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Ruténska ciRkev
JJ Andrej Škoviera
J� foto: wikimedia.com

Chýbajúce listiny
O počiatkoch cirkevných štruktúr kresťanov 
byzantského obradu, ako aj o vzniku Muka-
čevského biskupstva chýbajú spoľahlivé pí-
somné záznamy. Ich nedostatok sa pociťoval 

už aj v minulosti, preto sa objavil dokonca 
pokus takýto doklad vyrobiť. Ide o takzvanú 
Fundáciu Teodora Koriatoviča, falzum, ktoré 
kladie vznik Mukačevskej eparchie do súvisu 
s príchodom tohto kniežaťa litovského pô-
vodu. Listina kladie vznik eparchie do roku 
1360, v skutočnosti však Koriatovič prišiel 
na územie Mukačevského panstva asi o tri 
desaťročia neskôr.
Napriek tomu nie je vylúčené, že vznik 

Mukačevskej eparchie súvisí s pôsobením Te-
odora Koriatoviča. V takom prípade by 
jej vznik bolo treba klásť na koniec 14. 
alebo začiatok 15. storočia (Koriatovič 
zomrel v roku 1414).

Biskupi
Prvý známy biskup so sídlom v Mo-
nastieri svätého Mikuláša na Černečej 
hore pri Mukačeve je Ján, potvrdený 
kráľom Vladislavom II. a doložený 
v písomnostiach v roku 1491. Záznamy 
o ďalšom biskupovi, Ladislavovi, sú 
až z roku 1551. Nejasná ostáva otázka, 
akým spôsobom boli mukačevskí 
biskupi volení alebo vymenúvaní. 
Nie je známe, že by boli dosadzovaní 
z okolitých metropolitných cirkví, zdá 
sa, že ich voľba alebo vymenovanie boli 
miestnou záležitosťou. Umierajúci bis-
kup zvyčajne pred smrťou určil alebo 
aspoň odporučil svojho nástupcu.
Keďže na vysviacku biskupa sú 

potrební traja biskupi, vymenovaní či 
zvolení mukačevskí biskupi prijímali 
v 16. a 17. storočí biskupskú vysviac-
ku obvykle z rúk kyjevských alebo 
moldavských metropolitov. O auto-

nómnom postavení Mukačevskej eparchie 
svedčí okrem ustanovovania biskupov aj 
fakt, že žiadna z okolitých východných cirkví 
nevnímala neskoršie zjednotenie Mukačev-
skej eparchie s Rímskou cirkvou ako vlastnú 
ujmu či odtrhnutie svojej časti.

Drugetovci a Rákociovci
Eparchia bola členitá nielen geograficky, ale 
aj etnicky – biskup Sergej, sám rumunskej 
národnosti, píše na začiatku 17. storočia, že 
vo svojom biskupstve má mníchov a kňa-
zov Rusínov, Rumunov, Slovákov a Srbov. 
Centrom eparchie a sídlom biskupa bol 
Monastier sv. Mikuláša pri Mukačeve, ktorý 
stál na takzvanej Černečej (mníšskej) hore. 
Mukačevo aj veľká časť Podkarpatskej Rusi 

patrili pod správu Rákociovcov, ktorí sa 
v druhej polovici 16. storočia stali kalvínmi 
a usilovali sa šíriť svoju protestantskú vieru 
a brániť rekatolizačným snahám. Všetkými 
prostriedkami sa snažili zabrániť aj pokusom 
o obnovenie jednoty východných kresťanov 
s Rímom.
Druhým významným centrom eparchie 

bol Užhorod. Ten patril pod správu Dru-
getovcov, ktorí boli od začiatku 17. storočia 
katolíkmi a aktívne prispievali k rekatolizácii 
severovýchodného Uhorska. Ich majetky sa 
rozprestierali najmä v severozápadnej časti 
Mukačevskej eparchie s dvoma významnými 
centrami: Humenným a Užhorodom.

Na ceste k jednote
Snahy o obnovenie jednoty s Rímskou 
cirkvou na území Mukačevskej eparchie 
možno dokladovať už na začiatku 17. 
storočia. Jezuiti, ktorí na žiadosť Juraja III. 
Drugeta od roku 1613 pôsobili v Humen-
nom, sa snažili o úniu a viackrát rokovali aj 
s mukačevským biskupom Sergejom, ale bez 
úspechu. Azda aj preto, že „obnovenie jedno-
ty“ pre nich znamenalo aj prijatie latinského 
obradu. V prameňoch sa spomína, že svojou 
horlivou „misijnou“ prácou na začiatku 17. 
storočia východných kresťanov z okolia 
Humenného nielen pripojili ku Katolíckej 
cirkvi, ale ich aj previedli do latinskej Cirkvi.

Mukačevo v 17. storočí
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Každé dielo svedčí o svojom autorovi. Tak je 
to aj so stvorenstvom, ktoré nás obklopuje. 
Už starozákonný žalmista žasne: „Aké mno-
horaké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro 
urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 
104, 24). Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rima-
nom píše, že čo je v Bohu neviditeľné, „ jeho 
večnú moc a božstvo, možno od stvorenia 
sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ 
(Rim 1, 20) a v chvále na Krista Spasiteľa, 
v Liste Kolosanom zasa: „Všetko je stvorené 
skrze neho a pre neho“ (Kol 1, 16). Už len 
tieto biblické citácie nám rysujú spiritualitu 
stvorenstva. A Svätý Otec František jej venu-
je celú druhú kapitolu encykliky Laudato si. 
V nej obsiahnuté myšlienky môžeme zhrnúť 
do štyroch bodov:
1. Živé bytosti majú hodnotu pred Bohom 

(samy osebe) a už svojím jestvovaním ho 
velebia a oslavujú. Pripomína sa priorita ich 
bytia pred užitočnosťou.
2. Celé stvorenie možno pochopiť iba ako 

dar, ktorý vychádza z otvorenej ruky Otca 
všetkých, ako realita osvietená láskou, ktorá 
nás zvoláva k univerzálnemu spoločenstvu. 
Základným dôvodom všetkého stvorenia je 
Božia láska. Celý materiálny vesmír je rečou 
Božej lásky, nesmiernej Božej náklonnosti 
k nám.
3. Boh chcel vzájomnú závislosť stvorení, 

aby sa navzájom dopĺňali v službe jedných 
druhým. Nemožno ich klásť na jednu úroveň 
a upierať človeku osobitnú hodnotu, z ktorej 
vyplýva (jeho) obrovská zodpovednosť.
4. Konečným cieľom ostatných stvorení 

nie sme my (ľudia). Všetky napredujú spolu 
s nami a prostredníctvom nás k spoločnému 
cieľu, ktorým je Boh, v transcendentnej pl-
nosti, kde vzkriesený Kristus objíma a osve-
cuje všetko; človek obdarovaný inteligenciou 
a láskou je priťahovaný Kristovou plnosťou 
a povolaný priviesť všetky stvorenia k ich 
Stvoriteľovi.

V týchto bodoch je obsiahnutá vlastne 
celá spiritualita i teológia stvorenstva a z nej 
vyplývajúca etika, lebo keď je (ľudské) srdce 
naozaj otvorené k univerzálnemu spoločen-
stvu, nič a nikto nemôže byť vylúčený z tohto 
bratstva. Životné prostredie je spoločné 
dobro, dedičstvo celého ľudstva a zodpoved-
nosť všetkých. Kto vlastní jednu jeho časť, 
má ju len v správe na úžitok všetkých. Takéto 
chápanie bolo blízke svätému Františkovi 
z Assisi a so svojím vzťahom k stvorenstvu sa 
nám javí ako inšpiratívny príklad a napome-
nutie. Jeho životopisci svedčia, že všetky die-
la Pánových rúk mu boli dôvodom na radosť 
a skrze krásu vecí nazeral na ich živého pô-
vodcu. Najsrdečnejšie a najnežnejšie miloval 
tie stvorenia, ktoré mu svojou prirodzenos-
ťou pripomínali Kristovu miernosť a nazna-
čovali obrazy zo Svätého písma. Seba samého 
vnímal vo veľkej rodine Božích stvorení a aj 
tie najmenšie nazýval bratmi a sestrami. 
Nebola to len akási sentimentálna poézia, ale 
zodpovedný vzťah. Je známy príbeh s vlkom 
v meste Gubbio, ktorý ohrozoval obyva-
teľov, dokonca aj na živote, a robil škody. 
Svätý František s ním uzavrel pred všetkými 
zmluvu o pokoji. Z príbehu môžeme vyčítať 
poučenie aj pre súčasný problém vzťahu člo-
veka k prírode, ktorá ho obklopuje. Obyvate-
lia sa zaviazali, že sa budú o vlka starať, a vlk 
sa zaviazal, že nebude škodiť. Jednoducho 
povedané: starostlivosť o životné prostredie 
sa odmení trvalo udržateľným stavom. Teda 
spiritualita stvorenstva tak, ako je pred-
stavená v encyklike Laudato si, poskytuje 
dostatočne účinné inšpirácie, ktoré si žiadajú 
vyústenie do konkrétnych praktických po-
stojov v najrôznejších úrovniach a oblastiach 
spoločenského života.

Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Vladyka Milan Lach sa stal apoštolským 
administrátorom Eparchie Parma v USA

Svätý Otec František 24. júna vymenoval 
vladyku Milana Lacha SJ, ostracinského 
titulárneho biskupa a doterajšieho pomoc-
ného biskupa Prešovskej archieparchie, 
za apoštolského administrátora gréckokato-
líckej Eparchie Parma v USA. Vymenovanie 
publikovalo tlačové stredisko Svätej stolice 
na poludnie vo sviatok Narodenia svätého 
Jána Krstiteľa.
Vladyka Milan Lach v správe Eparchie 

Parma nahradí vladyku Williama C. Skurlu, 
arcibiskupa archieparchie v Pittsburghu. Ten 
bol poverený dočasným pastoračným vede-
ním Eparchie Parma 7. mája 2016, keď Svätý 
Otec František prijal rezignáciu vtedajšieho 
biskupa vladyku Johna Kudricka.
Správu o vymenovaní biskupa Milana 

Lacha za apoštolského administrátora 
prijali mnohí veriaci i kňazi Eparchie Parma 
s nadšením. Príkladom radosti bolo aj 
vyjadrenie emeritného biskupa Eparchie 
Parma vladyku Johna Kudricka, ktorého teší, 
že s vladykom Milanom Lachom zdieľajú 

podobné vízie evanjelizácie, pastoračnej 
služby či podpory mníšskeho života. Zároveň 
ho uistil o svojej podpore a modlitbe v jeho 
novej službe. V podobnom tóne sa nieslo aj 
vyjadrenie vladyku Kurta Burnetta, biskupa 
sesterskej Eparchie Passaic v USA, v ktorom 
spomínajúc na spoločné stretnutia opísal 
biskupa Milana Lacha ako neustále veselého 
a radostného človeka s láskavým slovom 
a nákazlivým úsmevom. Ako biskup Kurt 
radostne uviedol: „Vítam ho v našej Rutén-
skej americkej cirkvi a teším sa, že budeme 
pracovať spolu.“
Ruténska eparchia Parma bola zriadená 

v roku 1969 a dnes je súčasťou Pittsburskej 
gréckokatolíckej metropolie. Zahŕňa najmä 
potomkov vysťahovalcov z Mukačevskej či 
Prešovskej eparchie. Eparchia Parma má 
tridsať farností, v ktorých pôsobí tridsaťtri 
kňazov, pätnásť trvalých diakonov a sedem 
rehoľných sestier. Spravuje dve cirkevné ško-
ly a jedno charitatívne centrum. (RV/epar-
chyofpassaic.com; foto: 2.bp.blogspot.com)

J▌Za patriarchu Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi 
bol zvolený Youssef Absi

Biskupi Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi si 
21. júna na svojej synode neďaleko libanon-
ského Bejrútu zvolili nového patriarchu. 
Stal sa ním 71-ročný Jozef (Youssef) Absi, 
ktorý doteraz pôsobil ako patriarchálny 
vikár v rodnom Damasku. V úrade nahradí 
Gregoria III. Lahama, ktorý rezignoval v máji 
tohto roka.
Svoju radosť z voľby vyjadril aj Svätý Otec 

František a vo svojom liste nového patriarchu 
ubezpečil o svojej „blízkosti a modlitbe“.
Melchitská gréckokatolícka cirkev je 

jednou z východných katolíckych cirkví 

byzantského obradu. Približne sedemstotisíc 
veriacich žije prevažne v Sýrii, Libanone, 
Egypte, Jordánsku a Palestíne. Početné 
melchitské komunity sú aj v Európe, v USA, 
v Kanade či Austrálii.
Patriarcha Youssef Absi je členom Spoloč-

nosti misionárov sv. Pavla. Kňazské svätenie 
prijal v roku 1973. V Libanone získal doktorát 
z muzikálnych vied a ikonografie. Biskupom 
sa stal v roku 2001. Od roku 2007 pôsobil ako 
patriarchálny vikár archieparchie v Damasku 
a počas vojny v Sýrii mal na starosti desiatky 
humanitárnych projektov. (RV/TKKBS)

�� Vyšiel český preklad knihy Docat, ktorý 
je podobne ako Youcat adresovaný hlavne 
mladým, aby im priblížil sociálnu náuku 
Cirkvi. Názov je odvodený od slovesa to 
do (robiť) a chce odpovedať na otázku, čo 
robiť. Obsahuje 328 otázok a odpovedí, 
členených do dvanástich kapitol, pričom 
rozoberá témy ako Boží plán lásky, jedineč-
ná hodnota každého človeka, rodina, zmy-
sel práce, hospodárstvo, politika, životné 
prostredie, nebo, mier. (TS ČBK)

�� Korunný princ emirátu Abú Dhabí (Abú 
Zabí) šejk Mohammed Bin Zayed nechal 
premenovať jednu z mešít na Mariam, 
Umm eisa, čo v arabčine znamená Mária, 
Ježišova Matka. Mešita sa nachádza vo 
štvrti Al Mushrif v centre hlavného mesta 
Spojených arabských emirátov. Zmena má 
podľa oficiálnej tlačovej agentúry arabskej 
krajiny, ktorá správu zverejnila 19. júna, 
za cieľ „podporiť sociálne putá medzi na-
sledovníkmi rôznych náboženstiev“. (RV)

�� Pri príležitosti 150. výročia kanonizácie 
sv. Jozafáta Kunceviča sa 25. júna konala 
národná púť Ukrajiny do Baziliky sv. Petra 
vo Vatikáne. Sv. Jozafát, ktorý je pochova-
ný vo vatikánskej bazilike, je v Katolíckej 
cirkvi známy ako mučeník za jednotu a bol 
kanonizovaný v roku 1867 pápežom Piom 
IX. Pri tejto príležitosti slávil vyšší arci-
biskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
Sviatoslav Ševčuk svätú liturgiu na pápež-
skom oltári. (RV)

�� V mene Svätého Otca vyhlásil 25. júna 
vo Vilniuse v Litve kardinál Angelo Amato, 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, 
za blahoslaveného biskupa Teofila Ma-
tulionisa. ide o arcibiskupa Kaišiadorysu, 
mučeníka za slobodu svedomia, ktorý žil 
v rokoch 1873 – 1962. Blahorečenie vo 
Vilniuse bolo zároveň vyvrcholením Národ-
ného dňa mladých, ktorý v meste prebiehal 
od 23. júna. Teofil Matulionis bol soviet-
skym režimom trikrát uväznený a odsúde-
ný celkovo na dvadsaťtri rokov v gulagoch. 
V roku 1929 bol tajne vysvätený za biskupa 
a vo februári 1962 bol vymenovaný za arci-
biskupa. (RV)

�� V utorok 27. júna uplynulo 25 rokov 
od biskupskej vysviacky Svätého Otca 
Františka, ktorý toto svoje výročie oslávil 
svätou omšou v Paulínskej kaplnke vo Va-
tikáne. Jeho biskupským heslom boli slová 
z Matúšovho evanjelia o povolaní Matúša, 
na ktorého sa Ježiš „milosrdne pozrel a vy-
volil si ho“. Do biskupského erbu si Jorge 
Bergoglio ako jezuita vložil emblém IHS, 
hviezdu ako symbol Panny Márie a nardový 
kvet symbolizujúci sv. Jozefa. (TK KBS)
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Duchovný pokrm
JJ Marek Baran
J� foto: i.ytimg.com

Chlieb života a jednoty
Vo sviatok Najsvätejšej Eucharistie Svätý 
Otec František poukázal na sviatosť Eucha-
ristie ako pamäť Božej lásky k nám. Povedal: 
„,Toto robte na moju pamiatku‘ (1 Kor 11, 24), 
hovorí nám Ježiš. ,Živý chlieb, ktorý zostúpil 
z neba‘ (Jn 6, 51) je sviatosťou pamäti, ktorá 
nám pripomína reálnym a hmatateľným 
spôsobom príbeh Božej lásky k nám. Pamä-
taj, hovorí dnes Božie slovo každému z nás. 
Vďaka spomienke na Pánove činy nabral ľud 
silu kráčať púšťou. Na spomienke všetkého 
toho, čo Pán pre nás vykonal, sa zakladá náš 
osobný príbeh spásy. Spomínanie je zásadne 
dôležité pre vieru, tak ako voda pre strom: 
ako nemôže žiť a prinášať ovocie strom 
bez vody, tak ani viera, ak sa nebude sýtiť 
spomienkou na to, čo Pán pre nás vykonal. 
Pamäť je dôležitá, pretože nám umožňuje 
zostávať v láske, pamätať si, to znamená 
niesť v srdci, nezabudnúť, kto nás miluje 
a kto nás pozýva k láske. A predsa sa táto 
jedinečná príležitosť, ktorú nám Pán dal, 
v súčasnosti skôr oslabuje. Vo chvate, do kto-
rého sme ponorení, sa mnohé osoby a mno-
hé skutočnosti akoby len mihnú povedľa nás. 
Rýchlo obraciame list, bažiac vždy po niečom 
novom, ale sme chudobní na spomienky. 
Takto zahadzujúc spomienky a žijúc okam-
žikom riskujeme, že zostaneme na povrchu, 
v prúde udalostí, ktoré sa dejú, bez toho, aby 
sme išli do hĺbky, bez tej hĺbky, ktorá nám 
pripomína, kto sme a kam ideme. Vonkajší 
život sa takto stáva rozkúskovaným a vnú-

torný život ustrnutým. Ale dnešná slávnosť 
nám pripomína, že v rozkúskovanosti života 
nám Pán prichádza v ústrety s láskyplnou 
krehkosťou, ktorou je Eucharistia. V chlebe 
života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa 
skromným pokrmom, ktorý láskou uzdra-
vuje našu pamäť, chorú na uponáhľanosť. 
Pretože Eucharistia je pamiatka Božej lás-
ky. Lásky Boha k nám, ktorá je našou silou, 
oporou v našom putovaní. Hľa, prečo nám 
robí tak veľmi dobre eucharistická pamiat-
ka: nie je to pamiatka abstraktná, chladná 
a informatívna, ale živá a utešujúca pamiatka 
Božej lásky. V Eucharistii je plná chuť Ježi-
šových slov a činov, chuť jeho Paschy, vôňa 
jeho Ducha. Jej prijímaním sa vtláča do náš-
ho srdca istota, že sme milovaní Bohom. 
Eucharistia nás povzbudzuje: ani na najne-
schodnejšej ceste nie sme sami, Pán na nás 
nezabúda a vždy, keď prídeme za ním, nás 
s láskou posilňuje. Eucharistia nám pripo-
mína, že nie sme jednotlivci, ale jedno telo. 
Ako ľud na púšti zbieral mannu padajúcu 
z neba a delil sa s ňou v rodine (porov. Ex 16), 
tak Ježiš, nebeský chlieb, nás zhromažďuje, 
aby sme ho spoločne prijímali a podelili 
sa s ním medzi sebou. Eucharistia je svia-
tosť jednoty. Kto ju prijíma, nemôže nebyť 
strojcom jednoty, pretože sa v ňom, v jeho 
,duchovnom DNA‘, rodí budovanie jednoty. 
Tento chlieb jednoty nás lieči zo ctižiadosti-
vosti prevládať nad ostatnými, z nenásytnos-
ti hrabať pre seba, z podnecovania k rozkolu 
a šírenia kritiky. Vyvoláva radosť z lásky bez 
súperenia, závistlivosti a ohováračských rečí. 
A teraz prežívajúc Eucharistiu klaňajme sa 
Pánovi a ďakujme mu za tento najväčší dar: 
živú pamiatku jeho lásky, ktorá z nás vytvára 
jedno telo a vedie nás k jednote.“ (úryvok 
homílie z 18. júna 2017)

Duchovná posila
Pápež František pred 
modlitbou Anjel Pána 
upriamil pozornosť 
na význam Eucharistie 
v živote človeka, keď 
povedal: „Ježiš vyhlasuje: 
,Ja som živý chlieb, ktorý 
zostúpil z neba. A chlieb, 
ktorý ja dám, je moje 
telo za život sveta‘ (Jn 6, 
51n). Ježiš chce povedať, 
že Otec ho poslal na svet 
ako pokrm večného živo-
ta, a preto obetuje samé-
ho seba, svoje telo. Ježiš 
skutočne na kríži daroval 
svoje telo a vylial svoju 
krv. Ukrižovaný Syn 

človeka je pravým veľkonočným Baránkom, 
ktorý vyvádza človeka z otroctva hriechu 
a podopiera ho na ceste do zasľúbenej zeme. 
Eucharistia je sviatosťou jeho tela, daného 
pre život sveta; ten, kto sa živí týmto pokr-
mom, zostáva v Ježišovi a žije pre neho. Prijať 
Ježiša značí byť v ňom, stať sa synmi v Syno-
vi. V Eucharistii sa Ježiš, tak ako v prípade 
emauzských učeníkov, stavia po našom boku 
ako pútnikov v dejinách, aby v nás živil vieru, 

nádej a lásku; aby nás utešoval v skúškach; 
posilňoval v úsilí o spravodlivosť a pokoj. 
Táto solidárna prítomnosť Božieho Syna sa 
nachádza všade: v meste i na vidieku, na se-
vere i na juhu sveta, v krajinách s kresťan-
skou tradíciou i v tých, kde prebieha prvotná 
evanjelizácia. V Eucharistii Boží Syn ponúka 
samého seba ako duchovnú posilu, aby nám 
pomohol uviesť do praxe svoje prikázanie – 
milovať sa navzájom tak, ako nás on miloval 
–, vytvárajúc tak spoločenstvá prijímajúce 
a otvorené voči potrebám všetkých, obzvlášť 
tých najviac zraniteľných, osôb chudobných 
a núdznych. Sýtiť sa Ježišom v Eucharistii 
znamená tiež s dôverou sa odovzdať do jeho 
rúk a nechať sa ním viesť. Znamená to prijať 
Ježiša na miesto vlastného ja. Týmto spôso-
bom v nás nezištná láska prijatá od Ježiša vo 
svätom prijímaní účinkovaním Ducha Svä-
tého živí lásku k Bohu a k bratom i sestrám, 
ktorých stretávame pri našom každodennom 
putovaní. Živení Kristovým telom sa sami 
čoraz viac a konkrétnejšie stávame týmto 
mystickým telom Krista.“ (úryvok príhovoru 
z 18. júna 2017)

„Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný 
a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť 

môžeme len spoločne, nikoho 
nevynímajúc.“ (twitter Svätého Otca 

Františka z 19. júna 2017)
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„Príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, 
a ja vás posilním“ – týmito slovami volá Ježiš svojich ver-
ných. Tento jeho hlas sa nás dotkol cez zasvätenie, ktorým 
sme sa zverili ochrane jeho Božského Srdca a v jubilejnom 
roku fatimských zjavení i Nepoškvrnenému Srdcu jeho naj-
svätejšej Matky.

JJ Pavol Burda, ISPA,TK KBS
J� Foto: Marek Gombík, Marek Mucha

Príprava
Na každé dielo – najmä ak presahuje všed-
nosť – je dobré sa pripraviť. Prípravou na za-
svätenie archieparchie bolo deväť zamyslení 
a modlitieb, ktoré zaznievali v chrámoch 
Prešovskej archieparchie už od Tomášo-
vej nedele. Obsahom prípravy bol pohľad 
na udalosti vo Fatime a známe skutočnosti 
zo života blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
OSBM. Vladyka vynikal láskou k Božej 
Matke a mnohé z jeho rozhodnutí a krokov 

sledovali prosby Bohorodičky, ktoré predsta-
vila počas svojich zjavení vo Fatime. Blaho-
slavený vladyka Pavol má v tomto zasvätení 
svoje osobité miesto. Príprava sa zavŕšila 
18. mája poslednou modlitbou, ktorá bola 
zároveň pozvánkou na Púť rodín a stretnutie 
prvoprijímajúcich detí.

Púť v Ľutine
Zasvätenie Prešovskej archieprachie sa 
uskutočnilo pri jednej z najkrajších púti 
v Ľutine. Na toto významné pútnické miesto 
prišli 25. mája deti, ktoré tento rok prvý 
raz prijali do svojho srdca eucharistického 
Spasiteľa. Na púti sa spolu s rodinami stretli 
s arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom SJ, 

novovymenovaným administrátorom epar-
chie Parma v USA Mons. Milanom Lachom 
SJ a emeritným pražským eparchom Mons. 
Jánom Eugenom Kočišom. Po svätej liturgii 
vladyka Ján zasvätil archieparchiu Božskému 
Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie. V modlitbe zasvätenia prosil, 
aby jeho sila zasvätenia trvala po všetky 
veky a objala kňazov, rehoľníkov, mládež, 
deti a rodiny. Zasvätenie archieparchie 
znelo súčasne aj ako prosba o ochranu pred 
všetkou zlobou sveta (vojnou, nenávisťou, 
terorizmom...)
„Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrne-

né Srdce Márie, pomôžte nám víťaziť nad 
hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje 
v ľudských srdciach a môže spôsobiť zánik 
nášho sveta.“ Slová sa končili zvolaním: 
„Božské Srdce Ježišovo a nepoškvrnené 
Srdce Panny Márie, prijmite toto volanie 
plné ľudského utrpenia. Pomôžte nám v sile 
Svätého Ducha víťaziť nad každým hriechom 
človeka, nad hriechom celej ľudskej spoloč-
nosti. Nech sa ustavične prejavuje nekonečná 
spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej 
lásky. Nech zastaví zlo a premení svedomie 
všetkých ľudí. Nech sa v Ježišovom Božskom 
Srdci a v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie 
zjaví všetkým svetlo nádeje a záchrany ľud-
stva. Amen.“
Pre veriacich, ktorí sa nemohli zúčastniť 

na púti, zasvätenie vykonali kňazi vo far-
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ských a filiálnych chrámoch. Toto zasvätenie 
sa viazalo na zasvätenie Prešovskej eparchie, 
ktoré vykonal v Ľutine blahoslavený vladyka 
Pavol na konci Mariánskeho roku 1945.

Pastiersky list – Zasvätenie 
Slovenska
Zasväteniu Slovenska na Cyrilo-metodskej 
púti v Nitre predchádzala príprava v podobe 
pastierskeho listu Konferencie biskupov 
Slovenska. List objasňoval historické pozadie 
rovnakého zasvätenia, ktoré sa uskutočnilo 
pred sedemdesiatimi rokmi na Starých Ho-
rách. Zasvätenie Božskému Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zo 
6. júla 1947 bolo veľkým darom pre Sloven-
sko a Cirkev, ktorá v tom čase začala trpieť 
prenasledovanie. Nitriansky arcibiskup 
Karol Kmeťko (ktorý zasvätenie vykonal) pre 
svoju vernosť Bohu spoznal zlobu režimu, 
pre ktorého Boh neexistoval. Už vtedy sa 
biskupi jednomyseľne zhodli na tom, že toto 
zasvätenie bude požehnaním pre celý národ. 
Milujúce Kristovo Srdce prijalo ľud, ktorý 
si ho vyvolil. Ochránilo krajinu od zničenia 
v časoch silnejúceho nepriateľstva voči Bohu 
a Cirkvi. Úcta k Božskému Srdcu je dodnes 
hmatateľná v našich farských spoločen-
stvách. Takmer nejestvuje farnosť, kde by 
v prvý piatok mesiaca nebola prax spovede 
a pristupovania k Eucharistii. Ťažko by sme 
hľadali dom, kde by nebol známy obraz 
Ježišovho Srdca alebo Srdca Bohorodičky. 

Sila jej modlitieb uchránila našich predkov 
od mnohých bied. Obzvlášť mimoriadna 
úcta sa Bohorodičke preukazuje na kresťan-
skom východe – teda v spoločenstve gréc-
kokatolíkov. Jej materinské Nepoškvrnené 
Srdce s láskou ochraňovalo všetkých ctiteľov 
v čase prenasledovania a neslobody. Mária 
bola po všetky časy Cirkvi jej zástankyňou 
a dobrou radkyňou. Tak to bolo aj pred sto 
rokmi.

Sto rokov
Pred sto rokmi sa Panna Mária zjavila vo 
Fatime trom jednoduchým pastierikom 
– deťom. Toto výročie fatimských zjavení 
sa stalo príležitosťou zveriť celý náš národ 
Božskému Srdcu Ježišovmu i Nepoškvrnené-
mu Srdcu Panny Márie. Udalosť, ktorou sa 
všetok katolícky ľud zasvätil týmto zdrojom 

lásky a požehnania, sa konala na púti v Nitre 
5. júla 2017. Počas slávnostnej bohoslužby 
v deň sviatku svätých vierozvestcov Cyrila 
a Metoda zasvätenie vykonal Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metro-
polita, v prítomnosti rímskokatolíckych bis-
kupov aj gréckokatolíckych biskupov Mons. 
Milana Šášika, mukačevského eparchu, 
a Mons. Petra Rusnáka, bratislavského epar-
chu, a vysokopostavených štátnych činiteľov 
na čele s predsedom vlády Róbertom Ficom. 
Podľa vzoru zasvätenia, ktoré pred sedem-
desiatimi rokmi učinil arcibiskup Karol 
Kmeťko, arcibiskup Stanislav zveril Sloven-
sko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie. V homílii, ktorú 
predniesol biskup z islandského Reykjavíku, 
slovenský rodák Mons. Dávid Bartimej 
Tencer OFM Cap, zazneli slová radosti 
z aktualizácie zasvätenia. „Týmto zasvätením 
chceme prisľúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť 
kresťanstvo  v súčasnom svete tak, že zachutí 
aj tým, ktorí s vierou až tak veľa spoločného 
nemajú,“ podotkol kapucín, ktorý ako biskup 

pôsobí v Reykjavíku od roku 2015.  „V modlit-
be zasvätenia sa obraciame na Kristovu lásku 
zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storoč-
nici fatimského zjavenia chceme mu zveriť 
celý náš národ.“
V modlitbe zazneli prosby o pokoj, ochra-

nu pred nejednotou, posilu pre deti, rodiny, 
pracujúcich. Okrem iného aj prosba: „Daruj 
nám všetkým milosť úprimného obrátenia, 
aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu 
a osloboditeľa z otroctva hriechu. Daj, aby 
sme prijali tvoj dar nového života a tešili sa 
z toho, že sme Božími synmi a dcérami, že 
sme súčasťou tvojho tajomného tela – Cir-
kvi.“
V závere modlitby zasvätenia arcibiskup 

metropolita Stanislav zveril Bohu tieto 
prosby na príhovor svätých a blahoslavených, 
ktorí posvätili národ svojím životom. Medzi 
nimi aj blahoslavení minulého storočia: 

sestra Zdenka Schelingová, biskupi Pavol 
Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod Tr-
čka a Boží služobník Titus Zeman. Modlitba 
zasvätenia sa končila slovami: „... aby vďaka 
tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k nám, boli 
sme my všetci, celý náš národ a obyvatelia 
Slovenska spolu s obyvateľmi celého sveta 
jedno s tebou i navzájom.“
Storočné jubileum zjavení vo Fatime je 

mimoriadnou udalosťou pre celú Katolícku 
cirkev. Svedčí o tom aj fakt, že 15. mája 2013 
(na 96. výročie) zasvätil rímsky biskup – Svä-
tý Otec František celý svoj pontifikát Panne 
Márii Fatimskej. Podľa želania Božej Matky 
bola zasvätená Cirkev jej Nepoškvrnenému 
Srdcu cez pápeža Pia XII. v roku 1942.
Kristus nás pozýva: „Poďte ku mne všetci!“
Ježiš Kristus a jeho Matka nás nekonečne 

milujú. Každý deň sú pre nás pozvaním mi-
lovať. Len láskou ranený môže ozaj milovať 
a z vnútra takého človeka potečú prúdy živej 
vody. Ježišovo Srdce a Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie, staňte sa naším útočiskom!
Vám patríme, vo vás chceme prebývať.
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J▌Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
vysvätil v Ľutine siedmich novokňazov

V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
na pútnickom mieste v Ľutine 18. júna vy-
svätil prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ siedmich novokňazov pre Prešov-
skú archieparchiu. Sviatosť kňazstva prijali 
Ján Murgaš, Vladimír Noga, Tomáš Pecuch, 
Dominik Petrík, Maroš Sejka, Martin Tkáč 
a Pavol Vasiľ.
Otec arcibiskup Ján v homílii, vychádza-

júc z evanjelia o povolaní apoštolov Petra 
a Ondreja, Jakuba a Jána, povedal: „Ježišove 
slová mali silu hromu, lebo tvrdí chlapi, 
rybári, boli nimi oslovení. Boli nimi dotknutí 
skrz-naskrz, všetko zanechali a išli za Ježi-
šom. Povolal ich, aby boli rybármi ľudí, teda 
aby zachraňovali nesmrteľné ľudské duše. 
Akú dôveru do nich vložil Ježiš Kristus! Aj 
vám, drahí svätenci, o chvíľu novokňazi, 
Ježiš Kristus cez Cirkev a cezo mňa prejavuje 
takú istú dôveru a dnes z vás urobí apoštolov, 
urobí z vás rybárov ľudí. Na túto udalosť už 
nesmieme nikdy zabudnúť.“ Všetkých v ba-

zilike pozval modliť sa za novokňazov, aby 
zachránili veľa nesmrteľných duší.
Kňazská vysviacka má v liturgii svoje 

miesto po Veľkom vchode, teda po liturgii 
katechumenov (liturgii Božieho slova) a pred 
liturgiou veriacich (liturgiou Eucharistie). 
Po tom, ako otec arcibiskup metropolita za-
blahoželal vysväteným novokňazom, spolu 
s ním a so spolubratmi kňazmi pri oltári 
pokračovali v slávení svätej liturgie. Na konci 
archijerejskej svätej liturgie v mene novo-
kňazov Bohu, otcovi arcibiskupovi Jánovi 
Babjakovi a koncelebrujúcemu emeritnému 
biskupovi Jánovi Eugenovi Kočišovi poďa-
koval novokňaz Pavol Vasiľ. Potom spoločne 
udelili novokňazské požehnanie všetkým 
prítomným.
Do pastorácie ako kapláni v rôznych 

farnostiach Prešovskej archieparchie, a jeden 
z novokňazov do pastorácie stredoškolskej 
a vysokoškolskej mládeže, nastúpili 15. júla. 
(Ľubomír Petrík)

J▌Vladykovia Peter Rusnák a Cyril Vasiľ  
si pripomenuli 30. výročie kňazstva

14. júna uplynulo 30 rokov odo dňa, keď 
bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák 
a arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, prijali spolu s ďalšími 
kňazmi kňazskú vysviacku počas archijerej-
skej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove. Ich svätiteľom bol križevacký 
gréckokatolícky biskup z vtedajšej Juhoslávie 
(Chorvátsko) vladyka Slavomír Miklovš, 
pretože prešovský biskupský stolec bol v tom 
čase pre neprajnosť režimu neobsadený.
Pri územnej reorganizácii Gréckokatolíc-

kej cirkvi a zriadení Bratislavskej eparchie 
Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára vyme-
noval Petra Rusnáka za prvého bratislav-
ského eparchu. Biskupskú vysviacku prijal 
16. februára 2008 a do úradu bratislavského 
eparchu, v ktorom pôsobí doteraz, bol uve-
dený 9. marca 2008.

Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Cyrila 
Vasiľa 7. mája 2009 do hodnosti arcibiskupa 
titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi, a záro-
veň ho vymenoval za sekretára Kongregácie 
pre východné cirkvi. Biskupskú vysviacku 
prijal v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme 
14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej 
vysviacky z rúk toho istého svätiteľa – biskupa 
Slavomíra Miklovša. (Stanislav Gábor)

�� Deň rodiny sa na Cirkevnej základnej 
škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnil 
9. júna v duchu myšlienky Rodina – kotva 
v búrkach života. Súčasťou bolo slávnostné 
otvorenie projektu podporeného nadáciou 
SPP –  Kyslíková cesta pre malých i veľkých, 
ktorý získal finančnú podporu 6 000 
eur. Realizácia sa začala v jari prípravou 
podkladov pre bylinkový náučný chodník 
a výstavbou bylinkovej záhrady. Druhá 
časť projektu bola zameraná na rozvoj 
fyzickej aktivity. V areáli sa vybudovali 
cvičebné zostavy – lanový chodník, tunel 
s preliezaním a workoutové ihrisko. 
V hlavnej časti dňa rodičia, učitelia 
a deti hľadali poklad a potom sa stretli 
na spoločnom pohostení. Atmosféru 
umocnil koncert bratislavskej gospelovej 
skupiny  Lámačské chvály v miniamfiteátri. 
Akciu podporili reštaurácia Vermex, 
Martina Horochoničová a pekáreň Šandal. 
(Katarína Hrižová)

�� 18. ročník celoslovenskej súťaže v reci-
tácii rusínskej poézie a prózy Duchnovičov 
Prešov sa uskutočnil 12. júna v Prešove. 
Divadlo Alexandra Duchnoviča privítalo ok-
rem recitátorov aj veľvyslanca USA na Slo-
vensku so sprievodom Adama Sterlinga, 
predsedu Rusínskej obrody na Slovensku 
Martina Karašu, predstaviteľov miestnej 
organizácie Matice slovenskej v Prešove 
a ďalších. Annamária Bajcurová, študentka 
1. A Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Hu-
mennom, predniesla báseň rusínskeho 
autora Mikolaja Konevala Smutná staroba 
a získala v súťaži prvé miesto. (Lucia 
Švecová)

�� Pod názvom Umenie, ktoré spája 
sa 13. júna v priestoroch školskej 
jedálne na Cirkevnej základnej školy 
s materskou školou bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove v popoludňajších hodinách 
konala vernisáž, na ktorej žiaci školy a deti 
z detského domova na Požiarnickej ulici 
predstavili svoje práce – anjelov. Po nej 
nasledovala opekačka na školskom dvore 
a aj takýmto spôsobom sa účastníci 
zapojili do osláv Dňa rodiny. (Mária 
Zimovčáková)

�� študenti Gymnázia sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom zapojení 
v programe Medzinárodnej ceny 
vojvodu z Edinburghu  zavŕšili 13. – 
16. júna šesťmesačné úsilie o naplnenie 
podmienok na získanie ceny. Študenti sa 
rozvíjali v troch oblastiach: rozvoj talentu, 
športu a dobrovoľnícka činnosť. Štvrtou 
podmienkou získania ceny je dobrodružná 
expedícia. Má za úlohu podporiť zmysel 
pre dobrodružstvo a objavovanie počas 
expedície podniknutej v skupine, získanie 
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J▌Deviata púť Bratislavskej eparchie  
do Šaštína

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie sa 24. júna, v deň sviatku Presvätej Bo-
horodičky Spolutrpiteľky, konala deviata púť 
Bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčast-
nili pútnici z jednotlivých farností spolu so 
svojimi kňazmi. Tohto roka prišli do Šaštína 
niektorí pútnici z bratislavskej farnosti už 
v predvečer púte spolu s otcom Rastislavom 
Čižikom. Boli to prevažne rodiny s deťmi, pre 
ktorých bol pripravený duchovný i športový 
program. Večer sa spoločne pomodlili večie-
reň a vypočuli si duchovné slovo. Nasledovali 
chvíle strávené pri opekačke a detských hrách.
Sobotná slávnosť sa začala modlitbou aka-

tistu, ktorý viedol otec Igor Cingeľ z Tren-
čína. Archijerejskej svätej liturgii v cirkev-
noslovanskom jazyku predsedal bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák. Spoluslúžilo 
osem kňazov a diakon Andrej Škoviera. 
Liturgické slávenie spevom sprevádzal kated-
rálny zbor Kyrillomethodeon.

Na začiatku liturgie páter Ondrej Kentoš 
OSPPE privítal pútnikov v mene miestnej 
komunity paulínov, ktorí nedávno prevzali 
správu tohto pútnického miesta.
Vo svojej homílii sa vladyka Peter zamýšľal 

nad tajomstvom kríža a utrpenia v ľudskom 
živote. Človek od kríža a utrpenia chce utiecť 
preč. No práve utrpenie sa môže pre nás 
stať prostriedkom, ako sa môžeme stretnúť 
s Bohom, s Božou láskou.
„Ak je kresťan postavený do tohto sveta, 

aby pracoval na jeho spáse, spolupracoval 
s Kristovou láskou, s Kristovým dielom 
vykúpenia, tak jedine v tom zmysle, ak sa 
láska Kristova rozlieva z jeho srdca. A tu 
sme takpovediac v stredobode tohto sviat-
ku. Bohorodičku nazývame Sostradaľnaja, 
Spolutrpiaca, ale mohli by sme to vyjadriť 
lepšie – Spolumilujúca.“ Po skončení bol pre 
pútnikov pripravený spoločný obed. (Stani-
slav Gábor)

J▌Internetové vysielanie naživo  
už aj z gréckokatolíckej katedrály v Prešove

19. júna spustila firma Lekos – internet 
a televízia v spolupráci s Gréckokatolíckym 
arcibiskupstvom v Prešove živé internetové 
vysielanie (livestream) z Katedrály sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Širokej verejnosti sa tak 
na webovej stránke www.grkat.tv ponúkajú 
priame prenosy z bohoslužieb a rôznych 
duchovných podujatí z ďalšieho miesta Pre-
šovskej archieparchie. Priamy link na kated-
rálu v Prešove je: http://www.grkat.tv/info/
presov-live.
Prešovská gréckokatolícka katedrála je 

po chráme na pútnickom mieste v Kloko-
čove, bazilike v Michalovciach, bazilike 
v Ľutine, pútnickom mieste na hore Zvir 
v Litmanovej, katedrále v Užhorode a kated-
rále v Bratislave siedmym gréckokatolíckym 
bohoslužobným miestom, kde sa možno 
pripojiť online.
Ako sa možno dočítať na stránke www.

grkat.tv, želaním iniciátorov tohto diela 
je, aby sa táto spoločná vízia prezentácie 

gréckokatolíkov dostala k čo najväčšiemu 
počtu divákov a oslovila veriacich aj širo-
kú verejnosť. Zároveň ide o evanjelizáciu 
prostredníctvom médií. Prvou etapou vízie 
je vysielanie Gréckokatolíckeho magazínu, 
ktorý je novým a jedinečným masmediálnym 
projektom. Vznikol z iniciatívy a podpory 
firiem veriacich rodín. Nadviazal na absenciu 
náboženského obsahu z prostredia východ-
nej Cirkvi v televíziách. Tá má najmä v regi-
óne východného Slovenska, kde myšlienka 
projektu vznikla, bohatú tradíciu a silné 
zastúpenie.
Druhou etapou projektu sú živé online 

prenosy z rôznych chrámov Gréckokatolíc-
kej cirkvi z Košickej eparchie, Prešovskej 
archieparchie, Bratislavskej eparchie a Mu-
kačevskej eparchie. Živé prenosy sú jedineč-
nou možnosťou priamej duchovnej účasti 
na každodenných liturgiách, modlitebných 
obradoch a sláveniach pre všetkých, ktorí sa 
na nich nemôžu osobne zúčastniť. (ISPA)

nových schopností, sebavedomia 
a zodpovednosti za vlastné konanie. 
Cieľ sa rozhodli realizovať vo Vysokých 
a Belianskych Tatrách. (Emil Jaroš)

�� Záver skautského roka Zboru bl. 
biskupa Vasiľa Hopka z Prešova sa konal 
16. – 18. júna na mariánskej hore v Ľutine, 
kde i napriek daždivému počasiu mohli 
vodkyne a skauti zažiť príjemné chvíle so 
svojimi  priateľmi počas aktivít pod vede-
ním Heleny Pavlíkovej. Božské liturgie im 
v týchto dňoch slávili vladyka Milan Lach 
SJ a otec Peter Borza, ktorí ich povzbudili 
v službe k blížnemu a v odvahe nasledovať 
Ježiša Krista. (-hp)

�� Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Ko-
šice-Západ 25. júna odpustovou slávnos-
ťou oslávili 20. výročie farnosti. Hlavným 
celebrantom archijerejskej svätej liturgie 
bol košický eparcha vladyka Milan Chautur 
CSsR. V homílii poukázal na motiváciu 
apoštolov, ktorá ich viedla k mučeníckej 
smrti za Krista. Upozornil, že motiváci-
ou, ktorá by mala byť vlastná každému 
kresťanovi, je túžba dosiahnuť večný 
život. Prameňom je osobná skúsenosť so 
živým Kristom prežívaná vo viere, modlit-
be a liturgickom slávení. Božskú liturgiu 
spevom sprevádzal miestny mládežnícky 
zbor. Na záver sa miestny farár a košický 
protopresbyter Jozef Miňo poďakoval 
vladykovi za zriadenie farnosti i za jeho 
návštevu. (Miroslav Házy)

�� Na sviatok sv. Petra a Pavla, patrónov 
Bratislavskej eparchie, sa 29. júna konala 
v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave odpustová svätá liturgia, 
ktorú slávil protosynkel otec Vladimír 
Skyba spolu s viacerými kňazmi. Liturgické 
slávenie spevom skrášlil katedrálny zbor 
Chryzostomos. V rámci agapé prítomní 
zablahoželali vladykovi Petrovi k meninám. 
V čase liturgického slávenia sa vladyka 
zúčastnil na privítaní nového apoštolského 
nuncia Mons.  Giacoma Guida Ottonella 
na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. 
(-sg)

��Mariánski ctitelia sa 1. júla stret-
li na fatimskej sobote v Klokočove aj 
na priek nepriaznivému počasiu. Svätú 
liturgiu celebroval košický eparcha vladyka 
Milan Chautur CSsR za spevu zborov 
Michalovského protopresbyterátu. V kázni 
poukázal na krehkosť človeka, ktorú 
sa snaží diabol zneužiť, aby ho zviedol 
z dobrej cesty. Zdôraznil aj fatimskú výzvu, 
aby sa veriaci modlili za milosť zotrva-
nia v dobrom. Na záver sa pod kópiou 
zázračnej ikony vladyka pomodlil Moleben 
k Bohorodičke. (Richard Fučko)
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�� 12. júna sa v Banskej Bystrici konalo 
pracovné zasadnutie environmentálnej 
subkomisie Konferencie biskupov Sloven-
ska pod vedením predsedu prešovského 
arcibiskupa metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ, ktorá sa okrem iného zaoberala 
aj obsahom ďalších vyhlásení v roku 2017 
k témam životného prostredia – o environ-
mentálnej výchove, znečisťovaní ovzdušia 
a lesoch. (Milan Lichý)

�� 19. júna sa Mons. Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup metropolita, zúčastnil 
na jurisdikcionálnych skúškach novokňazov 
v priestoroch arcibiskupskej rezidencie. 
(ISPA)

�� Členovia Konferencie biskupov Slo-
venska privítali na plenárnom zasadnutí 
20. júna predsedu vlády SR Roberta Fica, 
ktorý sa pred biskupmi poďakoval apoštol-
skému nunciovi Mariovi Giordanovi za jeho 
deväťročné pôsobenie na Slovensku.

�� Na sviatok Božského Srdca 23. júna 
slávil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, svätú omšu v Nitre-
Lukovom Dvore. (ISPA)

�� Spoločenstvo mladých z Košického 
protopresbyterátu sa 23. – 25. júna stretlo 
na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. 
Jozafáta v Trebišove na tematickom víken-
de TeVi pri téme Ako ma Ježiš zachraňuje. 
(Veronika Kordiaková, Sofia Mikulová)

�� 24. júna sa v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila 
archieparchiálna odpustová slávnosť 
patróna Prešovskej archieparchie za účasti 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ. (ISPA)

�� 26. júna Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, zavítal na ročníkové 
stretnutie kňazov vysvätených v roku 1978 
v obci Vinné. (ISPA)

�� 27. júna sa v Cirkevnej materskej škole 
bl. Tarzície v Trenčíne konala slávnosť pri 
príležitosti sviatku patrónky škôlky, bl. 
mučenice Tarzície, ktorá vyvrcholila svätou 
liturgiou za účasti bratislavského eparchu 
Petra Rusnáka, generálneho vikára Vladimí-
ra Skybu, kancelára Petra Sabola, miestne-
ho farára otca Igora Cingeľa, zamestnancov 
a detí. (-bj)

�� 29. júna slávil Mons. Milan Chautur svä-
tú liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Cyrila 
a Metoda a záveru školského roka cirkev-
ných škôl v Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove. (TSKE)

J▌Vladyka Milan Chautur CSsR  
navštívil Horňu

Obyvatelia obce Horňa 17. a 18. júna oslávili 
600. výročie prvej písomnej zmienky o obci. 
Pri tejto príležitosti v miestnom Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil vla-
dyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii upriamil pozornosť na vernosť 

tradičným hodnotám zdedeným po pred-
koch, ako je viera, modlitba a rodina. Litur-
gický spev viedol spevácky zbor z Koromľe 
a pani Hanka Servická.
Po svätej liturgii nasledovalo krátke po-

hostenie pre všetkých prítomných a kultúrny 
program, na ktorom hostí a rodákov privítal 
starosta obce Slavomír Pšak a krátkym prí-

hovorom pozdravil aj prednosta Obvodného 
úradu Sobrance Boleslav Lešo.
Program osláv sa začal už v sobotu popo-

ludní rímskokatolíckou svätou omšou, ktorú 
slávili kňazi − rodáci z obce: otec Marián 
Kašaj a dominikán páter Albert Milan Bak. 
Večer pokračoval hudobný program.
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1417 pod 

pomenovaním Felseufalu ako súčasť panstva 
Tibava. Názov sa voľne prekladá ako Horná 
Ves alebo Horná Tibava, odtiaľ pochádza aj 
jej dnešné, už skrátené pomenovanie, Horňa. 
Zaujímavosťou je, že od polovice 16. storočia 
do začiatku 18. storočia bola obec neobý-
vaná, potom sa obyvateľstvo znova vrátilo. 
(Marek Hreňo; foto: Václav Petrovčík)

J▌V Kráľovskom Chlmci  
posvätili nový ikonostas

Pri príležitosti osláv 20. výročia ustanovenia 
farnosti Kráľovský Chlmec 15. júna, na Svia-
tok slávnostnej poklony prečistým tajom-
stvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, 
v úvode slávnostnej svätej liturgie posvätil 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický epar-
cha, nový ikonostas vo farskom Chráme sv. 
veľkomučeníka Juraja.
Okrem protopresbytera otca Michala Tót-

ha, ďalších kňazov Maďarského protopres-
byterátu či predstaviteľov Rímskokatolíckej 
a Reformovanej cirkvi sa na tejto významnej 

udalosti zúčastnil aj primátor mesta, osob-
nosti pôsobiace vo verejnom a spoločenskom 
živote, domáci veriaci i všetci dobrodinci 
tohto diela.
Na konci liturgie bol krátky program, 

v ktorom vystúpila Agnesa Hornyáková. 
Po skončení sa prítomní stretli na pohostení.
Projekt ikonostasu vyhotovil ikonopisec 

László Kárpáty, ktorý je aj autorom ikon. Sto-
lárske práce vykonal Ján Kanda a drevorezby 
Erik Trella. (István Mondok-Pálmay)

J▌Záver školského roka  
v Ľutine

Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna 
sa všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove 
zúčastnili na spoločnej svätej liturgii pri príle-
žitosti ukončenia školského roka, ktorú spolu 

s kňazmi pôsobiacimi v školách slávil pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
O program a spevy počas liturgie sa ochotne 
postarali žiaci a študenti zúčastnených škôl. 
V závere liturgie sa za uplynulý školský rok 

10 www.casopisslovo.sk

je
D

N
o

U
 v

et
o

U



pedagógom, nepedagogickým zamestnancom 
aj všetkým žiakom poďakovala riaditeľka 
Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského 

úradu Adriana Matoľáková. Po svätej liturgii 
sa riaditelia škôl stretli na spoločnom obede 
s vladykom Jánom. (GAŠÚ)

J▌Prví novokňazi Košickej eparchie  
si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva

V košickej Katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 14. júna 
ďakovali prví svätenci Košickej 
eparchie za dar kňazstva. Spolu 
s vladykom Milanom Chautu-
rom CSsR, košickým eparchom, 
ktorý si zároveň v tento deň 
pripomenul 36 rokov kňazskej 
služby, slávili ďakovnú liturgiu 
deviati jubilujúci kňazi: otcovia 
Pavol Bardzák, Peter Bombár, 
Milan Gábor, Igor Suchý, Ľubo-
slav Tóth, Vladimír Varga, Dávid 
Zorvan a jeromonach Pimen 
Pavol Medviď. Dvaja spolusvä-
tení, otec Marek Pejo a otec Ján 
Ostapčuk, sa zúčastniť nemohli.
Vladyka Milan v homílii pripomenul spo-

ločné začiatky, posmelil k odovzdávaniu na-
dobudnutých skúseností mladším kňazom, 
ale nezabudol zdôrazniť ani podstatu a cieľ 
kňazstva: „Aby sme nestratili spred zraku 
svoj cieľ, ktorým je večný život, a k dosiahnu-
tiu tohto cieľa pomáhali aj svojim veriacim.“

Po svätej liturgii sa kňazi s manželkami 
stretli s vladykom na spoločnej večeri.
Pred dvadsiatimi rokmi sa po vzniku 

Košického apoštolského exarchátu všetci 
bohoslovci pochádzajúci z územia Košického 
kraja stali členmi tohto nového biskupstva. 
(Dávid Zorvan; foto: Peter Hric)

J▌Svedectvo Myrny Nazzourovej  
v gréckokatolíckej farnosti Prešov-Sídlisko 3

V piatok 30. júna prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ s vladykom Milanom 
Lachom SJ a Jánom Eugenom Kočišom zaví-
tali spolu s mystičkou Myrnou Nazzourovou 
zo Sýrie do Farnosti bl. Pavla Petra Gojdiča 
na Sídlisku 3 v Prešove. Stretnutie sa začalo 
svätou liturgiou. V homílii sa veriacim priho-
voril arcibiskup metropolita Ján. Zdôraznil, 
že poslaním apoštola je modliť sa, povzbu-
dzovať, ale aj napomínať svoj ľud.

Po svätej liturgii sa Myrna podelila o sve-
dectvo svojho života, ako Boh koná v jej ži-
vote, v jej manželstve, rodine a okolí. Pozvala 
všetkých k modlitbe za jej krajinu zmietanú 
vojnou – Sýriu, ale aj za celý svet slovami: 
„Na východe (v Sýrii, Iraku...) sa ľudia zabí-
jajú v mene Boha, no na západe človek zabíja 
Boha v druhom človeku.“ Stretnutie bolo 
zakončené besedou, v ktorej Myrna odpove-
dala na viaceré otázky. (Peter Šturák ml.)

JJ stanislav
J� Gábor

Rozhovor s redemptoristom otcom Miro-
slavom Medviďom CSsR, správcom farnosti 
v Koroleve na Ukrajine

�� Otec Miroslav, vyše osem rokov ste 
pracovali na Apoštolskej nunciatúre 
v Bratislave. Aký bol, podľa vás, prínos 
vášho pôsobenia?

Pri svojom príchode na Slovensko si otec 
nuncius M. Giordana uvedomil realitu 
obradovej rôznorodosti. Povedal si, že keď 
na Slovensku Cirkev dýcha dvoma pľúcami, 
má podobne dýchať aj apoštolská nuncia-
túra. Chcel, aby medzi spolupracovníkmi 
bol aj gréckokatolícky kňaz. Myslím si, že to 
bolo správne rozhodnutie, pretože z vlast-
nej skúsenosti viem, koľko svetla som mo-
hol vniesť do jemu dovtedy neznámych vecí 
týkajúcich sa života našej miestnej cirkvi či 
praktických obradových záležitostí.

�� Počas vášho pôsobenia na nunciatúre 
sa udialo viacero významných udalostí. 
Ktoré vám utkveli v pamäti?

Pre mňa osobne bolo vždy veľkým zážit-
kom, keď som sprevádzal otca nuncia počas 
rôznych slávností, na ktoré ho pozývali 
naši vladykovia. Všade sa prihovoril milým 
a povzbudivým slovom, a to dokonca 
po slovensky. Bolo sympatické vnímať jeho 
snaživé čítanie homílie či pozdravu, ktorými 
sa prihováral našim veriacim. Samozrejme, 
vyskytli sa aj problémy, ktorým bolo treba 
čeliť. A značnou mierou k ich prekonaniu 
prispieval práve otec nuncius svojou múd-
rosťou nadobudnutou počas dlhoročného 
pôsobenia v službách Svätej stolice v počet-
ných krajinách sveta. Pri všetkom vždy dô-
sledne apeloval na vernosť evanjeliu, učeniu 
Cirkvi a nástupcovi svätého apoštola Petra.

�� Nastúpili ste na nové pôsobisko. 
V čom spočíva vaša služba teraz?

Od 1. mája je mojím novým pôsobiskom 
Farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa pri kláš-
tore redemptoristov v Koroleve na Zakar-
patskej Ukrajine, kde pôsobím ako správca 
farnosti. Situácia je tu z mnohých hľadísk 
zložitá, ale vždy je to výzva, aby sme usilov-
ne pracovali na šírení Božieho kráľovstva 
medzi ľuďmi.
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veľké MlčaNie
Leto sa nám obyčajne spája s prázdninami, 
dovolenkami, a teda aj s určitou formou oddychu. 
Zvyčajne si podľa možností kupujeme rôzne 
rekreačné pobyty, aby sme pookriali na duši 
i tele, alebo si volíme cesty, ktoré nás určitým 
spôsobom obohatia, či uprednostňujeme 
pobyty v prírode. Sú to spôsoby, vďaka ktorým 
regenerujeme sily a zároveň prehlbujeme 
rodinné, priateľské vzťahy.
Ak ešte nemáte typ na oddych či dovolenku, 
mám pre vás jeden návrh, ktorý vás nebude 
veľa stáť, a predsa vám pomôže obnoviť sily, 
a pritom objaviť nové skutočnosti či zažiť 
dobrodružstvo!
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JJ Helena Dudová OSsR
J� foto: www.pixelstalk.net

Za tichom
Pozývam vás navštíviť jeden krásny hrad, 
ktorý si možno v ubehanej každodennosti 
ani veľmi nevšímate, a pritom nie je ďaleko 
od vás. Ak ho chcete navštíviť, stačí sa trocha 
vzdialiť od každodenných povinností, zbaliť 
si trocha odvahy, dopriať si ticho a ocitnete 
sa pred hradbami vášho vnútorného hradu, 
svojho vnútra!
Cestu do jeho vnútra lemujú bilbordy 

s reklamou na ticho. Poznáte pesničku Paľa 
Haberu: 
„Každý z nás spozornie, len čo zbadá ju.
Reklamu na ticho, ten súčasný hit.
Krásnym tichom z dovozu 
naplňte svoj byt.“ 
Totiž ticho, samota je podmienkou, 

kľúčom, aby ste do tohto vzácneho hradu 
vstúpili a dokázali vnímať rôznorodosť 
a pestrosť, krásu, svetlosť či temnotu jednot-
livých miestností. Ale ide o to, aby sme ticho, 
samotu správne chápali. 

Miesto očisťovania,  
premeny a bojov
Samota pre nás najčastejšie znamená 
súkromie. Dospeli sme k mylnému presved-
čeniu, že všetci máme nárok na súkromie. 
Samota sa potom pre nás mení na miesto 
v boxerskom ringu, kde nám ošetria rany 
alebo pomasírujú svaly a vhodnými po-
vzbudeniami nám dodávajú odvahu bojovať 
ďalej. Slovom, samotu si predstavujeme ako 
miesto, kde načerpáme novú silu pokračovať 
v boji s vlastným životom. Táto samota však 
nie je samotou, ktorú prežívali svätí. Pre nich 
samota nikdy nebola a nie je súkromným 
liečebným miestom. Bola miestom obráte-
nia, miestom, kde umiera staré ja a na svet 
prichádza nové; miestom, kde sa rodí nový 
človek. 
Podobne, ako to poznáme z rozprávok, 

na každom hrade, a ani ten náš vnútorný nie 
je výnimkou, prebiehali rôzne boje. Samota 
je miestom očisťovania a premeny, miestom 
veľkého boja a ešte väčšieho stretnutia. 

Stretnutia so sebou samým, s pravdou o sebe 
a predovšetkým s milujúcim Bohom. Boh 
nás v samote premieňa na svoj obraz a oslo-
bodzuje od lákadiel sveta, ktoré nás neustále 
prenasledujú.
Henri Nouwen nazval samotu miestom 

spásy. Teda miestom, kam chceme viesť tých, 
ktorí hľadajú svetlo v tme tohto sveta.

S Kristom
Niekedy človek môže byť sám, v samote, 
a predsa nemať ticho, pokoj vo svojom 
vnútri. Možnože sa z rôznych komnát hradu 
ozývajú hlasy našich niekedy potlačených 
emócií, citov, predstáv, očakávaní, napätí, 
zranení... a nevieme sa v tom dobre vyznať. 
A možno si to neuvedomujeme, ale to nás 
veľmi oberá o životné sily. Preto potrebuje-
me mať aj dobrého sprievodcu, ktorý nám 
pomôže a poradí, tak ako to urobil Kristus 
v príbehu o emauzských učeníkoch.
Kristus nám pomôže zostúpiť aj do naj-

hlbších a najtemnejších pivníc nášho 
vnútorného hradu, ktoré sme dobre zamkli 
aj pred sebou samými a nikoho sme tam 
nevpúšťali z obavy a strachu, že sa skompro-
mitujeme. Možno sa bojíme tmy a neistého 
zostupovania dole. Ale nemusíme sa báť. 
Ježiš je s nami, je naším svetlom, uzdravením 
a všetko chápajúcou a utešujúcou láskou. 
Tam, kam ho necháme vstúpiť, prichádza 
život, radosť a pokoj. Len ten, kto mal odva-
hu prejsť s Ježišom tie najtemnejšie komnaty 
svojho hradu, kto mal odvahu stretnúť sa 
sám so sebou, so svojou slabosťou, hriechom, 
krehkosťou, len ten, kto zakúsil radosť veľ-
konočného svitania, dokáže pomáhať iným. 
Odrazu sa jeho vnútorný hrad rozžiari no-
vým svetlom a krásou! Pocítime nový závan 
života, ktorý prevetral naše dobre uzatvorené 
a zatuchnuté komnaty, a odrazu je v ňom aj 
viac miesta, lebo sa upratali nepotrebné veci. 
Alebo sa dostali na to správne miesto.

V peci
Ak sme verní tichu a samote, môžeme okrem 
iného v tomto putovaní naraziť na komnatu, 
kde sa prečisťuje zlato. Môžeme tam nájsť 
už krásne očistené a lesklé kúsky, ale aj také, 
ktoré ešte len čakajú na očistenie alebo sa 
práve čistia. Zlato je vo svojej najčistejšej 
forme jemné, ohybné, nehrdzavie a nena-
chádzajú sa v ňom žiadne prímesi. Keď sa 
zlato zmieša s iným kovom (napr. s meďou, 
železom...) stáva sa tvrdším, menej ohybným 
a náchylnejším na koróziu. Podobne je to aj 
s naším srdcom. Čisté srdce je jemné, mäkké 
a ohybné.
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Srdce sa zatvrdzuje zvodom hriechu. 
Hriech je tou prímesou, ktorá mení naše čis-
té zlato na zliatinu a zatvrdzuje naše srdce. 
Tento nedostatok mäkkosti spôsobuje stratu 
citlivosti, ktorá ochromuje našu schopnosť 
počuť Boží hlas. Potrebujeme sa stíšiť, aby 
sme si uvedomili, že Boh nás ako zlatník 
prepaľuje skúškami a súžením.
Ako sa vlastne prečisťuje zlato?
Pri prečisťovaní je zlato najprv pomleté 

na prach, a potom zmiešané s hmotou, ktorá 
sa nazýva fluxovadlo. Táto zmes je potom 
vložená do pece, kde sa pri vysokej teplote 
roztaví. Akékoľvek nečistoty sa naviažu 
na fluxovadlo a vyplávajú na povrch. Zlato, 
ktoré je ťažšie, zostáva na dne. Nečistoty 
alebo troska (meď, železo... spojené s fluxo-
vadlom) sú potom odstránené. 
A možno práve v tento dovolenkový čas 

nás Boh privedie k jednému ešte nie úplne 
očistenému kúsku zlata nášho života. Ukáže 
nám nečistoty, ktoré vyplávali na povrch 
v nejakej skúške ohňa. Keď už Boh spustí 
očisťovací proces, mali by sme spolupraco-
vať s pokorou a v poslušnosti. Môžeme sa 
však hnevať, obviňovať za to iných, čím však 
dovolíme, aby naše nečistoty ospravedlňo-
vali naše správanie. Potom však, keď skúška 
pominie, tie nečistoty ostanú v kúsku zlata, 
lebo sa neodstránili tým, že sme situáciu 
prijali v pravde, činili pokánie a prosili o po-
trebné milosti.
V prečistenom zlate nášho života môže 

svet okolo nás vidieť Ježiša. Ak Boha požia-
dame, aby nám očistil srdcia, odstráni z nás 
aj nečistoty, ktoré sú našim očiam skryté. 
Boh pozná naše najtajnejšie myšlienky 
a úmysly, hoci nám samotným nemusia byť 
zrejmé. Prečisťovanie umocňuje to, čo už je, 
a očisťuje alebo odstraňuje to, čo nás poškvr-
ňuje alebo oslabuje. 

Chutný život
Ticho a samotu potrebujeme aj kvôli tomu, 
aby sme vedeli vychutnať krásu nášho života, 

aby sme sa zastavili a vedeli sa tešiť z toho, 
čo nám Boh pomohol urobiť, čo Boh dokázal 
urobiť v nás a cez nás! Aby sme sa vedeli tešiť 
krásou svojho hradu a bohatstvom, ktoré 
doň Boh vložil. Boh túži, aby sme boli šťastní 
a užívali život, ktorý nám dal ako svoj dar, ale 
aj poslanie.
Aby sme nežili svoj život tak, ako muž z is-

tého vtipu, ktorý mal takú vysokú pracovnú 
normu, že nestíhal naložiť fúrik. A preto be-
hal s prázdnym. Nepodobáme sa často tomu 
človeku? A pritom by sme mali byť ako včely, 
ktoré si sadnú na kvet, nasávajú jeho nektár 
a spracujú ho na med.

Rozhovory v tichu
Ticho je tiež neoddeliteľnou súčasťou 
komunikácie. Je potrebné na nadobudnutie 
skutočného dialógu a hlbokej blízkosti me-
dzi ľuďmi. O tejto skutočnosti nádherne píše 
emeritný pápež Benedikt XVI.:
„Ticho je podstatnou súčasťou komuniká-

cie a bez neho neexistujú žiadne obsahovo 
bohaté slová. V tichu sa počúvame a pozná-
vame, v tichu sa rodí a prehlbuje myslenie, 
jasnejšie chápeme to, čo chceme povedať 
alebo čo očakávame od druhého, ľahšie sa 
rozhodujeme, ako sa máme vyjadriť. Ml-
čanie umožňuje druhému hovoriť, vyjadriť 
sa a nám umožňuje, aby sme neostali so 
svojimi slovami a myšlienkami uväznení, ale 
mohli ich primerane vyjadriť. Takto sa otvára 

priestor na vzájomné počúvanie umožňujúce 
plnší ľudský vzťah.
V mlčaní napríklad tí, ktorí sa milujú, 

prežívajú tie najopravdivejšie okamihy 
komunikácie: gesto, výraz tváre či telo sú 
znaky, ktoré odhaľujú človeka. Mlčaním sa 
vyjadruje radosť, starosti a trápenia, ktoré 
práve v ňom nachádzajú zvlášť intenzívnu 
formu vyjadrenia. Ticho teda umožňuje, aby 
sa rozvinula oveľa náročnejšia komunikácia, 
vyžadujúca si citlivosť a schopnosť počúvať, 
pri ktorej vychádza najavo intenzita a pova-
ha vzájomného vzťahu. Tam, kde je priveľa 
správ a informácií, je ticho nenahraditeľné, 
aby bolo možno odlíšiť dôležité od neuži-
točného či vedľajšieho. Hlbšie zamyslenie 
nám pomáha odhaliť existujúci vzťah medzi 
udalosťami, ktoré na prvý pohľad spolu ne-
súvisia, pomáha nám zhodnotiť a analyzovať 
obsah informácií; na základe toho môžeme 
ďalej tlmočiť premyslené a kompetentné 
názory, ktoré  prispejú k spoločnému auten-
tickému poznaniu. Preto je nutné vytvoriť 
vhodné prostredie, akýsi druh ,ekosystému‘, 
ktorý dokáže nastoliť rovnováhu medzi 
mlčaním a slovami, obrazmi a zvukmi.
Ak Boh hovorí k človeku aj v mlčaní, 

rovnako človek môže nájsť v tichu možnosť 
hovoriť s Bohom a o Bohu. Potrebujeme to 
mlčanie, ktoré sa stáva kontempláciou a kto-
ré nám umožňuje vstúpiť do Božieho ticha, 
a tak dôjsť až tam, kde sa zrodilo Slovo, spás-
ne Slovo. Tichá kontemplácia nám umožňuje 
ponoriť sa do prameňa Lásky, ktorý nás vedie 
k nášmu blížnemu, aby sme pocítili jeho 
bolesť a ponúkli mu Kristovo svetlo, Kristovo 
posolstvo života a jeho dar totálnej lásky, 
ktorá zachraňuje.“
Naša krátka potulka v tichu po jedineč-

nom hrade zapísanom v zozname Božieho 
srdca sa dnes končí. Záleží na vás, či sa opäť 
vyberiete niekde do ticha svojej izby, chrámu 
či kláštora a odhodláte sa objavovať nové 
tajomstvá ďalších komnát vášho vnútorného 
hradu, a zároveň sa nechať objať Bohom 
– veľkým mlčaním, ako to krásne vyjadril 
Karol Wojtyla vo svojej poézii:
„Veď si veľké mlčanie, ba aj tíš sama. Zbav 

ma hlasu. Tak vstúp do mňa chvením tvojho 
jestvovania, chvením v klasoch dozretých.“

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

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
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Biskupi zo Spiša
JJ Peter Šturák
J� foto: archív MEU

Zaiste je určitou raritou, ak nájdeme v deji-
nách Cirkvi dvojicu bratov, ktorí stáli na čele 
eparchie ako jej biskupi. Takouto dvojicou sú 
bratia Oľšavskí, ktorí boli biskupmi Muka-
čevskej eparchie v 18. storočí. Pochádzali 
z Oľšavice na Spiši. Podľa nej prijali aj svoje 
mená. Starší z dvojice bratov bol Šimon 
Štefan, mladší Michal Manuel. Obidvaja 
sa svojou horlivou biskupskou činnosťou 
zaslúžili o proces, ktorý viedol k osamostat-
neniu Mukačevskej eparchie spod Jágerskej 
diecézy.
Prvý z bratskej dvojice biskupov, starší 

Šimon Štefan Oľšavský sa narodil okolo roku 
1695 v Oľšavici. Po gymnaziálnych štúdiách 
v Levoči pokračoval v štúdiu filozofie a te-
ológie na Trnavskej univerzite, ktoré ukončil 
v roku 1717 doktorátom. Po vysviacke bol 
vymenovaný za farára v Mukačeve a v rokoch 
1728 – 33 bol generálnym vikárom biskupa G. 
Bizanciho. V roku 1733 bol duchovenstvom 
zvolený za biskupa a potvrdený cisárskym 
dekrétom. Pápežom Klementom XII. bol 
vymenovaný za titulárneho pellenského bis-

kupa. Podobne ako jeho predchodca podľa 
starobylého zvyku tesne pred biskupskou 
vysviackou zložil rehoľné sľuby a prijal meno 
Štefan. Na začiatku svojej biskupskej čin-
nosti zvolal eparchiálnu synodu, ktorá mala 
vyriešiť rôzne nedostatky v živote kňazov. 
Počas jeho choroby mu bol nápomocný jeho 
brat Michal. Zomrel 24. decembra 1737 a bol 
pochovaný v hrobke mukačevského kláštora 
na Černečej hore pri Mukačeve.
Mladší z dvojice bratov Michal Manuel 

Oľšavský sa narodil v roku 1700. Teologické 
štúdiá absolvoval na Trnavskej univerzite. 
Kňazskú vysviacku prijal v roku 1725 a po nej 
pôsobil v Mukačeve. V časoch episkopátu 
svojho brata Šimona Štefana, ako aj jeho 
nástupcu Juraja Gabriela Blažovského pô-
sobil ako ich generálny vikár. Po cisárskom 
vymenovaní Máriou Teréziou v roku 1743 
za biskupa ho pápež Benedikt v tom istom 
roku potvrdil a vymenoval za rossenského 
titulárneho biskupa a apoštolského vikára 
v Mukačeve. Podobne ako jeho brat pred 
vysviackou zložil rehoľné sľuby a prijal meno 
Manuel. Patril medzi najvýznamnejších 
biskupov v dejinách Mukačevskej eparchie. 
Zaslúžil sa o duchovné povznesenie kňazov 
a veriacich. Založil v Mukačeve bohoslovec-
kú školu. Mal veľmi blízky vzťah k pútnické-

mu miestu Máriapócs. Zaslúžil sa o dokon-
čenie tamojšieho chrámu a vybudoval pri 
ňom baziliánsky kláštor. V rokoch 1750 – 52 
uskutočnil vizitácie celej rozsiahlej eparchie 
a veľmi výstižne opísal stav v jednotlivých 
farnostiach. Poznatky z týchto vizitácií sú 
pre nás neoceniteľným zdrojom informácií, 
poznania vtedajších pomerov v Mukačevskej 
eparchii. Veľmi aktívne viedol zápas o osa-
mostatnenie svojej eparchie spod Jágra. Zo-
mrel 5. decembra 1767 v Mukačeve a na jeho 
vlastnú žiadosť ho pochovali v pútnickom 
chráme v Máriapócsi v dnešnom Maďarsku.

Čas dovoleniek

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Všetci vieme, že každý človek má svoje sily 
limitované. Nie je stroj. V mladosti zvyčajne 
až tak nepociťuje únavu a potrebu kvalitného 
oddychu či dovolenky. Niekedy bez nich dokáže 
fungovať aj vo vyššom veku niekoľko rokov. Ale 
skôr či neskôr, najmä s pribúdajúcimi rokmi, sa 
žiada z času na čas oddýchnuť si, načerpať novú 
silu.

Teraz je práve čas dovoleniek. Čas, keď 
od nás aj náš Pán žiada, aby sme vypli z kaž-
dodenného zhonu a odišli na miesto, kde si 
skutočne oddýchneme a zregenerujeme svoje 
telesné i duchovné sily. To miesto oddychu je 
u každého individuálne, rôzne. Každý človek 
sám najlepšie vie, kde si skutočne oddýchne 

a načerpá nové sily, kam ho to počas dovolenky 
ťahá. U niekoho je to pobyt pri mori, u iného 
v horách či na chate. Niekto túži po samote, iný 
relaxuje pri športových či spoločenských akci-
ách. To sa týka najmä oddychu tela. Duchovné 
sily mnohí čerpajú aj na pútnických miestach či 
počas duchovných cvičení.

Poznám viacerých ľudí, ktorí najlepšie rege-
nerujú sily pri zbieraní húb v lese. Aj ja patrím 
k nim. Netúžim po pobyte pri mori ani nech-
cem konať veľké turistické túry ako zamladi, 
ale túžim po lese. Preto chodím na dovolenku 
v čase, keď rastú huby. U hubárov platí jedna 
zásada: „Na huby sa chodí vždy v nepárnom 
počte, ale traja je už veľa“. Hubár nechce byť 
nikým a ničím vyrušovaný. Je sústredený iba 
na zbieranie hríbov a iných húb. Pohybuje sa 
v lese ticho, nehlučne, a tak môže pozorovať aj 
rôzne zvieratá.

Iný si najlepšie oddýchne pri mori, kde iba 
leňoší. Ale aj to je dôležité, lebo môže dlho 
meditovať nad rôznymi udalosťami či vzťahmi 
v rodine, v práci či v susedstve. Iní čítajú knihy 
a užívajú si čistý vzduch, dobré jedlo a osvie-
žujúcu vodu. Ďalší zase trampujú a každý deň 
prejdú desiatky kilometrov, a tak spoznávajú 
nové krásy prírody, lesa, roklín, lesov či lúk. Iní 
uprednostňujú oddych kdesi v ústraní na cha-
te, v kruhu svojich najbližších, kde sa dosýta 
narozprávajú, hrajú rôzne hry a robia iba malé 
prechádzky. K takému oddychu patrí aj opekač-
ka či živánska, loptové hry, opaľovanie.

Aby si človek dobre oddýchol, je potrebný 
neprerušený aspoň dvoj- až trojtýždňový pobyt 
mimo domu a pracoviska. Prácu si na dovolen-
ku netreba brať. Iba ľahkú, zaujímavú knihu. 
Aj telefón treba vypnúť a televízor nezapínať. 
Dovolenka je časom pre nás, pre vaše vzťahy. 
A teda aj pre komunikáciu s Bohom v modlitbe. 
Nadchýnať sa krásou stvoreného sveta a ďako-
vať Stvoriteľovi za všetku nádheru zeme i neba.

Všetkým prajem pokojný dovolenkový čas.
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k potomkom 
Rusnákov 
do ameriky
Svätý Otec František vymenoval 24. júna pomocného 
biskupa Prešovskej archieparchie Milana Lacha SJ 
za apoštolského administrátora sede vacante Parmskej 
eparchie Ruténov v Spojených štátoch.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív redakcie Slova

�� vladyka Milan, ako ste prijali 
vymenovanie do parmy?

Ako prejav Božej vôle. Kto je veľkodušný 
k iným, k tomu bude Pán Boh ešte veľ-
kodušnejší. V Parmskej eparchii žijú naši 
ľudia, potomkovia Slovákov a Rusínov zo 
Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi. Aj 
im treba pomáhať a starať sa o nich.

�� čo vás čaká v najbližších dňoch 
a kedy sa plánujete ujať úradu 
administrátora?

Tieto dni sú hektické a poznačené ad-
ministratívnymi záležitosťami nepriamo 
súvisiacimi s vymenovaním. Najdôleži-
tejšie je teraz vybaviť si pracovné víza 
do Spojených štátov. A napokon ma čaká 
sťahovanie. Nebudem si so sebou môcť 

brať všetko, tak musím aj rozmýšľať, čo 
je nutné. V piatok 21. júla popoludní pri 
archijerejskej božskej liturgii v  Katedrál-
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v Parme 
ma uvedie do úradu apoštolský nuncius 
v Spojených štátoch arcibiskup Christophe 
Louis Yves Georges Pierre. Na slávnosti sa 
zúčastnia aj naši biskupi miestnej cirkvi 
sui iuris – arcibiskup metropolita William 
Skurla, vladykovia Kurt Richard Burnette 
z eparchie Passaic a John Pazak z eparchie 
Phoenix, ktorý predtým pôsobil v Toronte. 
Potom sa s Božou pomocou začnem obo-
znamovať s kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi 
a veriacimi Parmskej eparchie.

�� čo znamená byť vymenovaný 
za apoštolského administrátora?

Svätá stolica niekedy na uprázdnený bis-
kupský stolec nevymenuje hneď sídelného 
biskupa, ale apoštolského administrátora, 
aby spravoval eparchiu. Dôvody, prečo 
nemôže byť biskupský stolec obsadený 
priamo, môžu byť rôzne. Svätá stolica však 

pre blaho veriacich nechce nechať epar-
chiu bez vedenia, a tak ju zverí do správy 
administrátora s priamo vymedzenými 
kompetenciami, v mojom prípade s práva-
mi eparchiálneho biskupa.
V histórii Prešovskej eparchie máme 
skúsenosť s obdobím, keď ju spravovali 
apoštolskí administrátori. Bolo to v rokoch 
1922 až 1940, keď ju spravoval najprv 
križevacký biskup Dionýz Njáradi a potom 
bl. Pavel Peter Gojdič OSBM ako titulárny 
harpašský biskup. Dôvod bol vtedy prostý 
– v Maďarsku stále žil biskup Štefan Novák, 
ktorý sa úradu nevzdal.
Aj nedávno susednú Mukačevskú eparchiu 
v Užhorode spravoval od roku 2003 ako 
apoštolský administrátor vladyka Milan 
Šášik CM. Ten bol neskôr v roku 2010 vy-
menovaný za jej eparchiálneho biskupa.

�� teda môže sa stať, že po istom 
čase ostanete v parme pôsobiť ako 
sídelný biskup?

Áno, je to možné. V budúcnosti. Je to 
rozhodnutie Svätého Otca, ktoré treba 
v poslušnosti prijať.
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�� aká veľká je eparchia v parme?

Eparchia nie je veľká. Má okolo deväťtisíc 
veriacich. Toľko majú zhruba naše dekaná-
ty. Ale títo veriaci sú roztrúsení na veľkom 
území. Zahŕňa dvanásť štátov v Spoje-
ných štátov amerických – Ohio, Indianu, 
Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesotu, 
Missouri, Iowu, Kansas, Nebrasku, Severnú 
Dakotu a Južnú Dakotu. Okrem niekoľkých 
misií má tridsaťjeden farností, z ktorých 
väčšina je roztrúsená v okolí veľkých miest 
Cleveland, Detroit a Chicago.
Samotné mesto Parma leží v štáte Ohio 

a nachádza sa na južnom okraji veľkého 
mesta Cleveland. Je to siedme najväčšie 
mesto v tomto štáte a počtom obyvateľov 
je podobné Prešovu. Okrem mne zverenej 
Parmskej eparchie je aj sídlom gréckokato-
líckej ukrajinskej eparchie.
Okrem farností je v eparchii aj ženský 
kláštor v meste Burton v štáte Ohio a pút-
nické miesto blízko Clevelandu zasvätené 
máriapóčskej Presvätej Bohorodičke.

�� Už ste stihli aspoň v hrubých ry-
soch spoznať históriu eparchie?

Tak trocha. Eparchia bola zriadená 21. feb-
ruára 1969 ako tretia ruténska eparchia 
v Spojených štátoch. Po jej erigovaní tam 
bola 11. júna toho istého roka zriadená 
metropolia, ako máme aj my na Slovensku. 
Išlo o metropolitnú cirkev sui iuris rutén-
skej tradície, ktorej prvým arcibiskupom 
metropolitom sa stal vladyka Štefan Kočiš-
ko. Práve tu v Spojených štátoch sa v roku 
1986 začal proces blahorečenia oboch 
našich dnes už blahoslavených biskupov 
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka.
Prvým biskupom v Parme bol vladyka Emil 
Mihalik a pôsobil tu do roku 1984. Jeho 
rodičia pochádzali z Hrabského, odkiaľ 

pochádzal aj náš bl. Vasiľ Hopko. Vladyka 
Emil sa však narodil krátko po ich príchode 
do Pittsburghu.

�� Žijú tam aj dnes gréckokatolíci 
pochádzajúci zo slovenska?

Skôr ide o ich potomkov v tretej či štvrtej 
generácii. Od prelomu 19. a 20. storočia 
tam začali prichádzať naši Rusnáci – Ša-
rišania a Zemplínčania z východného 
Slovenska a obyvatelia Podkarpatia. Dôvod 
bol prostý – práca. Najviac ich tam prišlo 
v období medzi vojnami. Niektorí sa vrátili 
naspäť, iní tam zostali. Dnes už skoro všet-
ci hovoria iba po anglicky. Pomerne veľkú 
časť veriacich tvoria konvertiti z rôznych 
národov. Preto sa táto cirkev niekedy už 
neoznačuje ako ruténska, ale ako byzant-
ská či americko-byzantská.
V Parmskej eparchii dnes pôsobia niekoľkí 
kňazi pochádzajúci zo Slovenska. Od roku 
2004 je tam otec Marek Višňovský, od roku 
2007 Miron Keruľ-Kmec, obaja z Prešov-
skej archieparchie, a najnovšie od minulé-
ho roka Ján Čižmár z Košickej eparchie.

�� aký liturgický jazyk sa tam teda 
používa?

Až na jednu farnosť sa všade používa 
anglický jazyk. A aj tam je to kombinované 
s cirkevnou slovančinou. Angličtina sa 
tu začala používať v roku 1955, keď bola 
3. septembra ako liturgický jazyk zavedená 
na odpuste v Uniontowne.

�� Nebudete sa cítiť ďaleko od rodiny, 
slovákov...?

Ťažká otázka, na ktorú teraz neviem 
odpovedať. Dnes je skype a facebook 
schopný preklenúť aj Atlantický oceán. 
Ako jezuiti sme boli pripravovaní na to, 
že naším pôsobiskom je celý svet, nielen 
naša krajina. Vidím, že sa v mojom živote 
napĺňa to, na čo ma ako jezuitu pripravova-
li osemnásť rokov. Cirkev musí byť misijná, 
teda otvorená ísť mimo tradičného územia, 
tradičných veriacich. Ak to nebude robiť, 
spreneveruje sa kristovmu príkazu.

�� Mnohým veriacim ste prirástli 
k srdcu. čo by ste im chceli v tejto 
chvíli povedať?

Že ich mám rád a modlím sa za nich. Stále 
som jedným z vás a nehanbím sa za to. Ba 
práve naopak, lebo z našej milovanej cirkvi 
vzišli mučeníci – blahoslavení vladyka 
Pavel Peter Gojdič OSBM, vladyka Vasiľ 
Hopko, otec Metod Dominik Trčka CSsR 
a ďalší. Som gréckokatolík, Rusín, chlapec, 
ktorý vyrástol v jednej z našich diasporic-
kých gréckokatolíckych farností – v Ľubici. 
Tu som pocítil Kristovo volanie byť kňazom 
a neskôr rehoľníkom. Boh mi dal ešte viac, 
čo som nečakal. Stal som sa biskupom.
A môj odkaz pre nich? Ostaňte verní 
Kristovi, odovzdávajte svojim deťom vieru 
v Boha, modlite sa s nimi spolu doma. 
Hľadajte pravdu. A keď nás budú opäť 
prenasledovať, prial by som si, aby sme 
išli neochvejne za Kristom aj v utrpení, 
a potom v novom večnom živote v Božom 
kráľovstve.

Metropolia  
Pittsburgh v USA
     Pittsburgh
     Passaic
     Parma
     Phoenix
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Z LiSTU ATANÁZOVi, OTCOVi BiSKUPA ATANÁZA

Dosiahnuť, aby bol život človeka mocnejší než klebety, je jedna z najťažších vecí na svete, 
keď už nemám povedať, že jedna z nemožných. Nazdávam sa, ba som presvedčený, že o tom 
nepochybuje ani tvoja ušľachtilosť. Neposkytovať však nijaký oporný bod ani tým, ktorí 
do najmenších podrobností sledujú naše skutky, ani tým, ktorí so zlovoľným zámerom striehnu 
na naše potknutia, to je možné a je aj príznačné u takých, ktorí trávia život múdro a v duchu 
cieľa, ktorým je zbožnosť. ...

Pravda, svoje hlboké city voči deťom nie si povinný teraz ukazovať slovom. Veď si ho už 
oddávna tak preukazoval, odkedy si sa stal otcom. Nemáš sa dať viesť len prirodzeným putom, 
ktorým sa voči potomstvu prejavujú aj nerozumné tvory, ako si ty sám povedal a ako nám 
ukazuje skúsenosť, ale celkom očividne si povinný vystupňovať svoju lásku na základe vlastnej 
vôle, a stupňovať ju tým viac, čím viac vidíš, že sú tvoje deti obdarené vlastnosťami, ktoré si 
zaslúžia modlitby otca.

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

klopajúci JEŽIŠ
JJ Ivana
J� foto: upload.wikimedia.org

Od tej chvíle sa začalo moje srdce otvárať 
a premieňať. Pán mi dával zakusovať svoju 
lásku v takej miere, že to ani neviem opísať. 
Odrazu som sa v prítomnosti ostaných 
účastníkov začala cítiť veľmi príjemne, bola 
som otvorená rozhovorom a spoznávaniu 

ostatných. Prednášky, čas na meditáciu, 
rozhovory s lektormi a najmä s nebeským 
Otcom vynášali na svetlo to, čo bolo skryté 
v mojom srdci a o čom som takmer nikdy 
nehovorila.
Ďalšou z mojich „super“ vlastností je pocit 

zodpovednosti za celý svet a pocit sklamania 
z toho, že to (logicky) nie je v mojich silách. 
V čase vyhradenom na rozhovory medzi 
štyrmi očami s lektormi som bola vyzvaná, 
aby som skúmala, z čoho tento problém pra-

mení. Pán upriamil moju pozornosť na moju 
prvú spomienku z detstva: ja ako päťročné 
dievčatko a moja o dva roky mladšia sestra 
stojíme v kúte chodby nášho domu, mamina 
je v spálni s naším novým bračekom. Ocino 
a starí rodičia chodia hore-dole po dome, 
v spálni plače to malé (nám zatiaľ cudzie 
stvorenie), plače aj mamina a nás dve si nikto 
nevšíma. Bojím sa, necítim sa v bezpečí, ne-
rozumiem, čo sa deje, no cítim zodpovednosť 
za sestru, pretože pozornosť dospelých je 
stopercentne upriamená na maminku a ma-
lého bračeka, a ja som predsa veľká staršia 
sestra… Lektorka Jenny ma počúvala s veľkou 
láskou a po mojom rozprávaní sa spolu so 
mnou modlila a prosila Ježiša, aby uzdravil 
zranenie z tejto udalosti. Vyzvala ma, aby 
som znovu zatvorila oči, predstavila si, že 
je v tej chvíli so mnou na chodbe prítomný 
aj Ježiš, a aby som počúvala, čo mi hovorí. 
A ja som si zrazu spomenula na obraz, ktorý 
visí na našej chodbe odjakživa: Ježiš klopúci 
na zatvorené dvere. Ten obraz sa mi vždy 
veľmi páčil. A Boh v tej chvíli naozaj uzdravil 
moje zranenie, pretože som si uvedomila, 
že on bol so mnou aj vtedy, no nechcel tam 
len tak vtrhnúť, trpezlivo čakal pri dverách, 
kým mu ich otvorím a pozvem ho dnu, 
aby som už nebola sama, ale aby to bol on, 
kto je zodpovedný za moju sestru, brata, 
rodičov, starých rodičov… za celý svet! Boh 
ma pozval, aby som mu od tej chvíle každý 
deň otvárala dvere a pozývala ho do svojich 
starostí i radostí. Ubezpečil ma, že to nie ja 
som zodpovedná za búrky, ktoré zúria okolo 
mňa. Jedinou mojou zodpovednosťou je prísť 
a odomknúť dvere, aby mohol vstúpiť živý 
Boh a búrku utíšiť. Dal mi do správcovstva 
kľúče od môjho vlastného srdca – možno 
preto som sa narodila v roku štrngajúcich 
kľúčov.
Ale Boh pri tomto neskončil, obdaril ma 

mnohými milosťami uzdravenia. Za zmienku 
stojí, že po úvodnej malátnosti a bolesti tela 
už na tretí deň seminára nebolo ani stopy, 
no ďalšie ráno prinieslo odhalenie mojej 
hanby a pocitu viny z hriechov nečistoty mo-
jej minulosti. Boh ma však uistil, že hriechy, 
ktoré som vyznala vo sviatosti zmierenia, 
mi boli raz a navždy odpustené. Povedal mi, 
že už viac nie som nečistá, že som krásna 
a biela ako ľalia. Ukázal mi pravdu aj o tom, 
že on nie je Boh, ktorý trestá, ale Boh, ktorý 
miluje – miluje ma, pretože som jeho dcérou, 
to on si ma vyvolil a povolal na špeciálnu 
úlohu môjho života. On ma za to, že som 
padla do nečistoty, netrestá tým (ako som 
si mylne myslela), že s manželom túžime 
po dieťatku, no čas čakania na tento dar sa 
stále predlžuje. Práve naopak, Boh si z nás 
vysníval krásnych rodičov a toto je čas, keď 
nás formuje a pripravuje na tento dar…

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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Deti z umelej 
maternice?
JJ Jozef Glasa
J� foto: upload.wikimedia.org

Správa o úspešnom využití „plastovej mater-
nice“ na zabezpečenie zdravého vývinu pred-
časne narodených jahniat podnietila úvahy 
o využití podobných prístrojov u človeka. 
Týkajú sa nielen použitia technológií umelej 
maternice pri záchrane života predčasne 
narodených detí či potratených plodov, ale 
aj možnosti kompletného vývoja človeka 
v umelom prostredí: od počatia až po „naro-
denie“.
Vývin človeka v prostredí umelej materni-

ce, čiže mimo tela matky, by z teoretického 
hľadiska mohol takýmto spôsobom prebe-
hnúť úplne (úplná ektogenéza) alebo by sa 
nej uskutočnil iba jeho určitý časový úsek 
(čiastočná ektogenéza). Kým o samotnej 
technickej a technologickej uskutočniteľnos-
ti úplnej ektogenézy človeka sa vedú vášnivé 
spory, čiastočná sa môže stať realitou už 
v relatívne blízkej budúcnosti, ako to ukázali 
experimenty u predčasne narodených jah-
niat.
Na niektoré etické problémy čiastočnej 

ektogenézy sme poukázali už v predchádza-
júcom článku. Azda jediné eticky prijateľné 
využitie tejto technológie, pokiaľ by sa 
ukázala ako dostatočne účinná a bezpeč-
ná, by sa týkalo prípadov záchrany života 
veľmi predčasne narodených detí. Možnosti 

jej zneužitia sú mnohoraké. Už v období 
výskumu a vývoja môže dať umelá maternica 
nezodpovedným vedcom príležitosť na reali-
zovanie výskumov a manipulácií vývinu ľud-
ského embrya a plodu, ktoré nie sú v záujme 
záchrany jeho života a vopred počítajú s jeho 
usmrtením. Dostupnosť umelej maternice 
by mohla umožniť aj úmyselný predčasný 
pôrod zo sebeckých dôvodov na strane ženy 
alebo oboch partnerov (pohodlie, skrátenie 
tehotenstva a s ním súvisiacich obmedzení, 
ľahší pôrod a i.), zamestnávateľov (skráte-
nie absencie v práci z dôvodu materstva) či 
zdravotných poisťovní (ak by sa ukázalo, že 
predčasný pôrod má pre ženu menej zdra-
votných rizík než pôrod v termíne). Súdy by 
mohli rozhodovať o nútených predčasných 
pôrodoch „v záujme dieťaťa“ v prípade žien, 
ktoré trpia chorobami alebo zlozvykmi 
predstavujúcimi riziko pre plod (napríklad 
cukrovka, vysoký tlak, nutnosť liečby riziko-
vými liekmi, fajčenie, zneužívanie alkoholu, 
liekov alebo drog). Zaujímavý aspekt prináša 
otázka využitia umelej maternice do diskusií 
o umelom potrate.
Ako by sme však mohli z etického hľadiska 

hodnotiť úplnú ektogenézu človeka, o kto-
rej uvažujú aj niektoré vedecko-fantastické 
filmy? Azda jediným eticky mysliteľným 
využitím umelých materníc by bola záchrana 
už existujúcich ľudských zárodkov, ktoré 
vznikli vo veľkých počtoch v rámci progra-
mov umelého „počatia v skúmavke“. V pod-
mienkach Slovenska ide prinajmenšom o de-

saťtisíce ľudských bytostí čakajúcich na istú 
smrť v hlboko zmrazenom stave v boxoch 
centier asistovanej reprodukcie. V žiadnom 
prípade by však možnosť záchrany pomo-
cou umelej maternice neospravedlňovala 
metódy počatia v skúmavke ani vytváranie 
„nadpočetných“ ľudských zárodkov, ako sa 
to vo veľkých počtoch – a skryto pred očami 
verejnosti či klientov – deje v súčasnosti.
Argumenty zástancov úplnej ektogenézy 

človeka hovoria o oslobodení ženy (i muža) 
od záťaží, rizík a nepohodlia vo vzťahu 
k reprodukcii, o možnostiach samostat-
nej reprodukčnej realizácie muža či ženy, 
o výbere detí „ideálnych“ alebo požadova-
ných vlastností (realizácia totálnej eugeniky, 
„dizajnové deti“) – ako o vraj žiaducich pod-
mienkach posthumánnej civilizácie „post-
ľudí“ budúcnosti. Jej odporcovia poukazujú 
práve na toto „odľudštenie“, technologizáciu, 
zvecnenie či spriemyselnenie úkonov počatia 
a celého obdobia raného vývinu človeka, po-
tenciálne realizovaných v masovom meradle, 
ako na eticky neprípustné manipulácie. Upo-
zorňujú na zásahy a postupy, ktoré hlboko 
odporujú ľudskej dôstojnosti aj skutočnému 
dobru človeka a spoločnosti. Varujú pred 
následkami, ktoré by to malo pre charakter 
medziľudských vzťahov, existenciu a život 
rodiny, ľudských spoločenstiev – i ľudskej ci-
vilizácie ako celku. Keby sa ľudstvo napokon 
vydalo ďalej touto cestu...
Úplné vytrhnutie počatia a raného vývinu 

človeka z manželstva, láskyplného hete-
rosexuálneho styku a z prostredia rodiny 
prináša ďalšie eticky problematické dôsledky 
(ako pri samotnom oplodnení v skúmav-
ke) – a tiež nové možnosti mnohorakého 
zneužitia. Okrem príkladov, ktoré sme 
spomenuli pri čiastočnej ektogenéze, sa 
dnes najčastejšie pripomínajú: degradácia 
morálneho (i právneho) postavenia ľudského 
zárodku a plodu (až na úroveň „ne/použi-
teľnej“ veci), zmeny chápania a prežívania 
významu či podstaty tehotenstva (osobit-
ne fyzických, psychických i duchovných 
vzťahov a spolupôsobenia medzi matkou 
a vyvíjajúcim sa dieťaťom), narušenie 
podstaty a vzťahov materstva a otcovstva, ne-
odhadnuteľné vplyvy na vytváranie osobnej 
identity a budovanie zdravých medziľud-
ských vzťahov „umelo počatého a donose-
ného“ dieťaťa po „narodení“. Realitou by sa 
potom naozaj mohla stať aj produkcia ľudí 
na získavanie náhradných orgánov či masová 
výroba „ľudí – vecí“ s vopred určenými vlast-
nosťami („ideálni“ robotníci, vojaci, vedci či 
športovci), vhodnými na predaj a konkrétne 
využitie, čím by sa reálne obnovilo otroctvo 
a „kastová“ spoločnosť.

zamyslenie nad spoločnosťou

www.facebook.com/grkatslovo

Detský inkubátor v roku 1908
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DEDIČSTVO OTCOV
Katolícka cirkev je v prvom rade spoločenstvo veriacich, ktoré má svoje základy, zásady, 
dejiny... Tie ho identifikujú a odlišujú od iných spoločenstiev. V samotnej Katolíckej cirkvi 
však existujú miestne cirkvi ako spoločenstvá veriacich prijímajúce katolícku identitu, ktoré 
sú v svojich dejinách, obradoch a obyčajoch rozdielne. V nich existujú farnosti... Takýmto 
spôsobom by sme mohli dôjsť až k cirkevnému spoločenstvu okolo rodinného stola.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív Petra Lacha

Byť začlenený do Krista znamená byť súčas-
ťou cirkevného spoločenstva a prijímať jeho 
identitu. Jednou z charakteristík spolo-
čenstva gréckokatolíkov na Slovensku je 
práve východný spôsob prežívania sviatostí, 
ktorý je súčasťou jeho identity. Aj keď toto 
spoločenstvo niekedy vplyvom dejín či iných 
osôb strácalo svoju identitu, malo by ju, ako 
ho k tomu vyzýva Cirkev, znovu objaviť. Táto 
identita nie je iba identitou spoločenstva, ale 
i každého gréckokatolíka.

Identita
Jednou zo sviatostí, kde je veľmi viditeľná 
inakosť gréckokatolíkov, je Eucharistia, kto-
rej slávenie je najviditeľnejším prejavom ich 
odlišnosti. Často je však nesprávne chápaná 
iba ako odlišnosť slov, formy... Najdôleži-
tejším rozdielom je však samotný vzťah 
k Eucharistii, ktorý je vo svojej tak významo-
vej, ako i dejinnej hĺbke jedinečný, čo vidno 
i v otázke prijímania Eucharistie deťmi.
Naši predkovia to vnímali ako niečo priro-

dzené, nad čím sa nepozastavovali. Ich postoj 
pramenil z poslušnosti voči tradícii Cirkvi 
odovzdávanej otcami z pokolenia na pokole-
nie, a to i v čase, keď táto Cirkev deklarovala 
svoju jednotu s rímskym pápežom. Už tam 
deklarovali dôležitosť svojho obradu so všet-

kým, čo prináša. Vnímali ho ako súčasť svojej 
identity. Rímsky pápež pri potvrdení jednoty 
im ponechal vlastnú identitu prejavenú v ina-
kosti obradu v celej jeho šírke i hĺbke.

Polatinčovanie gréckokatolíkov
Mnohí, a žiaľ i dnes, však nesprávne chápali 
túto jednotu s rímskym pápežom, čo viedlo 
k vzdávaniu sa vlastnej identity a zarade-
niu do rímskokatolíckeho spoločenstva. To 
sa opieralo o nesprávny postoj voči iným 
cirkvám, ktoré boli vnímané ako menej-
cenné, nedokonalé. Preto všetko sa snažili 
pretvoriť podľa „ideálneho“ vzoru existujú-
ceho v rímskokatolíckom spoločenstve. Už 
v roku 1521 pápež Lev X. spomína miestnych 
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rímskokatolíckych biskupov, ktorí „každo-
denne obťažujú a uvádzajú do zmätku svoj 
ľud ohľadne zachovávania spomenutých 
obradov a uctievaní v tých miestach, kde títo 
Gréci prebývajú. ... Hovoria, že grécki kňazi 
nemajú prisluhovať sviatosť pod obidvoma 
spôsobmi nikomu, ani spomínaným deťom.“ 
A dodáva: „Nech sa zachovávajú ich obrady 
a zvyklosti v ich chrámoch i inde, podľa ich 
starodávnych zvykov.“
Táto bula Accepimus nuper bola často 

používaná na obranu pred rovnakou snahou 
rímskokatolíckeho duchovenstva o polatin-
čenie gréckokatolíkov v našich krajoch. To 
vrcholilo v polovici 18. storočia, keď jágerskí 
biskupi nevhodne zasahovali do fungovania 
mukačevskej cirkvi.

Udeľovanie Eucharistie deťom
Vtedy musel mukačevský biskup Michal 
Manuel Oľšavský obhajovať okrem iného 
práve i udeľovanie Eucharistie deťom. Jeho 
postoj bol postojom celej miestnej cirkvi, čo 
potvrdzuje list Apoštolskému stolcu zo 6. feb-
ruára 1749 napísaný na synode duchovenstva 
v Mukačeve. I nasledujúci mukačevský biskup 
Ján Bradáč riešil v roku 1769 tento problém 
nielen na spoločnom rokovaní s jágerským 
biskupom. Po ňom poslal Andreja Bačinské-
ho so svojím listom do Viedne k cisárovnej. 
Bačinský však urobil oveľa viac. Zhromaždil 
všetky relevantné písomnosti a stál za vy-
pracovaním 40-bodového listu pápežovi, 
kde vyvracia tvrdenia jágerského biskupa aj 
ohľadom prijímania Eucharistie deťmi. V liste 
uvádza, že podobnú prax mala aj latinská 
Cirkev. Tá však bola síce Tridentským sne-
mom zrušená, no nie zakázaná: „Staré zvyky 
netreba odsúdiť, ak ich niekedy na niektorých 
miestach zachovávajú.“ Aj Zamoščská synoda 
z roku 1720 o krste uvádza: „Taká je povinná 
úcta k sviatosti Eucharistie, že deťom pri krste 
je zvykom pomazať jazyk Kristovu krvou atď.“ 
Tento zvyk potvrdil aj Ferrarsko-florentský 
koncil: „Treba si uctiť sviatosť pod obojím, 
ktorá sa môže podávať všetkým, aj deťom.“
Postoj budúceho veľkého biskupa Mu-

kačevskej eparchie Andreja Bačinského 
jasne protirečil rozhodnutiu Sevľušskej 
synody z 3. februára 1727, ktorá podobne ako 
Zamoščská značne polatinčovala všetko ne-
latinské v zjednotenej Cirkvi a okrem ďalších 
ustanovení odmietla podávať Eucharistiu 
malým deťom. Dokazuje, že táto prax nielen-
že za päťdesiat rokov po Zamoščskej synode 
nevymizla, ale bola praktizovaná i v samot-
nom srdci eparchie. Navyše bola vnímaná 
ako dôležitá súčasť identity týchto veriacich.

Po Druhom vatikánskom koncile
Postupne do 20. storočia však bolo udeľova-
nie Eucharistie deťom zakázané vo všetkých 

zjednotených cirkvách. Tento postoj sa však 
radikálne zmenil na Druhom vatikánskom 
koncile. V dekréte o východných cirkvách 
Orientalium Ecclesiarum ich snem jasne po-
zýva k návratu k starootcovským tradíciám. 
„Svätý všeobecný cirkevný snem potvrdzuje 
a schvaľuje dávnu sviatostnú disciplínu, 
ktorá jestvuje vo východných cirkvách, ako aj 
spôsob, akým sa sviatosti slávia a vysluhujú; 
a želá si, aby sa – ak treba – táto prax obnovi-
la.“ Tým sa núka možnosť obnoviť pôvodnú 
identitu gréckokatolíckych veriacich. Svätý 
Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste 
Orientale Lumen charakterizuje východného 
kresťana ako človeka, ktorý má vlastný spô-
sob, ako vnímať a chápať vzťah k Spasiteľovi.

Príslušnosť do cirkvi
Na Slovensku po roku 1950 veľká časť gréc-
kokatolíkov stratila svoju identitu a vstúpila 
do iného cirkevného spoločenstva. Bol to 
práve jeden z následkov jej potláčania počas 
viac než sto rokov. Napriek tomu, že opustili 
svoju identitu, podľa Katolíckej cirkvi ne-
prestali byť gréckokatolíkmi 
a aj oni sú pozvaní vrátiť sa 
k prežívaniu života viery svo-
jich dedov v rámci Katolíckej 
cirkvi. Jasne o tom hovorí 
cirkevné právo pre východnú 
i západnú časť Katolíckej 
cirkvi.
Táto cirkevná identita 

sa v Katolíckej cirkvi dedí 
z otca na deti, pokiaľ rodičia 
jednomyseľne a písomne 
pred krstom dieťaťa neroz-
hodnú inak. Výnimkou je, 
ak otec nie je katolík alebo 
ide o dieťa nevydatej matky, 
vtedy dieťa prirodzene vstu-
puje do matkinej cirkvi. To sa 
týka aj prípadov adoptívnych 
detí, ktoré vstupujú do cirkvi 
adoptívneho rodiča. Dieťa 
neznámych rodičov sa krs-
tom zaraďuje do cirkvi toho, 
komu bolo zákonne zverené. 
Rovnako ako dieťa nepo-
krstených rodičov sa krstom stáva členom 
cirkevného spoločenstva toho, kto je zod-
povedný za jeho katolícku výchovu. Neroz-
hoduje obrad, v ktorom bol vykonaný krst. 
To platí o deťoch pred dovŕšením štrnásteho 
roka života. Ak by bolo krstené staršie dieťa, 
samo si môže vybrať cirkevné spoločenstvo, 
do ktorého chce patriť.
Ak však veriaci chce zmeniť svoju cirkevnú 

identitu v Katolíckej cirkvi, tak len so súhla-
som Apoštolského stolca, ak nie je uvedené 
v cirkevnom práve inak. Medzi najčastejšie 
výnimky umožňujúce túto zmenu patrí 
manželská jednota v začlenení sa do cirkev-

ného spoločenstva. Rímskokatolícky muž 
i žena a gréckokatolícka žena môžu vstúpiť 
pri uzatváraní sobáša alebo počas jeho 
trvania aj s deťmi, ktoré nedovŕšili štrnásty 
rok života, do cirkvi katolíckeho partne-
ra. Po smrti partnera sa všetci môžu vrátiť 
do svojho pôvodného cirkevného spoločen-
stva. Deti po dovŕšení štrnásteho roku života 
tak môžu urobiť i jednotlivo. Rímskokato-
lícky veriaci sa môže stať členom Grécko-
katolíckej cirkvi, ak sa biskupstvá týchto 
cirkví územne prekrývajú a obaja ich biskupi 
s prechodom súhlasia. Takto sa Katolícka 
cirkev snaží chrániť identitu katolíckych 
východných kresťanov pred stratou identity 
a neuváženým prijímaním inej.

Zachovanie dedičstva
Byť gréckokatolíkom teda znamená byť nielen 
rovnoprávnym a rovnocenným s ostatnými 
členmi Katolíckej cirkvi, ale aj byť zodpo-
vedným za zachovávanie dedičstva otcov cez 
akceptovanie svojej identity a jej prežívanie. 
A jej súčasťou je i starobylá prax prijímania 

Eucharistie deťmi, ako uvádza Katechizmus 
Katolíckej cirkvi: „Vo východných obradoch sa 
uvádzanie detí do kresťanského života začína 
krstom, po ktorom bezprostredne nasledu-
je birmovanie a prijatie Eucharistie...“ Táto 
prax nie je zľahčovaním vážnosti Eucharistie 
a potrebnosti prijímať ju s čistým srdcom, ale 
naopak spôsobom, aby sa dieťa naučilo od-
mala prijímať Krista rovnako prirodzene, ako 
prijíma vzduch či jedlo. A hoci boli obdobia, 
keď táto prax bola v našej cirkvi zabudnutá, 
v súčasnosti môže jej zavedenie pomôcť 
nielen nestratiť identitu gréckokatolíka, ale aj 
identitu veriaceho, teda Božieho dieťaťa.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, s ktorým sa budeš smiať i plakať! Božie dieťa

Keď niekto číta Bibliu tak, ako sa číta zaľúbený 
list, potom ju číta naozaj ako Božie Slovo.

Søren Kierkegaard

UDALOSTi

 
Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2017
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

MODLiTeBNíK Aplikácia modlitebník v pod-
state zastupuje klasickú modlitebnú knižku, 
samozrejme, s niekoľkými kľúčovými výho-
dami, ktoré moderné technológie poskytu-
jú. Máte ju stále pri sebe, je prehľadnejšie 
usporiadaná, môžete si ju prispôsobiť (farba 
pozadia, veľkosť písma) a je otvorená ďalším 
rozšíreniam, dokonca si môžete pridávať 
vlastné modlitby. 
Čo teda tento klenot obsahuje? Desiatky 
modlitieb od základných až po menej zvy-
čajné, tri gréckokatolícke modlitby, šestnásť 
litánií, dvanásť druhov ruženca, šesť osožných 
spytovaní svedomia, rituály požehnania 
s úpravou pre kňaza i bežného laika, trinásť 
krížových ciest a základné pravdy kresťan-
skej viery. V aplikácii tiež perfektne funguje 
vyhľadávanie.

Obľúbené stránky
NeBOJTeSA.TV. Záujemcom hľadajúcim tipy 
na dobré filmy prináša stránka nebojtesa.tv 
viacero nových tipov na hodnotné kresťanské 
filmy. Viac na nebojtesa.tv.

Svätý Otec FRANTišeK
Krakov 30. júl 2016

Doba, v ktorej dnes žijeme, nepotrebuje gaučových mladých, ale 
mladých obutých ešte lepšie, v dobrých športových topánkach. Táto 
doba akceptuje len najlepších hráčov nasadených na ihrisku. Nie je tu 
miesto pre náhradníkov. Dnešný svet od vás žiada, aby ste boli prota-
gonistami dejín, lebo život je krásny vždy, keď ho chceme žiť. Vždy, keď 
chceme zanechať stopu. Dnešné dejiny od nás žiadajú obhajovať našu 
dôstojnosť a nedovoliť, aby druhí rozhodovali o našej budúcnosti. Nie! 
My musíme rozhodovať o našej budúcnosti, vy o vašej budúcnosti! 
Pán, tak ako v čase Päťdesiatnice, chce uskutočniť jeden z najväčších 
zázrakov, aké môžeme zažiť: umožniť, aby sa tvoje ruky, moje ruky, 
naše ruky premenili na znamenia zmierenia, spoločenstva, tvorenia. 
On chce tvoje ruky, aby pokračoval v budovaní dnešného sveta. Chce 
ho budovať spolu s tebou. A ty, čo odpovieš? Čo odpovieš? Áno či nie?

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Marek Horňák, duchovný správca CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Koši-
ciach 
Páči sa mi to . Odpovedať

Iste ste už stáli v nejakej rieke a chceli ste ju prebrodiť. Čím 
silnejší prúd, tým je to ťažšie. A tak je to aj v každodennom 
živote. Je to prúd okolností, ktorý okolo nás obteká a vytvára  
tlak. Niekedy pod vplyvom tohto tlaku aj kapitulujeme: „Mne 
sa už jednoducho nič nechce. Dajte mi všetci pokoj.“ Ale ty, 
Pane, to so mnou nevzdávaš, tak ako si to nevzdal s izraelským 
národom, ktorý si vyviedol z egyptského otroctva. Rovnako si 
to nevzdal s apoštolom Tomášom či Šavlom. Ježišu, ty so mnou 
počítaš a chceš, aby som aj ja mohol budovať tento svet, Cirkev, 
farnosť, vlastnú rodinu, ale v prvom rade vzťah s tebou. Som 
šťastný, že na tejto stavbe nie som sám, ale s tebou.

Gabriel Paľa, prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
v Prešove 
Páči sa mi to . Odpovedať

Čo myslíte? Stvoril nás Boh len tak? Alebo nás stvoril, aby nás 
použil na službu, pre ktorú nás pripravil? Áno, Boh stvoril tento 
svet a potrebuje nás a naše ruky, talenty, kreativitu, schopnosti 
a ochotu srdca spolupracovať s ním pri budovaní a zveľaďovaní 
tohto sveta. To možno len v prípade, že sa budeme navzájom 
zjednocovať, hľadať, čo nás spája, a navzájom sprevádzať 
v láske! Mali by sme si v tejto súvislosti uvedomiť, že rozdelenie, 
nepokoj, závisť a nenávisť sú nástrojmi zlého, ktorého cieľom je 
smrť a zatratenie človeka. Nech naše stopy, ktoré svojou anga-
žovanosťou pre dobro zanecháme, sú odrazom Božej dobroty, 
naplnenej v Ježišovi, jeho smrti a zmŕtvychvstaní pre nás, pre 
teba a pre mňa! Tak teda, Pane, tebe odovzdávame svoj život so 
všetkým, čo máme, čo si nám daroval, a dávame sa ti do služby! 
Rozhodujeme sa byť vnímaví na tvoj hlas, disponovaní poznať, 
prijať a plniť tvoju svätú vôľu s radosťou! Použi si nás!

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ MÁRiA GOReTTi
Mladučké dievčatko, ktorého nevinnosť nespočívala 
len v jeho detskosti. Krása Máriinej nevinnosti žiarila 
najmä vďaka Božej múdrosti, ktorou si napĺňala 
srdce. Dokonca i pre vlastného vraha.

CHRiS TOMLiN
Tento americký katolícky 
spevák sa narodil 4. mája 
1972 v Texase, teda nepat-
rí medzi práve najmlad-
ších. Napriek tomu jeho 
piesne oslovujú mladých 
po celom svete. Stojí 
za tým oduševnený spev 
a skvelé texty.
Na gitaru začal Chris hrať 
už v útlom veku. Štúdiá 
ho nakoniec zaviedli 
na univerzitu, kde plánoval 
študovať fyzikálnu terapiu. 
Nakoniec však svoje roz-
hodnutie zmenil. Postupne 
sa zdokonaľoval, čoho 
odrazom boli aj patričné 
úspechy. Niekoľkokrát 
vyhral cenu GMA Dove 
v rôznych kategóriách – 
najlepší album, umelec 
roka či spevák roka.
V roku 2012 získal cenu 
Grammy za najlepší sú-
časný kresťanský hudob-
ný album a získal cenu 
za pieseň And If Our God 
is for Us (Ak je náš Boh pre 
nás). Zároveň bol viackrát 
nominovaný aj v iných 
kategóriách.
V roku 2010 sa zosobášil 
s dlhoročnou priateľkou 
Lauren. Ich vzťah je zalo-
žený na vzájomnej dôvere 
a porozumení. Majú dve 
dcéry. 
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Prvý Česko-slovenský chrám 
cirkvi satanovej

JJ
Antónia HaľkováJ�

V októbri 1991 Jiří Valter založil v Brne prvú 
Cirkev satanovu v Československu. Valter 
udržiaval kontakt s americkou Cirkvou satano-
vou a údajne bol vymenovaný za veľkňaza jej 
československej pobočky samotným LaVeyom, 
zakladateľom Cirkvi satanovej. V roku 1999 
Valter ukončil styky s cirkvou a svoje právomoci 
odovzdal pražskej pobočke. Organizácia zmenila 
názov na Prvý česko-slovenský chrám Cirkvi sa-
tanovej (P.Č-S.CH.C.S.) a aj v súčasnosti sa hlási 
k satanistickému hnutiu laveyanského smeru.

Najvyšším orgánom P.Č-S.CH.C.S. je Rada 
trinástich, ktorá rozhoduje o prijatí a hierar-
chickom postupe členov. Zodpovedajú sa jej 

aj miestne pobočky – temply. Na čele každej 
pobočky stojí skúsený člen, ktorý dosiahol 
minimálne šiesty stupeň zasvätenia.

V P.Č-S.CH.C.S. existujú stupne zasvätenia, 
z ktorých pre jednotlivých členov vyplývajú 
určité práva a povinnosti. Týchto stupňov je 
sedem: 1. novic; 2. učeň; 3. skúsený; 4. znalý – 
učí novicov a učňov, skúseným odovzdáva svoje 
vedomosti; 5. skúšajúci – skúša skúsených, 
udeľuje rady znalým a navrhuje povýšenie 
členov; 6. pobočník – organizuje všetko, čím ho 
poverí majster; 7. majster – najvyšší kňaz, ktorý 
riadi činnosť „chrámu“ a koordinuje činnosť 
jednotlivých templov. Záujemca o vstup do P.Č-
S.CH.C.S. musí byť starší ako osemnásť rokov, 
musí mať české alebo slovenské občianstvo, 
nesmie mať záznam v registri trestov a musí 
mať schopnosť samostatne myslieť.

Čo sa týka činnosti, organizačné a ideové 
záležitosti rieši kongregácia, na ktorej sa zúčast-
ňujú poprední členovia jednotlivých templov. 
Svoju činnosť a myšlienky P.Č-S.CH.C.S. prezen-
tuje prostredníctvom časopisu, ktorý vydáva 
pravidelne od roku 1999, taktiež inou publikač-
nou činnosťou a prostredníctvom internetových 
stránok. Myšlienky satanizmu šíri aj formou 
prednášok a besied pre verejnosť.

V P.Č-S.CH.C.S. sa vykonávajú dva základ-
né druhy obradov, a to ceremónie a rituály. 
Ceremónie slúžia na oslavu prírodných síl 
a ľudského potenciálu. Rituály sú určené na do-
siahnutie nejakého konkrétneho cieľa. Členovia 
sa zúčastňujú na päťročnom magickom výcviku, 
v rámci ktorého sa učia základom meditácie 
a kontemplácie, osvojujú si znalosti z astrológie, 
venujú sa magickým invokáciám, vedomému 
snívaniu a mentálnemu cestovaniu, študujú 
zručnosti a techniky deštruktívnej a útočnej 
mágie, zároveň sa učia obranné techniky, ktoré 
dokážu vplyvy útočných a deštruktívnych čarov 
zmierniť alebo odoslať späť k ich pôvodcovi.

My kresťania by sme mali poznať satanizmus, 
aby sme k nemu vedeli na základe Svätého pís-
ma a učenia Cirkvi zaujať jasný odmietavý postoj.

Vyhnancova modlitba 
JJ Pavol Burda
J� foto: efp.org.uk

Byť vyhnancom je nepríjemné. Na úteku to 
nemá nikto ľahké a v cudzine sa necíti ako 
doma. Ktovie, v akej životnej situácií napísal 
Dávid tento 61. žalm. Nech to bolo čokoľvek, 
isto sa necítil dobre. Kráľ Dávid utekal pred 
svojím nepriateľom. Vyzerá to tak, že ho Šaul 

(alebo iný človek) zahnal ďaleko od Jeruzale-
ma. Dostal sa ďaleko od bezpečia.
Cíti sa na konci sveta, zažíva úzkosť a (ako 

vždy) volá k Bohu. Prosí si od Pána jednodu-
chú vec: vyliezť na nedostupné bralo. Verí, 
že tam nájde práve to, čo mu chýbalo: pokoj 
a bezpečie. Navyše, z nedostupného vrchu, 
bude mať bližšie k Bohu. Akoby z toho 
vrchu Boh počul lepšie. A preto sa vyznáva 
z najhlbšej túžby: „Ty si moja nádej a bašta 
pred nepriateľom. V tvojom stánku chcem 

prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou 
tvojich krídel.“  (verše 3 – 4)
Aj nás situácie zaženú ďaleko od Jeru-

zalema. Božia prítomnosť sa skončí, jeho 
hlas nepočuť. Namiesto radostného vzťahu 
s dokonalou láskou poznáme len neútechu 
a útlak. Druhá polovica žalmu je ponukou 
(alebo návodom) pre nás: Dávid sa v čase 
tohto vyhnanstva rozpamätúva na vyslyšané 
prosby (verš 6). Nie je to po prvý raz, keď si 
pri starostiach a útlaku pripomína Božie zá-
zraky. Neupadá do ľútosti alebo beznádeje, 
nehľadá vlastné riešenia. Vstupuje do istoty, 
že Boh ho už mnoho ráz zachránil. A preto 
vie, že nezostane zahanbený ani tentoraz.
Napokon si žiada večnú vládu pre kráľa. 

Je jasné, že nehovorí o sebe. Kráľa má večne 
chrániť milosť a vernosť. Po tom, ako sa 
obnoví Božia vláda, Dávid sa vráti k plneniu 
svojich sľubov. Za dôležitejšiu tak pokladá 
Božiu vládu ako pohodlný život či istoty. Za-
chránený od vyhnanstva bude len vtedy, ak 
Boh zavládne. Dávidov útek a jeho vyhnan-
stvo sa možno neskončí hneď. No to najdôle-
žitejšie je niečo iné: Božia vláda je viac ako 
vlastné pohodlie.
Tento žalm nás učí o dôvere. Aj vo chvíľach 

opísaných na začiatku nás pozýva k novej 
túžbe. Aj vo vyhnanstve túžiť po Božej vláde 
a žiť pod ňou. A hoci samota „na vedľajšej 
koľaji“ sa dotýka celého človeka, ani tam nie 
sme bez Pána.
Pane, obnov svoju vládu, aby sme ti mohli 

slúžiť!
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Farská rada – kurátorský zbor

JJ
Jozef MiňoJ�

Veriaci v Cirkvi majú nezastupiteľné miesto. 
Popri osobnom duchovnom raste podľa noriem 
kánonického práva veriaci majú aj povinnosť 
vysloviť svoju mienku a ponúknuť svoje od-
borné znalosti v prospech spoločenstva Cirkvi. 
CCEO, kán. 295 hovorí o konkrétnom spôsobe, 
ako sa veriaci v Krista môžu zapojiť do budova-
nia spoločného dobra v Cirkvi: „Vo farnosti majú 
byť podľa noriem partikulárneho práva vlastnej 
cirkvi sui iuris vhodné rady pre pastoračné 
a ekonomické záležitosti. Rovnako aj kódex 

pre latinskú Cirkev predpokladá ekonomickú 
a pastoračnú farskú radu: „Ak podľa úsudku 
diecézneho biskupa a po vypočutí mienky 
presbyterskej rady je vhodné, v každej farnosti 
sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej pred-
sedá farár; v nej veriaci spolu s tými, ktorí sa 
na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti 
na pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať 
svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti. 
Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa 
normami stanovenými diecéznym biskupom.“ 
(CIC, kán. 536) Kódex jasne hovorí o existencii 
ekonomickej rady: „Každá farnosť má mať 
ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálne-
ho práva riadi normami vydanými diecéznym 
biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých 

istých noriem majú farárovi pomáhať v správe 
majetkov farnosti.“ (CIC, kán. 537) Kurátorský 
zbor farnosti je poradný a pomocný orgán 
farára. Vo všetkých právnych záležitostiach 
zastupuje farnosť farár. (porov. CCEO, kán. 290) 
Táto pomoc laikov pri spravovaní farnosti je vo 
viacerých oblastiach. Ekonomická rada pomáha 
pri správe majetku farnosti a má povinnosť 
chrániť a zveľaďovať cirkevný majetok. Z pas-
toračných úloh to môže byť pomoc farárovi pri 
uskutočňovaní pastoračných aktivít s deťmi, 
rodinami a mládežou, charitatívna činnosť vo 
farnosti, napomáhanie organizovania potreb-
ných prác vo farnosti... Samozrejme, aktuálna je 
aj iná forma pomoci podľa konkrétnej potreby 
farského spoločenstva, ktorému kurátorský 
zbor má svoju službu poskytovať. Jednou z úloh 
kurátorskej rady je aktívne zapojiť do života 
farnosti všetkých členov farského spoločenstva.

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

Albazinská ikona Bohorodičky 
(aлбазинская, nazývaná aj Слово 
плоть бысть – Slovo sa stalo telom)
Ikona zobrazuje Božiu Matku v type zname-
nije, po pás s Dieťaťom – Kristom na hrudi, 
ktorý je zobrazený v celej postave so žehnajú-
cou pravicou. Je obnažený a prepásaný bed-
rovým rúškom. Po stranách nimbu Bohoro-
dičky sa v niektorých prípadoch nachádzajú 
šesťkrídli serafíni. Kristus v lone Bohoro-
dičky je symbolom – znakom – znamením 
veľkého zázraku – Božieho vtelenia, keď 
sa bezpočiatočný a beztelesný Boh zaodel 
ľudským telom a zjavil sa svetu.
História tejto ikony siaha do obdobia 2. 

polovice 17. storočia a spája sa s teritóriom 
ďalekého východu Ruska. V roku 1665 mních 
Hermogenes prišiel do dedinky Albazin 
v oblasti Amuru na ďalekom východe 
Ruska. Na toto miesto si so sebou priniesol 
aj ikonu Bohorodičky, ktorá sa predtým 
nachádzala v dedinke Kirensk v Irkutskej 
oblasti v Monastieri Svätej Trojice, ktorý 
bol v tom čase novozaložený. O niekoľko 
rokov neskôr, v roku 1671, založil mních 
Hermogenes v Albazine monastier zasvätený 
Premeneniu Pána, kde si táto ikona Božej 

Matky našla svoje čestné miesto. Keď v roku 
1685 Mandžuovia zničili monastier, jeromo-
nach Hermogenes sa vrátil do Monastiera 
Svätej Trojice v Kirensku. Po ceste sa zasta-
vil v dedinke Sretensk, kde nechal ikonu 
Bohorodičky, ktorá sa tam nachádzala skoro 
dvesto rokov. V tom čase bola istá mladá 
žena v požehnanom stave, ale tehotenstvo 
prebiehalo s ťažkosťami. V obrovských boles-
tiach očakávala smrť. Jej manžel, ktorý veril 
v divotvornú silu ikony Božej Matky Slovo sa 
stalo telom, hľadal pomoc v modlitbe pred 
touto ikonou. Taktiež prosil všetkých svojich 
blízkych, aby sa modlili za jeho manželku. 
Bohorodička vypočula jeho pokorné prosby. 
V čase modlitby akatistu pred ikonou Boho-
rodičky táto žena porodila zdravé dieťa.
V roku 1860 Benjamín, biskup Kamčat-

ky, priviezol ikonu zo Sretenska do soboru 
v Blahoveščensku na Amure a ozdobil ju 
strieborným okladom – rizou. V roku 1885 
následný biskup Kamčatky Guriáš ustanovil 
vo svojej eparchii sviatok ikony na 9. marec. 
O desať rokov neskôr prejavila ikona svoju 
divotvornú moc, keď zachránila mesto pred 
epidémiou, počas ktorej sa ľud intenzívne 
pred ikonou modlil akatisty.
V lete roku 1900 v čase povstania boxe-

rov v severných oblastiach Číny (povstanie 
viedla tajná spoločnosť nazývaná Päsť mieru 
a spravodlivosti, čiže boxeri, ktorých tajne 
podporovala mandžuská vláda; bolo namie-
rené proti aristokracii a všetkým cudzincom, 

ale najmä proti kresťanom) sa na brehu rieky 
Amur náhle objavili čínske vojská. Tie sa však 
nerozhodli pokračovať za hranice a zaútočiť 
na bezbranný Blahoveščensk, čo sa pripi-
sovalo ochrane Bohorodičky, pred ktorej 
ikonou sa ľud úpenlivo modlil.
V roku 1902 bola zavedená tradícia, že 

divotvorná ikona Bohorodičky putovala 
po celom ďalekom východe Ruska od Pon-
delka Svätého Ducha a po dvoch mesiacoch 
sa vracala späť do blahoveščenského soboru.
V roku 1924 z príkazu vlády bol sobor 

v Blahoveščensku zbúraný a ikona dočasne 
prenesená do Chrámu sv. Eliáša. Po zatvorení 
chrámu v roku 1938 bola ikona aj s ďalšími 
vzácnymi predmetmi umiestnená v miest-
nom vlastivednom múzeu. Na svoje pôvodné 
miesto v sobore v Blahoveščensku sa ikona 
vrátila v roku 1991. V druhej polovici 90. 
rokov minulého storočia sa taktiež obnovila 
tradícia putovania ikony po celom ďalekom 
východe Ruska.
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Ach, tá technika!
JJ Marta Gromošová
J� foto: static.pexels.com

Pani inšpektorka si najviac všímala použí-
vanie IKT vo vyučovacom procese. Na ná-
stenke som si pozrela rozpis inšpektorských 
hospitácií a pomerne pokojne som odišla 
z práce domov. Na základe videného bolo 
jasné, že hospitalizácia z dôvodu neočakáva-
nej návštevy nehrozí. Príde až v piatok, do-
vtedy dačo vymyslím, veď to dobre poznám: 
príprava je jedna vec, napĺňanie výchovno-
vzdelávacích cieľov ďalšia, no a ako hodina 
napokon vypáli v skutočnosti, sa uvidí až 
po zvonení.
Veľmi dlho som verila, že používanie 

počítačov je iba prechodná záležitosť, že to 
všetkých čoskoro prejde. Naše deti sa síce pri 
compe naučili písať a čítať, ale mne skôr išlo 
na nervy sedieť pri jednotvárnej hre a čosi 
zbierať, do kohosi virtuálneho strieľať alebo 
zaostrovať pohľad na spomalený obrázok ka-
maráta s čudne znejúcim hlasom na druhom 
konci sveta. Predstava vedúceho nášho spo-
ločenstva, že o pár rokov dostaneme iba link, 
ktorý po dvojitom kliknutí začne premietať 
film, sa mi videla ako bezpečné sci-fi a vôbec 
som nemienila zaťažovať svoju šedivejúcu 
hlavu takýmito nezmyslami.
Šok z mojej mamy, čerstvej dôchodkyne, 

bol obrovský! Rozumela reči kmeňa IT, ktorý 
má pre mňa dones nádych nechcenej exoti-
ky, ba priam nevyžiadanej pošty.
„Veď to je jednoduché,“ tvrdila po niekoľ-

kých hodinách kurzu a atramentovú ceruzku 

vymenila za klávesnicu počítača. Veľmi si 
pochvaľovala rýchlosť, spoľahlivosť a bezpeč-
nosť programov uzávierky, ktorú predtým 
zdĺhavo preratúvala na obrovskej kalkulačke.
Rodina rozhodla, že pracovať s modernou 

technikou naučia aj mňa. Bolo treba nená-
padne natlačiť počítačové aktivity do činnos-
tí, ktoré mám rada, aby som si vari nevšimla, 
o čo ide. Každý mesiac mi na môj elektronic-
ký účet, ktorý mi zriadili moje školopovinné 
deti, prišiel český text k evanjelizačnému fil-
mu, ktorý bolo treba preložiť do slovenčiny, 

lebo niektorí bratia sa pomerne presvedčivo 
tvárili, že nerozumejú. Prvé preklady textov 
boli veľmi dobrodružné.
Keď som si ako-tak osvojila zapínanie 

počítača, otváranie pošty, ukladanie súbo-
rov a iné záležitosti, po viacerých búrlivých 
telefonátoch s manželom, ktorý nás prácou 
v oblasti IT živí, som bola schopná pristúpiť 
k samotnej prekladateľskej činnosti. Bola 
som spokojná, text plynul hladko, nebolo 
v ňom viac bohemizmov, vety mali hlavu aj 
pätu. Už som nemala pocit, že niektoré pís-
menká z klávesnice predo mnou deti ukryli 
medzi kocky lega alebo si vzali na výmenu 
do školy. Predvolené funkcie boli spoľah-
livé a ja som sa dokonca naučila aj posielať 
správy.
Inšpekcia v škole ma dosť zaskočila, ale 

mala som dosť času na premyslenie si výs-
tupu pred kontrolno-poradenskou zložkou, 
ako som si vtedy ešte naivne myslela. Starí 
učitelia kedysi radili pred inšpekciou nácvik 
piesne v cudzom jazyku: najprv si pesničku 
vypočujeme, potom napíšem text na tabuľu 
a žiaci sa ho naučia čítať, preložíme si nezná-
me slová, nasleduje samotný nácvik spevu, 
a uprostred interpretácie nás vyruší zvone-
nie, ale toto mi už dnes nikto nezhltne.
S istými výhradami vchádzam do odbornej 

učebne. Počítač, dataprojektor, reproduk-
tory a všetky kábliky sú na svojom mieste. 
Dvakrát stlačiť vypínač na diaľkovom, oživiť 
mašinku, belasé plátno a hodina sa môže 
začať...
Len nechápem, prečo mám pocit, že 

stojím nad čiernym lampovým rádiom 
a za mnou znie dedkov hlas: „Nerušaj, bo 
pohubiš!“

Presvätá Bohorodička pri svojom zjavení vo Fatime oznámila, že prvý krok k lepšej budúcnosti 
má byť pokánie. Vojna je najväčším trestom, aký Boh posiela na svet. Boh posiela na človeka 
tento ťažký trest pre jeho hriechy, rúhania a krivdy, s ktorými ho hriešni ľudia deň i noc urá-
žajú. Tak cirkevné, ako aj svetské dejiny nás učia, že koľkokrát ľudia odstúpili od Boha a pustili 
sa hriešnou cestou, toľkokrát prišiel na nich trest vo forme hladu, moru alebo v najstrašnejšej 
forme, vo vojne. A v akej miere sa zväčšili hriechy moderného človeka, v takej miere zväčšili 
sa aj úžasné ukrutnosti modernej vojny, a to nielen na zemi a na mori, ale aj vo vzduchu. Boh 
sa neteší nášmu nešťastiu a skaze. Veď sám hovorí ústami svojho proroka: „Nemám záľubu 
v smrti bezbožného, ale v tom, že sa obráti od svojho spôsobu života a bude žiť.“ (Ez 33, 10) 
Láska Boha k človeku ani teraz nevyhasla. V tom momente, keď opustíme svoj hriešny život, 
na oblohe nášho života zasvieti slnko Božieho milosrdenstva. Príčinou takej strašnej svetovej 
katastrofy a smrti miliónov mladých ľudí, zničenia miliardových cenností, nie je ani Stalin, ani 
Churchill, ale jedine naše hriechy. Ako skoro sa navrátime podľa príkladu Ninivčanov k Bohu, 
tak skoro bude koniec Božiemu trestu a nastane túžobne očakávaný pokoj, blahobyt, nastane 
blažený čas lásky, spravodlivosti a blaženosti. A aby sa to všetko uskutočnilo čím skôr, v prvom 
rade závisí od nás. Boh čaká len naše pokánie. On je skôr hotový odpustiť a vynahradiť dobro, 
ako sa hnevať a karhať zlo. Čo znamená pokánie činiť v praktickom živote? Nič iné, ako chrániť 
sa zlého a činiť dobro. Musíme sa každý deň pobožne pomodliť ráno a večer, musíme v nedeľu 
a vo sviatok pozorne vypočuť svätú službu Božiu; musíme sa chrániť opilstva, nečistoty a pre-
klínania. Len keď sme to všetko urobili, môžeme povedať, že sme učinili pokánie.

(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča z roku 1943 o potrebe pokánia v čase vojny)
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poNDelok 17. júl
Hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup
Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (radové); 1 Jn 
4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi)
A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: ,,Proroka si všade 
uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ (Mt 13, 57)
Hovorí sa o tom, že nám odchádzajú do zahraničia tí najlepší 
odborníci, lekári, študenti. V zahraničí ich odbornosť a prácu vedia 
lepšie oceniť ako tu u nás doma. Študentom ponúkajú kvalitnejšie 
štúdium a rôzne výhody. Ježiš hovorí o niečom podobnom. Nie je 
docenený vo svojej vlasti, doma. Skrze vieru v neho sme aj my jeho 
rodinou, jeho vlastní, domáci. Vážme si ho a ctime svojím životom, 
lebo on má pre nás slová večného života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti bisku-
povi (HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

Utorok 18. júl
Mučeník Emilián
Čítania: 1 Kor 6, 20b. – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 – 13, zač. 57
Ona na návod svojej matky povedala: ,,Daj mi tu na mise hlavu 
Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)
Pri každom výrobku nájdeme návod, ako ho používať. Jeho cieľom je, 
aby výrobok dobre fungoval. Návod teda nesleduje nič zlé. V evanjeliu 
počúvame zlý návod matky pre dcéru. Žiada zabiť človeka. A dcéra sa 
ním riadila. Čím sa riadime v živote my? Na čí návod konáme a ako? 
Sväté písmo je návodom, ako žiť šťastne a naveky. Ním sa riaďme, 
lebo ľudia svojimi návodmi často sledujú vlastné ciele. Boh chce iba 
našu spásu, naše večné dobro.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého
Čítania: 1 Kor 7, 12b. – 24, zač. 137; Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60
Vy však hovoríte: ,,Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, 
čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, ten už nemusí ctiť svoj-
ho otca.“ (Mt 15, 5 – 6)
Neraz počúvame kritiku na adresu veriacich, že chodia 
do chrámu, modlia sa, postia sa, no majú problém preukázať lásku 
a porozumenie v každodennom živote. Myslia si, že všetko stačí 
odmodliť či nejako inak odpracovať. Pravdou je, že Božie prikázania 
nemôže nič nahradiť, lebo sú dané Bohom a sledujú lásku k Bohu 
i ľuďom. Nehľadajme preto dôvody, ale spôsoby ich uplatnenia 
v bežnom živote. Ich naplnením je láska.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 20. júl
Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, zač. 14
Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 
(Lk 4, 24)
Obce, mestá, krajiny si vo väčšine vedia uctiť osobnosti, ktoré 
z nich pochádzajú. Môžu to byť básnici, umelci, maliari, športovci, 
kňazi, biskupi. Je to pekné a myslím si, že to poteší dotyčnú osobu. 
V opačnom prípade to vie danú osobu zabolieť a zarmútiť. Ježiš 
prežíval práve opačný prípad. Vo vlastnej krajine, kde ho odmietli. 
Pritom by mali byť na rodáka Ježiša hrdí tak ako aj my všetci. Vážme 
si viac Pána Ježiša, aby sme si vedeli viac vážiť jeden druhého.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

piatok 21. júl
Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 31, zač. 63
Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, 
slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k no-
hám a on ich uzdravoval. (Mt 15, 30)
V niektorých nemocniciach to vyzerá podobne. Zástupy chorých 
ľudí sprevádzané blízkymi. Čakajú na ošetrenie, výsledky vyšetrení, 
kontrolu. Nie sú hneď uzdravení, dostanú potrebnú liečbu dúfajúc, 
že budú vyliečení z choroby. Ježiš uzdravuje chorých hneď, ako mu 
ich kládli k nohám. Plní sa príslovie: ,,Lekár lieči, Boh uzdravuje“. 
Pane, uzdravuj ma z mojej nelásky hneď, ako si kľaknem v modlitbe 
k tvojim nohám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 22. júl
Myronosička Mária Magdaléna
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (radové); 1 
Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 alebo Jn 20, 11 – 18, zač. 64 
(svätej)
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto 
miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. (Mt 10, 
37)
Matematicky vieme vyjadriť znamienkom väčší to, čoho je viac. 
Viac kíl, kilometrov, detí, peňazí, vedomostí. Ježiš nás učí, aby sme 
mali viac lásky k nemu ako k tým najbližším. Inak ho nebudeme 
hodní. Sebecké? Nie! On vie, že naša láska k blížnym je nestála 
a obmedzená. Ak bude naša láska k nemu väčšia, zabezpečí nám 
stálosť, neobmedzenosť a dokonalosť lásky voči ostatným.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej 
(HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

NeDeľa 23. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, zač. 33
Ježiš sa ich opýtal: ,,Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpo-
vedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: ,,Nech sa vám 
stane, ako ste uverili.“ (Mt 9, 28 – 29)
Už ste možno počuli tento príbeh. Do istého mestečka prišiel cirkus. 
Všetkých pozývali na večerné vystúpenie s bohatým programom. 
Počas neho sa artista postavil na lano vo výške asi desať metrov, 
vzal si do ruky dlhú tyč a opýtal sa: ,,Veríte, že dokážem prejsť s tou 
tyčou na druhú stranu?“ „Veríme,“ kričali všetci. A prešiel. Opýtal 
sa znova: ,,A veríte, že to dokážem aj bez tyče?“ Všetci jednohlasne 
zvolali: „veríme.“ Dokázal to. Pýtal sa do tretice: ,,Veríte, že to 
dokážem aj s fúrikom?“ Nastalo ticho. Iba jeden z nich sa osmelil 
a skričal: „Veríme.“ „Tak si poď sadnúť do toho fúrika,“ odpovedal 
artista. Vieme si predstaviť, ako sa to asi skončilo. V dnešnom 
evanjeliu dvaja neúnavne kričia za Ježišom, aby sa zmiloval nad 
nimi. Žiadajú od neho to, čo ešte nikdy od nikoho nežiadali. Chceli 
ozdravieť a vidieť. Veria, že to môže urobiť. Ježiš ich veľkú vieru 
premenil na zázrak videnia. Títo slepci predtým videli to, čo nevideli 
ľudia so zdravým zrakom – že Ježiš je Boh, láska a dobrota. Možno 
si aj my namýšľame, že sme duchovne vidiaci skrze vieru v Ježiša 
Krista. V skutočnosti sme možno zaslepení pýchou, neláskou, 
pomstychtivosťou či akoukoľvek inou zlobou voči bratom a sestrám. 
„Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia 
a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. 
Amen.“ (pôstna modlitba Efréma Sýrskeho)
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)
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poNDelok 24. júl
Mučeníci Boris a Gleb 
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (radové); Rim 8, 
28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)
Človek dostal k svojej existencii aj možnosť rozhodovať sa v slobodnej 
vôli. V živote slobodnú vôľu využívame v situáciách, keď máme 
na výber z viacerých možností. Rozhodujeme sa pre to, čo je pre nás 
najlepšie. Ježiš nám dnes nedáva na výber, ale prikazuje, aby sme 
sa milovali navzájom. Môžeme to v slobode aj odmietnuť. No pre 
ľudí a svet je láska to najlepšie a najpotrebnejšie. Je to aj jediná cesta 
do neba.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti muče-
níkom (HS: 191; PZ: 149; HP: 413)

Utorok 25. júl
Zosnutie sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 – 12, zač. 66 (rad.); Gal 4, 22 
– 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)
Veď je napísané: ,,Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vy-
kríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti...“ (Gal 4, 27)
Nedávno sa ma opýtala istá žena, túžiaca po bábätku už dva roky: 
,,Prečo ženy, ktoré nechcú mať deti, ich majú a tie, ktoré po nich 
túžia, ich nemajú?“ Žena, ktorá túži po dieťati, a nemôže ho mať, sa 
z toho neteší tak ako táto žena. Neplodnosť či nemožnosť otehotnieť 
a mať deti, plody lásky, nie je pre ňu dôvodom na jasanie. Pane, 
pomôž týmto ženám prijať kríž neplodnosti a posilňuj ich dôveru 
v teba.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv. 
Anne (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

streDa 26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás 
nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby 
ste mohli vydržať. (1 Kor 10, 13)
Ľudia, ktorí v živote zažili nejaké ťažkosti, skúšky a prekonali ich, 
zvyknú poznamenať, že to zvládli s Božou pomocou. Možno aj vy 
máte takúto skúsenosť. Ja osobne mám, a nie jednu. Škoda len, že 
to nevidíme pred skúškou, ktorá na nás dolieha, aby sme viac Bohu 
dôverovali, a tak sa menej trápili. Žalmista nás povzbudzuje slovami: 
,,Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení“ (Ž 46, 2).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 27. júl
Veľkomučeník a uzdravovateľ Pantelejmón. Prepodobní otco-
via sedmopočetníci
Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 24 – 28, zač. 69 (rad.); 2 
Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
Lebo každý, kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí 
svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 16, 25)
Je prirodzené, že si chránime svoj život. Jeme a pijeme, aby sme 
nezomreli, obliekame sa, aby sme neprechladli, neriskujeme, nejeme 
a nepijeme to, čo by nás mohlo zabiť. Takto a ešte všelijako inak si 
chránime svoj život. No aj tak zomrieme. Ježiš nám ukazuje, čo robiť, 
aby sme nezomreli naveky. Žiť pre neho, starať sa viac o dušu ako 
o telo je cesta zachrániť si život pre večnosť. Poznáš iný spôsob? Ja 
nie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 190; PZ: 148; HP: 416)

piatok 28. júl
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10 – 18, zač. 71
Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa 
osvedčí. (1 Kor 11, 19)
Vždy som veľmi sklamaný, keď vidím nespravodlivosť, nečestnosť, 
podrazy a rozkoly... Hlavne tam, kde ich najmenej čakám – v Cirkvi. 
Je to pre mňa stále nepochopiteľné. Veď veríme v toho istého 
Ježiša Krista, láskavého, milosrdného, čestného, spravodlivého. 
A rovnakého Krista aj hlásame. Čítame to isté evanjelium Ježiša 
Krista, slávime tie isté tajomstvá. Sú to ťažké skúšky, no musíme sa 
všetci osvedčiť v Kristovej láske. Pane, pomáhaj nám v nich obstáť 
lepšie ako doteraz.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 29. júl
Mučeník Kallinik
Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 37, zač. 47
Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. (Rim 
13, 10)
Muž povie svojej žene: ,,Veď zarábam peniaze, čo viac chceš?“ Pritom 
ju nikdy neobjíme či inak jej neprejaví lásku. Otec a mama povedia 
svojim deťom: ,,Veď sa o vás staráme a živíme vás!“ No nepohladia 
ich, nepochvália, nevezmú do náručia. Zamestnávateľ povie: ,,Veď ti 
dávam prácu!“ Neocení ju však spravodlivo, nepochváli, nepovzbudí, 
iba kritizuje. Zarábať peniaze, starať sa o deti, dať ľuďom prácu je 
dobré. Prejavy lásky sú nad to všetko. Dávajme našim skutkom 
pridanú hodnotu lásky, aby boli naše dobré skutky hodnotné aj pred 
Bohom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeľa 30. júl
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštoli Silas, Silván a spoloč-
níci
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 22, zač. 58
Ale Ježiš im povedal: ,,Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť! (Mt 
14, 16)
Vždy som obdivoval kuchárov, ktorí musia navariť jedlo pre väčšie 
množstvo ľudí v školskej alebo závodnej jedálni, v reštauráciách, 
na svadbách, plesoch. Musia to presne rozrátať, aby sa ušlo každému 
a možno aj niečo zvýšilo. Sú to odborníci, ktorí vedia, koľko čoho 
treba, aby bolo dosť pre každého. S ich skúsenosťami to nie je 
nič ťažké. Nakúpia dostatok potravín a je to. Majú z čoho navariť. 
Nesmú sa však pritom pomýliť. Počúvame, ako Ježiš dáva učeníkom 
ťažkú, ba nesplniteľnú úlohu. Majú dať jesť veľkému davu ľudí. 
Hoci neboli kuchári, rozumom vedeli, že nasýtiť tisícové davy je 
nad ich sily. Veď čo je to päť chlebov a dve ryby pre toľkých? Veľmi 
málo. Potrebujú toho podstatne viac. Ježiš vedel, čo urobí, a predsa 
sa obracia na apoštolov, aby splnili nesplniteľné. Chcel ich azda 
ponížiť, zosmiešniť, znemožniť pred davom ľudí? Kdeže! Iba skúšal 
ich vieru. Mali si v tejto situácii uvedomiť nielen svoju neschopnosť 
to za daných okolností urobiť, ale aj Ježišovu schopnosť urobiť aj 
nemožné, a to za každých okolností života. Lebo Bohu je všetko 
možné. Zabudli, neuvedomili si, nepochopili, že keď sú s Ježišom, 
všetko sa dá a nič nie je nemožné. 
Pane, daj mi milosť v čase mojej nemohúcnosti spomenúť si na tvoju 
všemohúcnosť. Veď ty si mi daroval večnú spásu.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Anton Uhrin
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Príbehy poslušníka

Otče, idem pracovať. Mohli by 
ste mi dať dlhší čas na písanie 

ikony?

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo 
v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré 
Boh stvoril a urobil. (Gn 2, 3)

Nebeský Otče, 
nech sa mi tá 
ikona vydarí. 

... nero-
zumiem, prečo
mi Boh dal
tento dar.

Nie, dnes 
vôbec nebudeš 

písať.

Pomaly už 
ani na nič iné 

nemyslím.

Práve 
preto.

Dar sa stal pre teba dôle-
  žitejší ako darca. Dnes  

      znova musíš dať Boha   
         na prvé miesto. On 
              je dôležitejší ...

Ahoj, deti! Siedmy deň stvorenia je veľmi dôležitý. Pre 
nás i pre nášho Stvoriteľa. Pomáha nám totiž získavať 
odstup od všetkého, čím sa zaoberáme.

Čo robil Boh?

Nedeľa je výnimočný deň, keď máme výsadu, 
že nemusíme pracovať. Napriek tomu nás Boh 
pozýva robiť dobré veci pre seba, ale hlavne 
pre iných a na jeho slávu. Také, ktorých 
výsledok možno hneď nevidno, ale účinok je 
veľký. Čo si myslíš, ktoré to sú? Vyber to, čo by 
si mohol robiť vo svätý deň.

Hrať sa so súrodencom.

3
4

2
1

5
6

Číslo sedem je v biblickej symbolike veľmi významné. Stalo sa symbolom úplnosti. Skladá sa zo súčtu čísel tri a štyri – 
plnosť nestvoreného a  stvoreného sveta. Biblické sedmičky:
Ježišov rodokmeň u evanjelistu Matúša je členený po rodoch (3 x 14). •V Lukášovom evanjeliu je počet mien od Adama 
po Ježiša sedemdesiatšesť, Pán Ježiš je sedemdesiaty siedmy. V tom istom evanjeliu Ježiš hovorí, že máme odpúšťať 
sedemdesiatsedemkrát a spomína sa tu aj sedem zlých duchov. •V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi napočí-
tame sedem skutkov, ktoré urobil pre núdzneho – urobil teda maxi-
mum. •Ježiš urobil sedem zázrakov, vrcholom bolo vzkriesenie Lazára. 
V Zjavení apoštola Jána sa hovorí o siedmich cirkvách,
o siedmich listoch, aj jednotlivé udalosti možno
rozdeliť do siedmich etáp. •Apoštol Pavol píše listy
siedmim spoločenstvám. •Ak prejdeme do Starého
 zákona, v úryvku o obetovaní Izáka by sme slovo
 syn našli tiež sedemkrát.
Nezabudni teda, že nedeľa je siedmy deň – 
vyhradený Bohu a jeho dokonalosti.

Čo môžem robiť v nedeľu?

V Božom slove je napísané, čo Boh robil po šiestich 
dňoch námahy. Ide o tri činnosti, ktoré sa na prvý 
pohľad zdajú nedôležité. Prečo? Lebo ich „produkt“ 
nie je hneď viditeľný. Boh požehnával, zasväcoval 
a odpočíval. Na čo to bolo dobré? Myslím si, že 
v prvom rade Boh chcel ukázať, že práca je dôležitá, 
ale nie najdôležitejšia. Že na stvorení je najdôležitej-
šie to, aby prinášalo dobré ovocie. Ak sa máme podo-
bať na Boha, potrebujeme  robiť to, čo vidíme robiť 
Otca. Potrebujeme pracovať, ale po všetkej námahe 
sa musíme zastaviť – vychutnať si samotný život, 
vychutnať si to, na čom sme sa namáhali, tešiť sa 
z výsledku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. Veď 
prečo by sme to potom robili? Aký by to malo zmysel? 
No a, samozrejme, pozrieť sa Bohu do tváre a skúmať, 
či sú dôležitejšie naše, alebo Božie námahy. Či je to, čo 
robíme, dobré aj v Božích očiach. Lebo veľa ľudí sa už 
namáhalo, a zbytočne.

Nastriekaj si na tričko číslo sedem, ktoré ti bude 
pripomínať, že nemáš zabúdať na siedmy deň. Šabló-
ny nájdeš na fejsbuku Slova. Číslicu vytlač na výkres, 
orezávacím nožom vyrež vybodkované časti, prilož 
na tričko a nastriekaj z väčšej vzdialenosti farbou 
v spreji. Nechaj dobre zaschnúť.

Sedem

Navštíviť chrám.

Navštíviť chorého.

Spať.

Navštíviť starých rodičov.
Čítať dobrú knihu.

Ležať s mobilom v rukách.

Modliť sa.

Nakŕmiť psíka.

Ísť s rodinou na prechádzku.
Písať si domáce úlohy.

Modliť sa.Hrať sa na počítači.
Zúčastniť sa na svätej liturgii.

Oberať ovocie.

Upratovať izbu.

Leňošiť.

Opravovať bicykel.

Nakupovať.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mikuláš Ďurkovič, farár farnosti Pribeník – 5. augusta 
– 40 rokov života; Martin Zlacký, vikár Humenského 
archieparchiálneho vikariátu – 6. august – 20 rokov 
kňazstva; Rastislav Daňo, farár farnosti Hrabovčík – 6. 
august – 20 rokov kňazstva; Juraj Gradoš, protojerej, 
šéfredaktor časopisu Slovo – 6. august – 20 rokov 
kňazstva; Pavol Bardzák, farár farnosti Košice-Staré 
mesto – 10. august – 20 rokov kňazstva; Peter Bom-
bár, farár farnosti Veľká Tŕňa – 10. august – 20 rokov 
kňazstva; Pimen Pavol Medviď, farár farnosti Hačava 
– 10. august – 20 rokov kňazstva; Ján Ostapčuk, star-
ší kaplán v Ordinariáte OS a OZ SR – 10. august – 20 
rokov kňazstva; Ľuboslav Tóth, farár farnosti Koromľa 
– 10. august – 20 rokov kňazstva; Dávid Zorvan, farár 
farnosti Stanča – 10. august – 20 rokov kňazstva

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.

Jubilanti – júl

60 rokov: Ing. Gabriel Adamec, Tibava; Ing. Peter 
Farkaš, Jastrabie; Drahuš Hreňo, Šamudovce; Anna 
Kašperová, Levoča; Mária Ňachajová, Ruská Nová Ves; 
Mária Španirová, Trnkov; MUDr. Juraj Zelník, Banská 
Bystrica; Božena Žumarová, Rakovčík
70 rokov: Pavol Capik, Veľký Ruskov; Helena Fecho-
vá, Drienica; Elena Kocanová, Sečovce; Emil Lipovský, 
Strážske; Alžbeta Martinčeková, Košice; Ján Mihaľo, 
Strážske; Oľga Peržeľová, Rudlov; Mária Petrušková, 
Sečovce; Margita Sotáková, Jastrabie nad Topľou
75 rokov: Andrej Baran, Vranov nad Topľou; Mária 
Džupinová, Kazimír; Marta Gorejová, Zdoba; Margita 
Padová, Klokočov
80 rokov: Mária Billá, Šarišský Štiavnik; Helena Juhá-
sová, Zemplínske Hradište; Helena Kurečková, Svidník; 
Žofia Leškaničová, Sačurov; Anton Marinčák, Košice; 
Helena Vašková, Kuzmice
85 rokov: Anna Dziaková, Bunkovce
90 rokov: Jozef Boroš, Ľubovec

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Ľuboslav 
Petričko oslávi 22. júla 50 rokov 
života. Nech ste obdarený po-
sväcujúcimi milosťami v našom 
nebeskom Otcovi. Nech je Kris-
tus vaším vzorom v ohlasovaní 
a získavaní ľudí pre Božie kráľov-
stvo. Vyprosujeme vám stálu ochranu Presvätej Boho-
rodičky. Ďakujeme vám, že rozsievate do našich duší 
vieru, nádej a lásku. Na mnohaja i blahaja lita! 

veriaci z obce Kaluža

Drahý náš otec Pavol Burda,  ďakujeme nebeskému 
Otcovi za vašich nádherných 30 rokov, ktoré ste oslá-
vili 4. júna. Za to, že nám Boh do Krajnej Bystrej po-
slal dobrého pastiera, ktorý láskavým srdcom denne 

rozdáva Kristovo slovo a telo 
a učí nás, ako žiť a milovať 
seba navzájom, aby sme do-
siahli nebeské kráľovstvo. 
Veľká vďaka aj za obetavú du-
chovnú službu, za kázne, kto-
ré prenikajú hlboko do našich 
sŕdc. Blahoželáme a vyprosu-

jeme zdravie, trpezlivosť a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Krajnej Bystrej a filiálok Korejovce, Medve-
die, Nižný Komárnik, Šarbov a Vyšný Komárnik

DAry nA SLOVO

Ľubica Bačová, Poprad – 51,50 eura; odberatelia 
z Drienice – 51 eur; Janka Fügediová, Košice – 33 eur; 
Katarína Žideková, Košice – 33 eur; Mária Baránková, 
Komárno – 33 eur; Jozef Mikula, Ľubovec – 33 eur; Ar-
cibratstvo svätého ruženca, Lesné – 33 eur; odberate-
lia zo Sloviniek – 30 eur; Anna Šuvadová, Bobrov – 26 
eur; Veronika Malinčáková, Belgicko – 25 eur; Peter 
Nedoroščík, Prešov – 23 eur; odberatelia z Prešova 
(farnosť Prešov mesto) – 22 eur; odberatelia z Hanu-
šoviec nad Topľou – 20 eur; odberatelia z Helcmano-
viec – 20 eur; Agnesa Nováková, Hromoš – 20 eur; 
Ľubomír Porhinčák, Bratislava – 18 eur; Pavol Lejko, 
Košice-Šaca – 16,50 eura; odberatelia z Kurova – 16 
eur; Anna Hrnková, Kručov – 15 eur; Mikuláš Sysák, 
CSc., Bernolákovo – 13 eur

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

(pokračovanie v nasledujúcich číslach)

OZnAMy

Pozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť

Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka vás pozýva 
na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Chrámu sv. 
proroka Eliáša a Panny Márie Karmelskej v Sečovskej 
Polianke. Duchovná obnova pred odpustovou slávnos-
ťou bude prebiehať od piatka 21. júla.

ikonopisecký kurz majstra ikonografie Theodorosa 
Papadopoulosa v Košiciach

Širokej verejnosti ponúkame 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 prebiehať v anglickom jazyku 26. až 31. au-
gusta s možnosťou prekladu do slovenského jazyka.
Cena: 420 eur
Miesto: Premonštránske gymnázium, Kováčska 28, 
Košice
Kontakt: Lucia Jurgová, tel: 0905 849 738, e-mail: kurz.
ikonografia@gmail.com

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 
obálky 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.grkat-
po.sk/ponuka-na-tvorbu-ucebnych-pomocok-pre-na-
bozensku-vychovu-vychodny-obrad/.

Pozvánka na duchovné cvičenia pre laikov

Pri príležitostí 100. výročia fatimských zjavení vás po-
zývame na duchovné cvičenia pre laikov. Cez modlitbu 
ruženca a úctu k Presvätej Bohorodičke sa budeme vo 
večeradle modliť za nové vyliatie Svätého Ducha.
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. 
P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Termín: 21. – 23. júl; Poplatok: 31 eur
Informácie: tel: 0904 738 049 (VPS)

Pozvánka na gospelový festival

OZ Agatangel a obec Hatalov vás srdečne pozývajú 
na Gospelový festival nádeje 2017, ktorý sa uskutoč-
ní v amfiteátri obce Hatalov. Program sa začne svätou 
liturgiou o 14.00. Pri nej bude hrať a spievať skupina 
Sion. Festival moderuje Vladimír Bučko. Hlavný hosť 
festivalu: otec Marián Kuffa. Súčasťou festivalu je služ-
ba ucha (spoveď, duchovný rozhovor), workshopy pre 
deti a mládež, prezentácia DSS a chránenej dielne.
Príďte načerpať radosť, silu a požehnanie!

InZErcIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
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Na mojej záhradke mi sused odvedľa postavil 
unimobunku a nechce ju odpratať, čo mám ro-
biť?
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam nav-
štíviť niektorú z advokátskych kancelárií, v kto-
rej vám advokát zabezpečí právnu dokumen-
táciu súvisiacu s danou problematikou. Určite 
by som odporučil zaslať výzvu spolu s kópiou 
listu vlastníctva, katastrálnou mapou a fotkou 
unimobunky susedovi v doporučenej zásielke 
s doručenkou, v ktorej ho vyzvete na dobrovoľ-
né odstránenie stavby, pričom súčasne podajte 
podnet na mesto/obec. Ak sa vám nepodarí 
s dotyčnou osobu dosiahnuť konsenzus, máte 
právo sa domáhať odstránenia unimobunky 
z vášho pozemku prostredníctvom súdu.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

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

J14.07. (piatok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.10 
Z prameňa P 16.00 Vzťahy: Postupne do neba – vzdelávací 
program P 16.30 Dedičstvo otcov: Katarínka I. P
J15.07. (sobota)  14.00 Akatist P 16.00 Univerzita tretieho 
veku: Ľudský skutok a skutok človeka P 16.45 Gréckoka-
tolícky magazín (GkM)  21.25 Juan de Dios – dramatický 
program P
J16.07. (nedeľa)  08.00 Klbko a dvanásť apoštolov P 09.40 
GkM R 14.40 Mons. Jozef Haľko: Biskup vo virtuálnom 
priestore P 19.40 Rozsievač vyšiel rozsievať P
J17.07. (pondelok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.20 
Z prameňa – náboženský program P 14.35 Správy zo 
Svätej zeme P 16.45 Vatikánsky magazín P 17.30 Doma 
je doma: Modlitby otcov P 20.05 Všetky stvorenia, dob-
rorečte Pánovi – krátky dokument o rehoľníkoch P 20.30 
V Samárii pri studni: Rodové korenie P
J18.07. (utorok)  03.00 Tretia cesta – učenie Katolíckej 
cirkvi ohľadom homosexuality 09.20 Ichtis: Antivírus 
pre deti P 16.30 Spojení oceánom – publicistika P 17.05 
Kresťanská nádej: Slzy, čo zasievajú nádej – vzdelávací 
program P 17.30 Doma je doma: Popularita a viera P 
20.55 Gréckokatolícky magazín
J19.07. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Ichtis: Antivírus pre 
deti P 09.50 Moja misia: Brat Masseo, Južný Sudán P 
20.15 Titus Zeman v mojom živote – publicistika P
J20.07. (štvrtok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.10 
Z prameňa P 16.30 Hrady srdca Európy – dokument P 
17.05 Kulmenie: Pán prsteňov – vzdelávací program P

J21.07. (piatok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.10 
Z prameňa P 16.00 Vzťahy: Hrušky a jablká – vzdelávací 
program P 16.30 Dedičstvo otcov: Katarínka I. P 21.25 
Chvály F6
J22.07. (sobota)  08.00 Klbko a dvanásť apoštolov – detský 
program 14.00 Akatist P 16.00 Univerzita tretieho veku P 
16.45 GkM R 21.25 Shalome – dramatický program P
J23.07. (nedeľa)  00.35 Evanjelizačný seminár Oheň – 
prednáška P 08.00 Klbko a dvanásť apoštolov – detský 
program P 09.40 GkM R 14.40 Mons. Marek Forgáč: 
Psychológia ako pomoc pri rozlišovaní povolania 16.00 
V škole Ducha: Čo nás oberá o radosť P 19.40 Nová 
kvalita života: Kde sa vzal kúkoľ? P 20.30 Otázky okolo 
pápeža Františka P

TV nOE

J14.07. (piatok)  07.25 Předání proutěného řemesla 07.50 
Duchovní malby (5) 16.00 Putování modrou planetou: 
Egypt 17.55 Angola: katecheta Paulino – príbeh
J15.07. (sobota)  06.25 Papež Benedikt XVI. – dokument 
07.20 Animované biblické příběhy: Ježíšova modlitba
J16.07. (nedeľa)  06.25 Mosambik, svědek víry – dokument 
10.30 Mše svatá 18.30 Animované biblické příběhy: 
Saul z Tarsu
J17.07. (pondelok)  09.15 Cesta k domovu – dokument 
14.55 Don Bosco a Oděsa – dokument o práci saleziánov 
na Ukrajine
J18.07. (utorok)  07.15 Město strachu – Pákistán 13.50 
Otec ivan – dokument o otcovi ivanovi Mastiliakovi 
18.50 Animované biblické příběhy: Saul z Tarsu

J19.07. (streda)  16.05 Hledal jsem svobodu – príbehy ľudí, 
ktorí našli cestu od závislostí k novému životu
J20.07. (štvrtok)  07.45 Jmenuji se David Bibby – svedectvo 
16.05 Hermie a Stanley na táboře – príbehy pre deti 
21.10 Na pomezí ticha a tmy – dokument o hluchosle-
pých ľuďoch
J21.07. (piatok)  06.20 Hrdinové víry (9) 07.30 Makedo-
nie: Zkušenost zmrtvýchvstání – dokument 12.50 Misie 
slovenských salesiánů v Belgii – dokument
J22.07. (sobota)  20.00 Svatá Brigita Švédská P (1) 23.10 
Nikaragua: Dobrý pastýř, biskup David Zywiec
J23.07. (nedeľa)  08.30 Irák: Země světců a mučedníků 
18.30 Animované biblické příběhy: Pavlova služba
J24.07. (pondelok)  10.15 Na pořadu rodina (4) – publicis-
tika 16.00 Putování modrou planetou: Chile a Patagonie 
16.40 Velehrad v době nesvobody – krátky dokument
J25.07. (utorok)  11.45 Od slunéčka do tmy: Janíček Potur-
čenec – rozprávka 20.00 Na pořadu rodina (5)
J26.07. (streda)  15.00 Stopy ve sněhu – dokument o pa-
šovaní literatúry do Československa v čase totality 00.35 
Město strachu: Pákistán
J27.07. (štvrtok)  09.30 Povolání: Sestra Olga 15.05 S No-
achem po Izraeli – hudobný dokument
J28.07. (piatok)  06.20 Bol som mimo – svedectvo 12.05 
Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi
J29.07. (sobota)  06.20 Kalvária Nitrianske Pravno – doku-
ment 07.35 Animované biblické příběhy: Pavlova služba 
12.00 Angelus Domini – film jako modlitba 20.00 Svatá 
Brigita Švédská P (2)

30 www.casopisslovo.sk
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kolektív autorov: Komen-
tár ku Knihe žalmov 51 – 
75

Ide o významné teologické dielo, ktoré je výsled-
kom dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov 
v biblických vedách a je piatym zväzkom dlhodobého 
projektu. Autorský kolektív viedol Bohdan Hroboň, 
ktorý zdôraznil náročnosť editorskej práce, ako aj viacvrstvovosť komen-
tára, ktorý okrem najnovších prekladov z pôvodných jazykov obsahuje aj 
teologické a biblické analýzy, komentáre rabínov a cirkevných otcov a li-
turgické či pastorálne aplikácie. Autori veria, že toto dielo bude obohate-
ním tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje 
k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma. (TK KBS, 
dobrakniha.sk)

Krásné slovo otce Špidlíka

V rokoch 1994 – 1995 natočilo Studio Velehrad pre 
Centrum Aletti obsahovo hodnotný filmový záznam 
s kardinálom Tomášom Špidlíkom. Spoločne s tele-
víziou Noe pripravilo z tohto materiálu v roku 2014 
do vysielania reláciu nazvanú Krásné slovo otce Špid-
líka. Nakladateľstvo Refugium teraz čitateľom a divákom ponúka tento 
desaťdielny cyklus prednášok (uverejňovaných vždy po dvoch na jednom 
DVD), zostavený podľa tém s úvodným slovom jeho žiakov (Pavla Am-
brosa, Michala Altrichtera, Luisy Karczubovej) z Centra Aletti v Olomouci. 
DVD Krásné slovo otce Špidlíka (7. a 8. diel) je cyklus prednášok. Tento 
dvojdisk obsahuje témy: Tajomstvo človeka a Santa Maria Maggiore, 
O Jánovi z Jenštejna, Teológia zla a Meditácia pri mori. (kumran.sk)

Akvinas

Svetlo sveta uzrel nový polhodinový do-
kument, ktorý zachytáva osudy najstaršie-
ho, dnes už stodvaročného slovenského 
dominikána P. Akvinasa Gaburu OP. Nazerá 
do bohatých životných osudov rehoľníka a kňaza a vydáva svedectvo 
o jeho vnútornom duchovnom živote. Jeho život je spätý s osudmi 
mnohých rodín na Slovensku. Tvorcovia filmu v spolupráci s farnosťou 
Bratislava-Kalvária pripravili predpremiéru dokumentu 23. júna. Úvodné 
slovo predniesol Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorý 
podáva v dokumente aj svoje osobné svedectvo. (TK KBS)

Lámačské chvály:  
Verný si v každom čase

V tomto roku vo vydavateľstve Tonada vyšlo prvé 
detské CD kapely Lámačské chvály, New Generation 
s názvom Verný si v každom čase, ktoré vzniklo pri 
spoločných rodinných modlitbách. Myšlienka tohto projektu vznikla v ro-
dinách jednotlivých členov kapely a pri rodinných modlitbách. Ide o CD, 
do ktorého tvorby sa spevom zapojili nielen členovia kapely, ale aj ich 
deti a deti ich priateľov. Jednotliví členovia kapely si uvedomili, že ich deti 
poznajú toho istého Boha a spievajú mu chvály rovnako ako dospelí ľudia. 
Dielko je vyjadrením ich túžby, aby sa spoločná chvála viacerých generácií 
stala nástrojom pokoja v rodinách. (kumran.sk)
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J30.07. (nedeľa)  08.10 Ars Vaticana 10.30 Mše svatá 17.00 
Misie skrze svědectví: Slovensko

LUMEn

J15.07. (sobota)  09.30 Cisterciáni na území Uhorska 10.00 
Viera a rozum (3)
J16.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30 
Arcidiecézna púť Gaboltov; celebruje Mons. Marek For-
gáč, pomocný košický biskup 13.00 Svätí Andrej Svorad 
a Benedikt – rozhlasová hra 20.30 Autentický kresťan 
– rozhovory o raste v duchovnom živote
J17.07. (pondelok)  16.30 Ako vplýva rozvod na psychiku 
dieťaťa? Hosť: psychologička Mária Homolová 20.00 Náš 
hudobný hosť Peter Bažík
J18.07. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Radosť zo života. 
Hosť: don Anton Červeň
J19.07. (streda)  11.10 Kresťanské dievča v moslimskej 
krajine – rozprávanie 21.00 Poľnohospodárstvo na Slo-
vensku z pohľadu materiálnej a duchovnej kultúry
J20.07. (štvrtok)  16.30 História a my: Jáchymovské peklo 
(1)
J21.07. (piatok)  21.00 Jazzový klub: B. Dylan, P. McCartney, 
C. Santana a priatelia
J22.07. (sobota)  09.30 Kláštory cisterciánov na území 
Slovenska 18.00 emauzy – gréckokatolícka svätá litur-
gia z Prešova 20.15 Rozhovor s bývalým apoštolským 
nunciom Mons. Mariom Giordanom
J23.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Svätá Mária Magdaléna – rozhlasová hra

J24.07. (pondelok)  20.00 Projekt Generácia 3.0 učí stre-
doškolákov, ako funguje štát
J27.07. (štvrtok)  16.30 Laický apoštolát mariánskych 
kongregácií v prvej polovici 20. storočia
J29.07. (sobota)  20.15 Návrat ku kňazským vysviackam 
a primíciám
J30.07. (nedeľa)  20.30 O blízkej príprave na manželstvo
J31.07. (pondelok)  16.30 Za dverami manželskej spálne. 
Hostia: Manželia Schindlerovci

rTVS

DVOJKA
J15.07. (sobota)  12.15 Klenoty našich dedín – scénický 
program
J16.07. (nedeľa)  09.30 Svätá omša na sviatok svätého 
Gorazda v Močenku. Celebruje Mons. František Rábek, 
ordinár OZ a OS SR 13.35 Zlatá niť kresťanstva na Brit-
ských ostrovoch – polohraný dokument o dejinách 
kresťanstva vo Walese
J22.07. (sobota)  20.35 Večer s majstrom – koncert k 500. 
výročiu dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče, ktorý 
patrí dodnes medzi najvýznamnejších slovenských umel-
cov a jeho najznámejším dielom je hlavný oltár Chrámu 
svätého Jakuba v Levoči, a práve tento rok ubehlo presne 
500 rokov od jeho dokončenia
J23.07. (nedeľa)  09.35 Kronika mesta Levoče – film o histó-
rii a súčasnosti mesta, ktoré malo veľkú tradíciu remesiel; 
spoluúčinkujú obyvatelia mesta Levoča 10.00 Svätá omša 
z Baziliky svätého Jakuba v Levoči pri príležitosti 500. 

výročia ukončenia diela Majstra Pavla 13.35 Po stopách 
Martina Luthera – cestopis

RÁDiO SLOVeNSKO A ReGiNA
J16.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Chrámu Zoslania Svätého Ducha 
v Humennom-Dubníku (po rusínsky; otcovia Ján Karas 
a Andrej Šambronský)
J21.07. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Vladimír Pančák)
J23.07. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Dolného 
Sŕnia
J30.07. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Evanjelickej cirkvi 
metodistickej z Bratislavy

RÁDiO ReGiNA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J21.07. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Vladimír Pančák)
RÁDiO DeVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.

 K A Y T S E C J A K A B A R E T K

 E A Ď I N M S P I T N A V A N Ú A

 C D N O É E A N A A CH O P E E E A

 B E CH D L T O P Ž N N T T C I B A

 T R L L E Y O U O Á I A I Y Ž K F

 A A A I S L J Ň E R P N V A J I S

 S T D V N K A Á E B A E R A R L E

 E Ú I R O A P P O R D D R M S I D

 V T Č L E N Y T H O O K A Y C E B

 Ý I E E Á S A B I L O K J O B D O

 Ť D E L T B A R D E J O V E J Á R

 A O E R A D O S Ť T R O Z T O K R

 H T A V A B O U B A L I S T I K A

Legenda: ADRESA, BALET, BALISTIKA, BARDEJOV, BRÁNA, CELINA, 
CESTY, ČLENY, DRAŽBA, EPOCHA, ETAPA, FIRMA, HRANICE, CHLADIČ, 
KABARET, KANDELA, KOLEDA, KOLIBA, KOREŇ, LOPATA, METYL, 
NÁLET, OBAVA, ODBOJ, ODEVY, ODLIV, OKRAJ, OVOCIE, PATENT, 
PORADA, RADOSŤ, ROLETA, ROZTOK, RYBÁR, SAVANA, SELÉN, SÚČET, 
TENIS, ÚNAVA, VEJÁR, VIERA, VÝŤAH, YPERIT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 13: Krížovka: V chudobných vidíme 
tvár Krista. Osemsmerovka: Odvaha nespočíva v slovách, spočíva 
vo voľbe.

Výherca: Mária Lisoňová z Nižných Repáš

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

Pomôcky:  
Anse, Mitela, 

Rút, Tun, 
Šendi

Francúzske 
mesto

1
q

Symetrály Šplhanie Napodobnilo 
zvuk hodín

Office of Equal 
Opportunity, 

skr.
55 v Ríme

Autor:  
Vladimír  

Komanický
3
q

Trojuholníkový 
obväz

Kristov učeník
Chem. značka 

samária
Televízna 
postava

Nepeli

Rojko
Prababka 

Dávida
Nemecké 

mesto

Vajce, 
po nemecky

Označenie Obilniny

Planéta Roľnícke 
družstvo

Starorímsky 
peniaz Olemoval

Staroegyptské 
mesto Ženské meno

Veru
Potomok

Rokovalo

Nezatajuj
Chem. značka 

tália Nezbav 
ostrosti Kvietok

Sondovanie

Múry
Nasilu odvleč Ankuft, skr.

2
q

Sudánske 
mesto

Smraďoch Elektrónvolt, 
značka

Švédske 
mesto

Nat. Network 
of Excellen. Okrem iného

Severovýchod Nemecká 
predložka

Znížený 
tón „e“

Posaďte sa

Kód angličtiny

4    u I

Nigérijské 
mesto

Preber sa 
k životu

Pascal,  
značka
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore
(každá nedeľa, 18.00 h)
23.07. Malá púť k svätej Anne (10.00 h)
05.08. Fatimská sobota (10.00 h)
13.08. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)
18.08. Metropolitná púť mládeže
19. – 20.08. Archieparchiálna odpustová slávnosť

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)
26. – 27.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
14.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie 
(17.00 h)
05.08. Fatimská sobota (08.30 h)
11.08. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie 
(17.00 h)
12. – 13.08. Odpustová slávnosť

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

01.07. – 31.08. Večerné sväté liturgie na hore (ok-
rem malej púte, 9. júla a 6. augusta vždy o 18.00 h)
23.07. Posviacka vozidiel (10.30 h, 14.00 h, 18.00 h)
05.08. Fatimská sobota – začiatok hlavnej púte 
(10.00 h)
06.08. Hlavná púť – výročie zjavení, Premenenie 
Pána (07.00 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

18.07. Mládežnícke chvály (Soľ, 18.00 h – 19.30 h)
19.07. Pešia púť rómskych matiek a dcér do Jastra-
bia nad Topľou (Soľ, 15.00 h – 19.00 h)
Mládežnícke chvály
06.08. Vystúpenie projektu Bararas v Gaboltove 
(14.40 h – 15.30 h)
08.08. športové dni rómskych dievčat (Soľ, 10.00 h 
– 16.00 h)

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)

Archieparchiálna odpustová slávnosť

Rodisko bl. Pavla Petra Gojdiča
Ruské Pekľany

22. júl 2017

Program
09.15 Akatist k blahoslavenému P. P. Gojdičovi  
  vedú bohoslovci Kňazského seminára   
  bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
10.00 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie
  Moleben k blahoslavenému P. P. Gojdičovi   

„Blažený otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás.“
(Moleben k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi)


