden telefonát, vtedy ešte 
na pevnú linku domov, a bolo po nálade. 
Väčšina z nás bývala na týchto akciách buď 
v požehnanom stave, alebo krátko po pôro-
de, a naši manželia si neboli tak celkom istí 
pri plnení rodičovských povinností, prob-
lémom mohol byť obsah bavlnenej plienky, 
lebo jednorazové sme poznali iba z americ-
kých filmov. Výsledkom bol dvojnásobne 
pokazený večer. Zrýchlený presun, ako sme 
ho poznali z hodín telesnej výchovy so znal-
com Himalájí a študentskej duše Alanom 
Stolzom, a dlhoročné výčitky doživotnému 
partnerovi, že si jeden večer za päť rokov 
nedokáže poradiť s nemluvňaťom.

Tých prvých pätnásť rokov po ukončení 
gymnaziálnych štúdií bolo reprodukčne 
naozaj veľmi náročných. Viaceré sme mávali 
pod očami hlboké, čierne kruhy, na tvárach 
tehotenské pečeňové fliačiky a máloktorá 
z nás mala peniaze na kvalitnú zahraničnú 
kozmetiku. Vizáž zachraňovali zvyšky práš-
kových tieňov na oči a občas mamkin púder 
na tvár. Dávali sme si pozor na korenené 
a mastné jedlá, nepili sme alkohol ani kávu, 
aby sa dieťatku niečo nestalo, alebo aby sme 
s novorodencami neprežívali bujarú noc, 
lebo podľa našej babky a neskorších vedec-
kých zistení dieťatko preberá s materinským 
mliečkom do svojho tráviaceho traktu nielen 

všetky nežiaduce plyny, ale aj možný splín 
a svetabôľ, ktorý môže mladú mamičku pre-
padnúť celkom nečakane a bez akéhokoľvek 
rozumného dôvodu...

K dnešnému dňu je v našej triede azda 
najväčšia koncentrácia učiteliek v Strednej 
Európe, zo štyridsiatich žiakov osem, čo 
predstavuje až dvadsať percent z celkového 
počtu, čiže jednu pätinu.

Aj na matematickú triedu je to celkom 
dosť. Štatisticky len traja spolužiaci neukon-

čili vysokú školu a dvaja sa, žiaľ, stretnutia 
nedožili. „Protekciu“ máme aj na viacerých 
oddeleniach prešovských zdravotníckych 
zariadení, jeden manželský pár, priamo z na-
šich radov, nám všetko „zráta“, ďalší pracujú 
v oblasti IT, ale to som už spomínala na inom 
mieste. Spolužiak v USA pracoval na CT 
prístroji už v časoch, keď sme počítačový 
tomograf v našej krajine mohli vidieť len 
sporadicky na výstavách úspechov zahra-
ničnej vedy a techniky v televízii. Triedneho 
profesora síce trápia isté zdravotné neduhy, 
lebo v kategórii seniorov je o dvadsať rokov 
dlhšie ako my, ale neopúšťa ho radosť zo ži-
vota, chuť na dobré pivko, zmysel pre humor, 
sebairónia a vôňa kvalitného tabaku.

Po tridsiatich piatich rokoch sme sa schá-
dzali v plnej kráse svojich urastených tiel, do-
konalých účesov, perfektného podkladového 
krému a skvelých značkových líčidiel. Už 
by sa na nás maľar zabavil, ako hovorievala 
naša babka, ale kozmetičky boli zvyknuté zá-
zrakmi rozvinutého chemického priemyslu 
zakonzervovať nám na tvárach milosrdných 
štyridsať plus.

„Ako dobre všetky vyzeráte,“ objímal 
a bozkával nás spolužiak na spomínanom 
triednom stretnutí.

„Všetky ste také krásne! A vôbec ešte 
nemáte šedivé vlasy!“ neskrývane obdivo-
val našu úplne prirodzenú krásu, vrodenú 
eleganciu a šarm, skvelý vkus, dobré spôsoby, 
charakter... Spolužiačka Katka si ho vzala 
nabok a celkom dôverne mu prezradila:

„Vieš, Janík, my si vlasy farbíme. Každá 
z nás už niekoľko rokov.“

Z matrík zomrelých zaslaných do eparchiálneho archívu som sa s bolesťou dozvedel, že veľmi 
veľa veriacich odišlo do večnosti bez svätých sviatostí, bez prípravy sa postavili pred večný Boží 
súd, od ktorého závisí nie dočasný majetkový záujem, ale večný osud človeka. Na tomto súde 
nie je možné nič zatajiť, lebo tento Sudca všetko vidí, ešte aj najtajnejšie myšlienky človeka. 
Nie je možne ho uplatniť ani slzami uprosiť, lebo čas milosrdenstva sa už minul a nastúpila 
chvíľa spravodlivosti. Tam sa neberie do úvahy, kto bol kráľom a kto sluhom, kto bol milioná-
rom a kto žobrákom, tam sa stratia všetky svetské rozdiely a ostane iba jeden a to: kto bol 
zlý a kto dobrý, kto bol spravodlivý a kto hriešny, kto veriaci a kto bezbožný, kto bude naveky 
spasený a kto zatratený... Ó, strašná hodina smrti! Ona rozhoduje o večnom osude človeka! 
Ňou sa začína alebo naša blaženosť v nebi, alebo naša večná záhuba v pekle... 

Sám Spasiteľ sa zachvel a zalial ho pot, keď sa ho zmocnila myšlienka na smrť. Ak máme len 
trochu viery vo svojom srdci a aspoň maličkú iskierku lásky k svojej nesmrteľnej duši, vtedy 
je nemožné, aby sme sa nestarali o túto najdôležitejšiu hodinu, ktorá sa nezadržateľne blíži, 
a nechceli sa na ňu pripraviť...

Najistejšou garanciou dobrej smrti je dobrý, kresťanský, svätý život. Nech neuplynie ani 
jeden deň v našom živote, aby sme sa nepomodlili trikrát Raduj sa, Bohorodička k Presvätej 
Bohorodičke a k svätému Jozefovi, ochrancovi umierajúcich, za vyprosenie milosti dobrej smr-
ti. Ak je taká dôležitá minúta smrti, je nám potrebné sa na ňu pripraviť tak, že:

1) často budeme pamätať na svoju smrť,
2) budeme sa modliť za milosť dobrej smrti,
3) budeme sa usilovať žiť každý deň tak, a tak plniť svoje denné povinnosti, akoby tento deň 

mal byť posledným dňom nášho života... 
(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča o vyprosení milosti dobrej smrti z roku 1930)
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poNDelok 3. júl
Mučeník Hyacint
Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. (Rim12, 21)
Dobrá správa sa šíri rýchlo, zlá ešte rýchlejšie. Každý deň nám 
médiá prinášajú množstvo správ. Veľmi často sú to negatívne správy. 
Nehody, podvody, ubližovania, vraždy..., ktoré budia v človeku dojem, 
že svet je zlý, ľudia sú zlí a nič sa s tým nedá robiť. Neverme tomu! 
Apoštol Pavol nám radí, aby sme zlo premáhali dobrom. Učme sa 
od Ježiša. On vždy koná dobro a nikdy neodkladá pomoc.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan. Prepodobná Marta, matka sv. 
Simeona
Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46 (rad.); 
Hebr 8, 3 – 6, zač. 318b; Mt 7, 12 – 21, zač. 21 (Andrejovi)
Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani 
dom vnútorne rozdelené neobstoja. (Mt 12, 25)
Nevieme si predstaviť futbalový zápas, v ktorom by každý bojoval len 
za seba. Aj my vytvárame spoločenstvo – jeden tím. Našu jednotu 
narušuje predovšetkým pýcha. Učme sa jednote! Jednote v rodine, 
jednote s ľuďmi, s ktorými sa denne stýkame, jednote v spoločenstve 
Cirkvi. Bojujme proti pýche a všetkému, čo nás rozdeľuje. Prosme 
Pána o jednotu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 19), zač. 11
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skut-
ky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)
Hlásime sa k cyrilo-metodskej tradícii. Ich misiou sa stalo naše 
územie kresťanské. Nezmenilo ho ani obdobie komunistickej 
ateizácie. Po páde totality vyrástlo mnoho chrámov, obnovili sa 
cirkevné inštitúcie a začala sa široká pastorácia na rôznych úrovniach. 
Sme na dobrej ceste. Preto žiarme svetlom viery a dobrých skutkov.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv. 
Cyrilovi a Metodovi (HS: 395, PZ: 376, HP: 398)

štvrtok 6. júl
Prepodobný Sisóes Veľký
Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 3a, zač. 49
Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat 
i sestra, i matka. (Mt 12, 50)
Človek môže byť šťastný, ak má dobrých priateľov, príbuzných, ľudí, 
o ktorých sa môže oprieť. Byť Ježišovým priateľom, bratom, sestrou 
či matkou musí byť úžasné. Ako by sme sa nimi mohli stať? Ježiš 
nám dáva jednoduchú podmienku. Plniť vôľu nebeského Otca. Že to 
nemusí byť vždy jednoduché? Nebojme sa! Náš veľký brat – Ježiš nám 
vždy podáva pomocnú ruku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, zač. 50
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, 
iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. (Mt 13, 8)

Sú veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ale mnohé veci zmeniť môžeme. 
Božie slovo je ako zrno, ktoré má v sebe ohromnú silu. My sme tou 
pôdou, ktorú potrebuje na svoj rast. Akú úrodu prinesie v našom 
živote, nevieme. Preto sa snažme byť dobrou zemou – úrodnou 
pôdou. Chráňme sa minimalizmu. Čím je pôda lepšia, tým môže byť 
úroda vyššia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 8. júl
Veľkomučeník Prokop
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 
10, zač. 292; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (sv.)
A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s bu-
dúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. (Rim 8, 18)
Najlepší pomer cena – kvalita. Takto 
prezentujú niektoré výrobky, tovary 
alebo služby mnohí predajcovia. 
Všetko niečo stojí a vždy nás zaujíma, 
či sa to oplatí. Človek sa často nevie 
vyrovnať s tým, že musí znášať ťažkosti, 
námahy, protivenstvá a rôzne kríže. Sv. 
Pavol nám hovorí, že trpieť sa oplatí. 
Samozrejme, ak trpíme s Kristom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menli-
vé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NeDeĽa 9. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Pankrác
Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28
Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť? (Mt 8, 
29)
Človek býva hrdý na to, čo dokáže sám. Mnohí ľudia sami dokázali 
vymyslieť, ale aj vyrobiť mnohé úžasné veci. Snaha samostatne 
pracovať, samostatne sa rozhodovať je nám asi vrodená. Už z úst 
malého dieťaťa možno počuť slová „ja sám“. Boh nám dáva túto 
schopnosť, ako aj možnosť slobodne sa rozhodovať. Treba však 
pripomenúť, že sloboda rozhodovania a schopnosť samostatne konať 
má byť nasmerovaná na konanie toho, čo je dobré a správne. Problém 
nastáva, ak naše skutky nie sú v súlade s Božím plánom. To detské 
„ja sám“ sa zmení na „čo ťa do mňa?“. Občas sa stretávame s výrokmi: 
„Čo mi farár bude rozkazovať...“ či „Čo mi Cirkev bude rozkazovať...“, 
ba dokonca: „Čo mi Pán Boh...“ Asi sme to ešte nikdy nevyslovili, ale 
mohlo nám to preblysnúť mysľou, keď sme sa nedokázali stotožniť 
s plnením Božej vôle. Nebol to však postoj slobody, ale postoj zlého. 
Výkrik posadnutých bol priamym výrokom zlých duchov, čo ukazuje 
oslovenie „Syn Boží“, ako aj strach: „Prišiel si sem predčasne nás 
mučiť?“ Ježiš naozaj prišiel obmedziť moc zlého. Vyháňa zlých 
duchov z posadnutých. Ale prečo im dovoľuje vstúpiť do svíň? 
Obyvatelia Gadaru boli pohania. Nepoznali pravého Boha. Uctievali 
falošných bôžikov. Boli teda veľmi ľahkou korisťou pre zlých duchov, 
čo si neuvedomovali. Ježiš im dal pocítiť, že kult falošných božstiev je 
oslavou zlých duchov, ktorí budú vždy škodiť človeku.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 145; PZ: 100; HP: 101)

poNDelok 10. júl
Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Štyridsiati piati 
mučeníci z arménskeho Nikopola
Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 23, zač. 51 (rad.); Gal 5, 22 
– 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepod.)

26 www.casopisslovo.sk

N
a

 k
a

ž
D

ý
 D

eň



Chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. (Rim 16, 
19b)
Aj vo väzenských celách môžeme nájsť mnoho múdrych a šikovných 
ľudí. Niektorí svoje vedomosti a zručnosti využili nesprávne. 
Dokázali šikovne kradnúť, podvádzať či urobiť iné, často náročné, 
ale predsa zlé skutky. Boh nám dal rôzne manuálne i rozumové 
schopnosti, ktoré môžeme dať do služby dobra či zla. Satan nás láka 
k zlu. Vzoprime sa mu a prosme Pána o pomoc v konaní dobra.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
všeobecnej služby prepodobnému (HS: 188; PZ: 145; HP: 139)

Utorok 11. júl
Mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy
Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30, zač. 52 (rad.); 2 Kor 6, 
1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Eufémii)
Nechajte oboje rásť až do žatvy. (Mt 13, 30a)
Niekedy sa ľudia pýtajú, prečo Pán Boh toto dopustil. 
Jednoduchá odpoveď: všetky prírodné katastrofy sa 
stali presne podľa prírodných zákonov a niektoré sa dali 
predvídať alebo sa im dalo zabrániť (záplavy, požiare...). 
Iné boli priamo zavinené človekom (jeho chybou, 
nedbalosťou alebo slobodným rozhodnutím pre zlo). 
Napriek tomu sa pýtame: Nemohol tomu Pán zabrániť? 
On ponecháva oboje až do konca.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka 
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

streDa 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Čítania:1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31 – 36a, zač. 53
Keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len 
po ľudsky? (1 Kor 3, 3)
Sme povolaní k večnému životu. Svätý Pavol nám nedokáže ani 
vypovedať, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Preto sme nedostali 
ducha sveta, ale Ducha z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. 
Ak chceme žiť ako duchovní, musíme odstrániť to, čo tomu zatiaľ 
bráni. Teda žiarlivosť, svár a každú zlobu, aby sme neboli len telesní 
a nežili len po ľudsky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

štvrtok 13. júl
Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi
Čítania:1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36 – 43, zač. 54 (rad.); Hebr 2, 
2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (archanjelovi)
Kto má uši, nech počúva! (Mt 13, 43b)
V súčasnosti mnoho ľudí s poruchami zraku či sluchu pomocou 
medicíny a zdravotných pomôcok môže dobre vidieť alebo počuť. 
A tak je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí nemôžu nič počuť či vidieť. Kto 
má uši, môže teda počuť, ale nemusí počúvať, zapodievať sa Božím 
slovom. Ježiš k nám stále hovorí. Cez Cirkev nám ohlasuje radostnú 
zvesť a vysvetľuje podobenstvá. Je len na nás, či máme záujem otvoriť 
si uši i srdce!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 14. júl
Apoštol Akvila
Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 54a, zač. 55; 1 Kor 13, 11 – 
14, 5, zač. 154b; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (sv.)
Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si 
nebol dostal? (1 Kor 4, 7)

Človeku dobre padne, keď sa môže pochváliť. Je to rovnaké v svetskej 
i v duchovnej oblasti. Či už ide o schopnosti, zručnosti, dôvtip alebo 
aj o milosť viery a poznania Boha. Samozrejme, mnohé sme získali aj 
vďaka vlastnej námahe a usilovnosti. No nič by sme nedokázali, keby 
nám Pán nedal na to predpoklady. Preto radšej ďakujme Bohu za jeho 
dobrodenia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 15. júl
Apoštolom rovný knieža Vladimír
Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, zač. 32 (radové). Gal 1, 
11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätému)
Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí. (Mt 9, 24)

Každý sa cíti dobre, keď je pochválený. 
Mnohí ľudia sa radi prezentujú veľkými 
vecami, aby získali pozornosť. Ježiš to robí 
naopak. Chce urobiť zázrak, ale nechce 
rozruch. Akoby povedal: „Nevzkriesim, 
len zobudím.“ To, že ju zobudí zo smrti, už 
nedodáva. Učme sa Ježišovej skromnosti. 
Keď rozprávame o svojich úspechoch 
alebo o svojich plánoch, miernime sa 
vo vyjadrovaní. Prosme o dar pokory 
a skromnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menlivé časti svätému (HS: 183; PZ: 140; 
HP: 403)

NeDeĽa 16. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich 
ekumenických snemov
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, zač. 29 (radové); Hebr 13, 
7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil 
k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ (Mt 
17, 6 – 7)
Čo je to strach? Odborníci popisujú strach ako pocit znepokojenia 
z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemnú emóciu, nepríjemný 
zážitok s neurovegetatívnym sprievodom, spravidla zblednutím, 
chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvýšením krvného 
tlaku a pohotovosťou k obrane alebo úteku. Ide o normálnu reakciu 
na skutočné nebezpečenstvo alebo ohrozenie. Strach motivuje 
k vyhnutiu sa zlu či k úteku pred ním. Prečo sa teda apoštoli báli. 
Čo im spôsobilo strach? Evanjelisti zaznamenávajú viac prípadov 
podobného strachu. Napríklad apoštoli pri zázračnom rybolove (Lk 
5, 8 – 10), ženy pri Ježišovom hrobe (Mt 28, 8 – 10; Mk 16, 8). V týchto 
prípadoch strach, údiv, bázeň, ba až hrôzu spôsobuje mimoriadna 
nadprirodzená skutočnosť. Asi sme nikdy nemali možnosť zažiť 
tento druh strachu, no aj my bývame konfrontovaní s udalosťami 
nadprirodzeného charakteru. Sú nimi sviatosti alebo sväté tajomstvá. 
Vonkajšie znaky sú viditeľné, ale cez Cirkev nám sprostredkúvajú 
neviditeľnú Božiu milosť. Hoci sväté tajomstvá nám nespôsobujú 
hrôzu, je správne, keď máme pred nimi aspoň rešpekt. „S Božou 
bázňou a s vierou pristúpte.“ Ježiš nás podobne povzbudzuje ako 
apoštolov: „Vstaňte a nebojte sa!“ Tieto slová možno chápať aj 
ako výzvu povstania nielen zo zeme, ale predovšetkým zo svojich 
hriechov.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu a otcom, kondák z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz, podľa 
predpisu. Ostatné menlivé časti z hlasu a otcom (HS:148, 396; PZ: 101, 
377; HP:102, 405)

Michal Vasiľ
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Slimák sa vozí na korytnačke a hovorí: 
„Rýchlejšie! Vlečieš sa ako slimák.“
Motýľ je taký hmyz, ktorý patrí do 
čeľade helikoptérovitých.
Obyvatelia Sardínie sa volajú sardinky.
Viete, ako sa obliekajú Eskimáci? Veľmi 
rýchlo.
Viete, prečo má ďateľ zobák? Aby 
netĺkol hlavou do stromu.
Aké oči má žaba? Vodotesné.

Viete, prečo vtáci lietajú na juh? 
Lebo peši to je predsa 

len trochu 
ďaleko.

Na detskom stretku si môžete vyrobiť hru Dni stvorenia a potom sa zahrať. Potrebujete sedem 
rovnakých škatuliek, farebné papiere, výkresy, �xky, nožnice a lepidlo. (1) Každú škatuľku oblepte 

pásikom inej farby a navrch napíšte čísla od jeden do sedem. (2) Do každej pripravte kartičky s kresbami alebo slovami, ktoré 
patria k danému dňu stvorenia. Niečo nájdete aj na fejsbuku Slova. Všetky kartičky zmiešajte a každému hráčovi zmerajte čas, 
za ktorý ich správne roztriedi. Od výsledného času odrátajte trestné body a na konci urobte rebríček rýchlosti a správnosti.
Slová alebo obrázky, ktoré môžete použiť 
na jednotlivé dni:
1 – svetlo, tma, deň, noc, oddelil svetlo od tmy
2 – obloha, delidlo medzi vodami, nebo
3 – súš/pevnina, zem, more, tráva, kvet, 
stromy, plody (napr. jablko, čerešňa...)
4 – deň, rok, slnko, mesiac, hviezdy
5 – vodné živočíchy (ryby, raky, krokodíly...), 
lietajúce živočíchy (vtáky, hmyz...)
6 – dobytok, plazy, divá zver, človek (muž 
a žena), podmaniť zem, obraz, dych života, 
pokrm
7 – odpočinok, zasvätenie, všetky diela

Treba nám ísť už do 
chrámu. 
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Takto
to nepôjde... 

Príbehy poslušníka

21

Otče, chcel by som to dnes 
dokončiť, preto nepôjdem 

na poludňajšie
modlitby.

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, 
bolo to veľmi dobré. A nastal večer 
a nastalo ráno, deň šiesty. (Gn 1, 31)

Otče, mohol by som dnes urobiť 
búdu pre nášho nového 
podnájomníka?

Ešte to nie 
je hotové?No, 

ako 
myslíš.

Zahrajte sa

Dobre.

Už, už...

Ani Pán Boh nestvoril svet za 
jeden deň a navyše škodíš svojej 
duši i telu.

Ahoj, deti! Boh je 
dokonale tvorivý, 
podľa biblického 
opisu v Knihe 
Genezis stvoril 
svet za šesť dní. 
Aj my sme povo-
laní vytvárať 
dobro a krásu.

Vieš sa nadchnúť pre Božie stvorenie? Pošli 
nám do redakcie zaujímavú fotogra�u 
niečoho, čo Boh stvoril (napr. živočícha 
alebo rastlinky). Najkrajšie vyberieme 
a uverejníme na fejsbuku Slova. A jedné-
mu z vás pošleme redakčné prekvapenie. 
Kontakt: redakcia@casopisslovo.sk.

Okom Stvoriteľa

Z
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1    2    3    4    5    6           

  Je to správne?          
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi – 14. jún – 30 rokov kňazstva; Jo-
zef Lukáč, farár farnosti Michalovce-Topoľany – 17. júl 
– 40 rokov života; Ľuboslav Petričko, protojerej, exor-
cista Košickej eparchie, duchovný správca pútnického 
miesta Klokočov – 22. júl – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

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.

BLAHOŽELÁME

21. júna oslávil otec Tomáš Me-
týľ svoje 30. narodeniny. Drahý 
náš duchovný otec, srdečne 
vám blahoželáme a ďakujeme 
za obetavú prácu vo farnosti, 
za hlásanie Božieho slova, kto-
ré je pre nás povzbudením pri 

každej svätej liturgii. Do ďalších rokov života vám a va-
šej rodine vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie, veľa 
pokoja a radosti. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Klenovej

DAry nA SLOVO

Členovia ružencového spolku, Dvorianky – 25 eur; Ju-
liana Havrilčáková, Oreské – 10 eur; Ružencové spolo-
čenstvo, Stanča – 25 eur; František Fedor – 100 eur; 
bohuznámy – 50 eur; p. Kvašňáková – 5 eur; p. No-
votná, Lesné – 3,70 eur; Ján Holec, Nitra – 16 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; Spolok ru-
ženca, Koromľa – 50 eur; veriaci z farnosti Bačkov – 50 
eur; veriaci z farnosti Trebišov – 50 eur; Juraj Marcin, 
Dvorianky – 10 eur; Veronika Krížová – 50 eur

Srdečne ďakujeme a prajeme všetkým darcom  
mnohaja lita, blahaja lita!

(pokračovanie v nasledujúcich číslach)

OZnAMy

Duchovné cvičenia pre laikov

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení vás všet-
kých srdečne pozývame na duchovné cvičenia. Cieľom 
cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej 
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného 
v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si na príhovor Pre-
svätej Bohorodičky nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 21. – 23. júl
Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Goj-
diča, Sládkovičova 23, Prešov
Poplatok: 31 eur
Informácie a prihlášky na telefónnom čísle: 0904 738 
049 (VPS)

Ponuka na tvorbu učebných pomôcok pre 
náboženskú výchovu – východný obrad

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
na Slovensku vyhlasuje konkurz na autorov učebníc 
katolíckeho náboženstva pre základnú školu, strednú 
školu a špeciálnu základnú školu.
Potenciálni autori, záujemcovia o tvorbu učebných 
pomôcok pre náboženskú výchovu – východný obrad 
vypracujú dotazník a doručia ho najneskôr do konca 
augusta 2017 na Gréckokatolícky arcibiskupský úrad, 
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 0801 Prešov s označením obál-
ky Náboženská výchova – konkurz.
Na posúdenie návrhu jednotlivých autorov vymenuje 
predkladateľ (RH) v spolupráci s Diecéznym kateche-
tickým úradom Prešovskej archieparchie a Diecéznym 
katechetickým úradom Košickej eparchie odbornú vý-
berovú komisiu.
Dotazník nájdete na stránke:
http://www.dku.grkatpo.sk/ponuka-na-tvorbu-uceb-
nych-pomocok-pre-nabozensku-vychovu-vychodny-
obrad/
Bližšie informácie poskytnú Diecézny katechetický 
úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický 
úrad Košickej eparchie.

Ikonopisecký kurz majstra ikonografie Theodorosa 
Papadopoulosa v Košiciach

Ponúkame širokej verejnosti zážitok jedinečnej spi-
rituality ikonografie byzantských čias pod vedením 
hosťujúceho majstra ikonopisectva Theodorosa Papa-
dopoulosa z Grécka.
Ide o šesťdňový intenzívny kurz, príležitosť spoznať 
a zdokonaliť techniku písania ikon. Kurz bude pre-
biehať v anglickom jazyku v dňoch 26. až 31. augusta 
2017 s možnosťou prekladu do slovenského jazyka.
Cena kurzu: 420 eur
Miesto konania: Premonštránske gymnázium, Kováč-
ska 28, Košice
Kontakt: Lucia Jurgová, tel: 0905 849 738, e-mail: kurz.
ikonografia@gmail.com

Medzinárodné stretnutie mladých v Medžugorí

Pozývame vás na medzinárodné stretnutie mládeže 
do Medžugoria. Čakajú vás nezabudnuteľné zážitky 
naplnené skutočnou radosťou, spoločenstvom, Božou 
láskou, modlitbou a prítomnosťou Kráľovnej pokoja, 
ktorá svojím príhovorom a materinskom nehou mení 
naše životy, ako aj osudy celého sveta. Viac info na: 
http://dvavjednom.webnode.sk/

Denný stacionár v Myslave

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice ponúka 
svoje služby v Dennom stacionári svätého 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
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

cEnníK InZErcIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadar-
mo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dob-
rovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto-
grafia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051/ 773 14 81
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/
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Ako postupovať, keď som ako dedič objavil 
pozemky po poručiteľovi, ktoré neboli predme-
tom pôvodného dedičského konania?
Dobrý deň, v prípade, že sa objaví ďalší poru-
čiteľov majetok, prípadne aj dlh, ktorý nebol 
predmetom vyrovnania predchádzajúceho de-
dičského konania, postupuje sa v zmysle ust. § 
211 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný minispo-
rový poriadok, na základe ktorého treba podať 
návrh na dodatočné prerokovanie dedičstva. 
Ak by sa objavil iba dlh poručiteľa, dodatočné 
konanie o dedičstve sa nevykoná. V návrhu sa 
opíšu podstatné skutočnosti, a to najmä údaje 
o poručiteľovi, ako aj to, kedy zomrel, kedy a kde 
prebehlo pôvodné dedičské konanie, akí dedičia 
prichádzajú do úvahy a, samozrejme, špecifiká-
cia predmetných nehnuteľností, ktoré ešte ne-
boli predmetom dedičského konania. Na urých-
lenie konania je dobré k návrhu priložiť aj list 
vlastníctva, resp. pozemnoknižnú vložku, úmrtný 
list poručiteľa a osvedčenie o dedičstve, resp. 
rozhodnutie štátneho notárstva, ktorým bolo vy-
rovnané pôvodné dedičstvo poručiteľa. Návrh sa 
podáva súdu, na ktorom bolo pôvodné konanie 
o dedičstve skončené. Súd následne uvedenú 
vec pridelí notárovi, ktorý dedičstvo prerokuje 
a vydá uznesenie o dedičstve. Za podanie ná-
vrhu na prerokovanie dedičstva k novoobjave-
nému majetku súdom sa platí jedno percento 
čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má preroko-
vať, najmenej však 6,50 eur a najviac 165,50 eur. 

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

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

J03.07. (pondelok)  03.45 Krížové výpravy – dokument 
(4) 09.20 Animované biblické príbehy NZ: Nebeské 
kráľovstvo P 10.20 Z prameňa P 13.35 Ikona lásky – film 
17.30 Doma je doma: Modlitby matiek P 20.05 No admis 
– dokument o rehoľníkoch P
J04.07. (utorok)  03.00 Ikona lásky – film, ktorý vznikol pri 
príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke 
ustavičnej pomoci 09.20 Animované biblické NZ: Zname-
nia časov P 16.45 Živý vstup z Terchovej P 17.00 Svätá 
liturgia Jána Zlatoústeho z kostola v Terchovej P 20.25 
Cenacolo: Deň za dňom – dokument P
J05.07. (streda)  01.50 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
09.15 Animované biblické príbehy NZ: Mesiáš prichá-
dza P 14.40 GkM R 20.05 Aby láska bola milovaná – 
krátky dokument o rehoľníkoch P 20.05 Aby láska bola 
milovaná – krátky dokument o rehoľníkoch 20.15 Titus 
Zeman v mojom živote – publicistika P 20.25 Sväteniny 
a kresťanský pohreb – vzdelávací program P
J06.07. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: 
Baránok Boží P 10.10 Z prameňa P 15.30 Ruženec 
z Lúrd P 16.30 Hrady srdca Európy – dokument P 17.30 
Doma je doma – publicistika P 20.10 Taizé – náboženský 
program P 21.10 Cenacolo – dokument
J07.07. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy NZ: 
Ježiš žije! P 10.10 Z prameňa – náboženský program P 
16.00 Vzťahy – vzdelávací program P 16.30 Dedičstvo 
otcov: Dubová Colonorum – dokument P 17.30 Doma je 
doma – publicistika P 20.30 Effeta – vzdelávací program P 
21.25 Chvály – náboženský program P

J08.07. (sobota)  14.00 Akatist P 16.00 Univerzita tretieho 
veku – náboženský program P 16.45 GkM R 17.30 Lu-
xáreň P 20.30 Svätá sestra Faustína: Apoštolka Božieho 
milosrdenstva – dokument o vzniku Kongregácie Matky 
Božieho milosrdenstva vo Francúzsku P 21.25 Príbeh 
z Tammiru – dramatický program P
J09.07. (nedeľa)  00.35 Na levockej hure – hudobný prog-
ram P 08.00 Klbko a 12 apoštolov – detský program P 
10.00 Svätá omša z Poľska 14.40 Môj názor: Utečenecká 
kríza P 15.15 Slovo v obraze: Stvorenie P 22.15 Dedičstvo 
otcov: Dubová Colonorum – dokument
J10.07. (pondelok)  02.50 Svedectvo 07.00 Svätá omša 
z kaplnky TV Lux P

TV nOE

J30.06. (piatok)  08.10 Víra do kapsy: S modlitbou 
ve vztahu – diskusná relácia 10.15 Jmenuji se David 
Bibby – svedectvo muža, ktorého viera zachránila pred 
drogami a alkoholom 11.10 Bůh v Tibetu – dokument 
o šírení katolíckej viery v Tibete 14.55 Mwebare Kaina: 
Klinika v buši – dokument 18.15 Radost: Sestra Lucia – 
dokument o komunite blahoslavenstiev 22.25 Slovanský 
Velehrad – príbeh
J01.07. (sobota)  06.05 Léta letí k andělům: Marko Ivan 
Rupnik (72) 09.25 Animované biblické příběhy 18.05 
Duchovní malby: Zjevení Páně (4) 19.10 Řeckokatolický 
magazín (ŘkM)  19.50 Z pokladů duše: O chudobě 20.55 
Cesta k církvi: Život a osud otce Alexandra Meně
J02.07. (nedeľa)  08.05 Stíny barbarské noci – dokument 
o likvidácii mužských reholí 14.40 Neoblomný kardinál – 

dokument CRTN o kardinálovi Aloysovi Stepinacovi 18.30 
Animované biblické příběhy: Král se stal sluhou
J03.07. (pondelok)  07.20 Se salesiány na jihu Madagaskaru 
– dokument 09.05 Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou 
– dokument 14.20 Duchovní malby (4)
J04.07. (utorok)  14.00 Ars Vaticana (28) 15.35 Slovanský 
Velehrad – príbeh 17.25 Velehradská zastavení – seriál 
(2) 17.35 Velehrad v době nesvobody – krátky dokument 
21.40 Řeckokatolický magazín
J05.07. (streda)  16.30 Opřu se o florbalovou hůl – do-
kument 16.50 K Teen přes pervitin – príbehy ľudí, ktorí 
našli cestu zo závislostí 19.00 Mše svatá z Katolické cha-
rismatické konference – priamy prenos liturgie z Brna
J06.07. (štvrtok)  07.25 Královna a matka Chorvatů 19.25 
Paprsek Boží lásky: Kosovo 21.10 Cesta do Čaka – do-
kument o neznámom území v Paraguaji 21.40 Bradi 
Barthová – portrét belgickej maliarky
J07.07. (piatok)  12.05 Kde končí Evropa II.: Balkán 14.35 
Putování modrou planetou: Čína 22.25 Salesiáni v Bra-
zílii – dokument
J08.07. (sobota)  07.10 Cirkus Borland – detský program 
(35) 08.40 V posteli pod nebesy – magazín pre mladých 
(2) 11.40 Víra do kapsy: Talenty 18.00 Duchovní malby (5)
J09.07. (nedeľa)  10.00 Mše svatá z Kostela sv. Anny 15.10 
Století Andělky – dokument 18.30 Animované biblické 
příběhy: Ježíšova modlitba 20.00 Most – krátkometrážny 
hraný film 21.45 Na pořadu rodina: Mladé manželství 
v dnešní době?
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Rachelle Dekkerová:  
Vyvolenie

„Vyvolenie je prvou knihou dystopickej série s náz-
vom Prorok. Rachelle Dekkerová v nej stvorila vskutku 
nevšedný, neobyčajný a prenádherný príbeh popretká-
vaný mnohými hlbokými myšlienkami, ktoré pomôžu 
nejednému z nás zamyslieť sa nad vlastným životom, 
nad svojou vlastnou hodnotou. Pretože každý z nás je 
vyvolený už len tým, že sa narodil. Je to však aj príbeh o hľadaní zmyslu 
života, o boji za práva. O mladých ľuďoch, ktorým pravidlá ich sveta nedo-
voľujú, aby boli milovaní. Je to príbeh aj o Božej láske a jeho neustálom 
boji za nás, aby sme dokázali nájsť v sebe pieseň pravdy o tom, kým 
v skutočnosti sme. Aby sme nezabudli, že život je krásny a má zmysel...“ – 
Monika Kvašňovská o knihe Vyvolenie. (Martin Švikruha)

Ikona lásky

Film vznikol pri príležitosti 150. výročia 
obnovenia verejnej úcty k Matke usta-
vičnej pomoci, ktorú v roku 1866 zveril 
redemptoristom pápež Pius IX. so slovami: „Urobte ju známou na celom 
svete.“ Štyridsaťminútový dynamický dokumentárny film približuje predo-
všetkým dejiny a symboliku ikony. Od chvíle vystavenia ikony na verejnú 
úctu 26. apríla 1866 redemptoristi vykonávali mandát s veľkorysou odda-
nosťou a láskou. Táto ikona je jedným z najznámejších a najmilovanejších 
obrazov Márie na svete. Vo filme vystupujú odborníci na ikonografiu, 
dejiny a umenie, ako aj rôzni redemptoristi a laici, ktorých život je spojený 
s týmto posvätným obrazom. Film si môžete pozrieť 3. júla o 13.35 na TV 
LUX a je k dispozícii aj na DVD nosičoch.net)

Camp

Camp je film, ktorý sa v kresťanskom svete stal hitom 
minulého roka. Ken Matthews (Michael Mattera) 
je bankár, ktorý sa dostáva na vrchol svojej kariéry. 
Zároveň robí všetko pre to, aby urobil dobrý dojem 
na bohatého klienta, a tak sa stáva táborovým porad-
com. Stretáva sa s Elim, desaťročným chlapcom, ktorý 
má voči táboru vopred nenávistný postoj. Kenova po-
dráždenosť Eliho rebelstvami v tábore ho napokon dostáva do problémov 
s riaditeľkou tábora Tammie. Keď však Ken objaví Eliho temnú stránku 
minulosti, jeho antipatia sa mení na súcit. Eliho matka je drogovo závislá 
a otec násilník. Ken po skúsenosti s týmto táborom začne prehodnocovať 
svoje priority. Postupne si títo dvaja ľudia hľadajú vzájomnú cestu k sebe. 
Podarí sa im to? (Michal Pavlišinovič)

Mosaic:  
Glory & Wonder

Novinármi označovaný ako hipsterský megazbor 
Mosaic je situovaný v srdci kalifornského mesta 
anjelov. Obklopený je tak nielen úsmevmi úspešných 
hollywoodskych celebrít, ale aj neslávne známou pozlátkou prázdnoty, 
depresií a zúfalstva. Chválový tím, plne oslobodený od akéhokoľvek 
náboženského žargónu, sa hudbou hrdo hlási k Ježišovi a v okolí svojho 
pôsobenia tak ponúka jedinečný nepredajný pokoj. Sú svetlom na mieste, 
kde sa rozpadajú prázdne sľuby o svetskom šťastí a úspechu. Hudobne je 
tento album podobný známym hillsongom a reddingským bethelom. Ob-
čas však prekvapí a ponúkne príjemnú energickú mladíckosť s tanečnou 
elektronikou, ako napríklad v úvodnej Across the Universe, ktorá pôsobí 
dostatočne nevšedne. (christ-net.sk)
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LUMEn

J30.06. (piatok)  16.30 O problémoch zdravotne postihnu-
tých seniorov s komisárkou pre ZŤP MUDr. Stavrovskou 
21.00 Jazzový klub: Marie Rottrová, Santana, Petr Novák 
a priatelia
J01.07. (sobota)  10.30 Svätá omša z Baziliky Navštívenia 
Panny Márie v Starých Horách 15.15 Poézia Henny 
Fiebigovej
J02.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 22.30 
Tvorba, rozhovor s hudobníčkou Ivou Bittovou
J08.07. (sobota)  09.30 Ženské kláštory cisterciánov 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Peter Nižník, väzenský kaplán
J09.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky
J15.07. (sobota)  09.30 Cisterciáni na území Uhorska
J20.07. (štvrtok)  16.30 História a my: Jáchymovské peklo 
(1)
J22.07. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J23.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky
J24.07. (pondelok)  20.00 Prečo by mal mladý človek chodiť 
do spoločenstva?
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JEDNOTKA
J05.07. (streda)  10.00 Národná cyrilo-metodská púť 
a svätá omša zo Svätoplukovho námestia v Nitre 13.05 
Cyril a Metod – apoštoli Slovanov – koprodukčný film 
16.30 Celoštátne oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda 
na hrade Devín 20.25 Biblia: Dávid 21.50 Biblia: Dávid R 
23.20 Cyril a Metod – apoštoli Slovanov R
J06.07. (štvrtok)  Biblia: Dávid R

DVOJKA
J02.07. (nedeľa)  08.30 Staroslovanské kultúrne centrá 
– cyklus o staroslovenských kultúrnych centrách 08.55 
Poklady.sk – dokumentárna séria o živote a diele Konštan-
tína a Metoda 13.35 Zlatá niť kresťanstva na Britských 
ostrovoch – trojdielna dokumentárna dráma
J03.07. (pondelok)  08.30 Staroslovanské kultúrne mestá 
– dokumentárny film o starobylej histórii slovenského 
Betlehema s preukázateľnou kontinuitou života našich 
predkov
J04.07. (utorok)  08.30 Staroslovanské kultúrne mestá: Bra-
tislava – tretí diel z cyklu o staroslovenských kultúrnych 
centrách, v ktorých je preukázateľná kontinuita života 
našich predkov 12.35 Večer ľudí dobrej vôle – priamy 
prenos benefičného koncertu z Prešova
J05.07. (streda)  08.55 Misia bratov Konštantína a Meto-
da – dokumentárna séria 11.55 Povesť o Svätoplukovi 
– hraný dokumentárny film R 19.50 Sviatočné slovo 
20.40 Zo Zemplína k pápežovi – dokument o Pátrovi 
Pavlovi Benedikovi – rodákovi z obce Lastovce pri Trebi-

šove – pápežskom sakristiánovi a strážcovi vatikánskeho 
pokladu 02.05 Náš krajan vo Vatikáne – medailón biskupa 
Dominika Hrušovského R
J06.07. (štvrtok)  08.55 Misia bratov Konštantína a Me-
toda R
J07.07. (piatok)  08.55 Misia bratov Konštantína a Me-
toda R
J08.07. (sobota)  20.10 Andrej Radlinský – životný príbeh 
kňaza Andreja, zakladateľa Spolku svätého Vojtecha

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J02.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
J09.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach
J16.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša/Gréckokatolícka svätá 
liturgia (po rusínsky; otec Radoslav Vaco)

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
J21.07. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Vladimír Pančák)
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše
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Legenda: CELINA, CIELE, CITRÓNY, ČADIČ, ČÍTANKA, ELIPSA, FARÁR, 
FARMA, FIRMA, HANBA, HLUK, KOŠICE, KOTVA, KRÍZA, KVALITA, 
LUPIČ,METYL, MLADOSŤ, OBSLUHA, OSIVO, OSUDY, OZVENA, POSTEĽ, 
POŠTA, SAMOTA, SAVANA, SEMENO, SĽUBY, TALENT, TELESO, ULICA, 
VDOVEC, VIERA, VIETOR, VLASY, VÝŤAH, ZAMAT, ZLOBA, ŽATVA, 
ŽILETKA, ŽILINA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 45 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 12: Krížovka: Otvorme naše srdce 
milosrdenstvu. Osemsmerovka: Daň z príjmu urobila z ľudí viac 
klamárov ako sám diabol.

Výherca: Mária Serdiová zo Zemplínskych Kopčian

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

Pomôcky:  
Ortit, AIK,  
Arkan, Tal, 
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore  
(každá nedeľa, 18.00 h)
01.07. Fatimská sobota  (10.00 h)
08.07. Púť rómskych rodín (svätá liturgia 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

25.07. 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

21. – 26.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsa-
dy, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v ži-
vote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu 
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho 
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúka-
jú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky 
k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 125 eur za osobu.

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, ucf6.sk, 0915 951 081

02. – 07.07. Tábor RADOSTNÉ SPOLOČENSTVO 
V KRISTOVI (kláštor Minoritov v Brehove; účastníc-
ky poplatok je 15 eur)
08.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny
BAZILIKA – chvály (09.30); krátky film a katechéza 
(10.00); chvály (10.30);  mystička Myrna Nazzour 
(11.00); spovedanie (12.00); sprievod s aktivitami 
(13.30)
ĽUTINSKÁ HORA – Korunka Božieho milosrdenstva 
(15.00); moleben k bl. Zefirínovi (15.15); katechéza 
s aktivitou (15.40); informačný blok (16.15); chvály 
F6 (16.30); svätá liturgia – slúžiteľ Mons. Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup metropolita (17.00)

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)

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

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

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

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

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: mobil: 0948 858 111, e-mail: pavol@otrosina.sk, wwww.otrosina.company

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 tla-
čovinách jubilejného roka. Námet loga – niektorý z charakte-
ristických 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 Gréckoka-
tolíckej 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: Grécko-
katolícke arcibiskupstvo v Prešove, sek-
retariát, Hlavná 1, 081 35, Prešov alebo 
e-mail: radahierarchov@grkatpo.sk

Cena: kompletná séria kníh  
Historického schematizmu


