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predstavujeme
Mukačevský biskup Ján Jozef de Camillis a text na jeho náhrobnom kameni v Prešove

len rok, potom zutekal pre protihabsburské
povstanie. De Camillis však vydržal a patrí
k najvýznamnejším biskupom v dejinách
Ruténskej cirkvi. Zasadil sa o konsolidáciu
správy eparchie, rozvoj vzdelanostnej úrovne, bojoval za rovnoprávnosť gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva. Pre
kompetenčné nejasnosti pritom nebol vymenovaný za sídelného biskupa, ale za apoštolského vikára, hoci v pápežskej vymenúvacej
bule sa výslovne hovorí o Mukačevskom
biskupstve.

Konfrontácia s latinskou Cirkvou

Ruténska cirkev
Obdobie nestability a konsolidácia
JJ

Andrej Škoviera

foto: archív MEU, J. Gradoš
Po voľbe Petra Parténia Petroviča za mukačevského biskupa v roku 1651 bolo treba
zaistiť čím skôr jeho biskupskú vysviacku,
a to od nejakého východného biskupa, aby
bol akceptovaný aj ľudom. Na scéne sa totiž
objavil aj prokalvínsky zmýšľajúci protikandidát, ktorý bol podporovaný Zuzanou
Lorantfiovou, vdovou po Jurajovi I. Rákocim.
Biskupskú chirotóniu Petrovi Parténiovi
udelil Simion Stefan, pravoslávny arcibiskup
z Alby Iulie. Z jeho svedectva, potvrdení
o vysviacke, je pritom zrejmé, že si bol vedomý, že za biskupa vysviaca katolíka. Aj Parteniov nástupca na mukačevskom stolci Josif
Vološinovskij (1667 – 1675) prijal biskupskú
chirotóniu od pravoslávneho biskupa z Ľvova
Josifa Šumľanského.
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Do vymenúvaní mukačevských biskupov
vstupovali miestni zemepáni, ktorí sa v Mukačeve v tom období pomerne často striedali,
uhorskí latinskí prímasi, viedenský cisársky
dvor a rímsky Apoštolský stolec (prísľub práva voľby biskupa miestnym duchovenstvom
bol ignorovaný). Obdobie druhej polovice
17. storočia bolo navyše poznačené viacerými
povstaniami, ktoré mali aj konfesionálny
rozmer. V období necelých dvadsaťpäť rokov
po smrti biskupa Petra Parténia bolo vymenovaných niekoľko kandidátov, ani jednému
sa však nepodarilo získať všeobecné uznanie,
prevziať úrad a vykonávať ho dlhší čas.
V roku 1689 bol Rímskym stolcom vymenovaný Jozef Ján de Camillis (1641 – 1706),
Grék rodom z ostrova Chios. Pred svojím
vymenovaním do Mukačeva zastával významné funkcie v Ríme. Nebol to prvý Grék
na mukačevskom stolci, už v roku 1676 bol
za mukačevského biskupa vymenovaný Teofan Maurocordato, no v Mukačeve vydržal asi

Obnovenie jednoty s Rímskou cirkvou
znamenalo aj zásadnú zmenu vo vzťahoch
k latinskej Cirkvi. Zintenzívnenie kontaktov
malo svoje klady aj zápory.
Východným kresťanom priniesla jednota
možnosti lepšieho vzdelania. Na začiatku 18.
storočia bola s podporou kardinála Koloniča
založená fundácia na poskytovanie štipendií
pre študentov teológie byzantského obradu
na jezuitskej fakulte v Trnave. Druhým významným prínosom bola podpora kníhtlače
a zriadenie tlačiarne, takisto v Trnave, ktorá
tlačila knihy v cyrilike. Tu bol v roku 1698
vytlačený katechizmus biskupa de Camillisa
a o rok na to aj Bukvar – základná príručka
na výučbu čítania a písania.
Negatívnym dôsledkom týchto intenzívnejších kontaktov bola latinizácia, teda
nahradenie vlastných liturgických zvyklostí,
právnych noriem, prvkov osobnej zbožnosti
a spôsobu teologického myslenia prvkami,
normami a zvykmi z latinskej Cirkvi alebo
zavedenie takých nových prvkov a zvyklostí
z latinskej tradície, ktoré boli cudzie východnému duchu a narúšali integritu východnej
tradície. Motivácia pritom nemusela byť
vždy zlomyseľná, latinskí biskupi a kňazi
sa snažili presadiť to, čo vnímali ako lepšie
a vyspelejšie, aj medzi východnými kresťanmi. Latinizácia vychádzala z mylného, ale
vtedy rozšíreného názoru, že latinský obrad
je dokonalejší, istejší a katolíckejší ako ostatné obrady, a preto má mať pred všetkými
prednosť.
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Letné mesiace určite mnohých z vás čitateľov pritiahli k vode – morskej alebo našej
sladkej. Je preto dôležité zamyslieť sa nad
jej nesmiernym významom, na ktorý vďaka
dostatku pitnej vody na Slovensku radi
zabúdame a nie vždy sa k tomuto nenahraditeľnému prírodnému zdroju správame
zodpovedne. Pitná voda je pritom pre ľudský
život nevyhnutná, funguje ako základný
udržiavací prvok suchozemských i vodných
ekosystémov a popri pôde má prvoradý
význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.
A hoci pokrýva až tri štvrtiny zemského
povrchu, čoraz väčšie množstvo je negatívne
ovplyvňované ľudskými aktivitami, pričom
kvalita vody je na mnohých miestach našej
planéty doslova alarmujúca.
Zrejme nikoho neprekvapí, že najväčším
znečisťovateľom vody je človek. Najmä
nárast priemyselnej (organické i anorganické
látky: olovo, ortuť, arzén, rádioaktívne látky,
ropné produkty) a poľnohospodárskej produkcie (umelé hnojivá, pesticídy) a intenzita
dopravy v ostatných desaťročiach prispeli
k výraznému zhoršeniu kvality vôd na celom
svete. Problémom sa stáva najmä nedostatok
pitnej vody, ktorý trápi až pätinu ľudstva.
Tri milióny ľudí ročne umierajú na ochorenia spôsobené kontaminovanou vodou
a nedostatočnou hygienou, pričom až 90 %
z nich sú deti do päť rokov. Pápež František
vo svojej encyklike Laudato si uvádza, že
„prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej
vode je podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho
závisí prežitie osôb, a je teda podmienkou
uplatňovania ostatných ľudských práv“. Najviac postihnutí v tomto smere sú zvyčajne
obyvatelia chudobných rozvojových krajín,
ktorí majú obmedzený prístup k pitnej vode,
„čím sa im upiera právo na život zakorenené
v ich neodňateľnej dôstojnosti“. Nedostatok
pitnej vody v rozvojových krajinách je totiž
často spôsobený privatizáciou vodných zdrojov nadnárodnými spoločnosťami, čo pápež
vzhľadom na trpiacich chudobných ľudí

považuje doslova za porušenie prikázania:
„Nezabiješ“.
Situáciu ešte viac zhoršuje fakt, že zásoby
sladkej vody na Zemi sa zmenšujú. Podľa
odhadov FAO klesli v priebehu ostatných desaťročí na svete až o 40 až 75 %. Navyše možno predpokladať, že spotreba vody bude
v nasledujúcich rokoch stále stúpať, a tak sa
pitná voda stáva mimoriadne strategickou
surovinou.
Rovnako dramatickú situáciu spojenú
so zhoršujúcou sa kvantitou či kvalitou
vody môžeme vnímať aj v rámci prírodných
ekosystémov. Moria i sladkovodné systémy
a najmä ich obyvatelia sa čoraz viac stávajú
obeťou intenzívnej ľudskej činnosti. Z mnohých známych problémov možno spomenúť
znečistenie oceánov chemickými látkami
či haváriami tankerov prevážajúcich ropu,
nárast kyslosti morí (acidifikácia), odumieranie koralov, zánik močiarnych systémov,
znižovanie biodiverzity či topenie ľadovcov.
Ako môžeme vidieť, zodpovedný prístup
k vode je v súčasnosti viac než potrebný.
K stavu vôd sa už nemožno stavať ľahostajne
a každý človek by sa mal usilovať o podniknutie čo najefektívnejších krokov v prospech
jej ochrany. Samozrejmosťou by malo byť
šetrenie vodou a znižovanie jej spotreby
v každodenných činnostiach, opatrnosť pri
narábaní s chemickými a čistiacimi látkami
v blízkosti vôd, používanie ekologických
čistiacich prostriedkov či nákup elektrospotrebičov s čo najnižšou spotrebou vody
a energie. Možností, ako citlivo zaobchádzať s vodou, je naozaj nespočetne veľa a je
na každom, aby si zvolil tie, ktoré mu najlepšie vyhovujú a ktorými dokáže čo najefektívnejšie dbať o vodu – neodmysliteľnú súčasť
nášho života.

RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
členka environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


V Užhorode, v časti Červenica
mukačevský eparcha vladyka Milan
Šášik CM posvätil 8. júla Kláštor sv.
Gerarda otcov redemptoristov a nový
ikonostas v Chráme sv. veľkomučeníka
Juraja. Na posviacke a archijerejskej svätej
liturgii sa zúčastnil generálny predstavený
redemptoristov Michael Brehl, provinciálny
predstavený Bratislavsko-pražskej provincie
Václav Hypius, provinciál Rímskej provincie
Gianni Congiu, viceprovinciál Michalovskej
viceprovincie Metod Lukačik, ako aj
redemptoristi Michalovskej viceprovincie
pracujúci na Zakarpatskej Ukrajine či
redemptoristi z Ukrajiny, Írska a Slovenska.
V Užhorode pôsobia redemptoristi
od jesene 2008. Od roku 1996
redemptoristi pôsobia v Koroleve, kde
majú Kláštor Vládkyne, Matky ustavičnej
pomoci. (J. Oharčák CSsR)

Na pozvanie kyjevsko-haličského
vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka
navštívil kardinál Leonardo Sandri,
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi,
11. – 16. júla Ukrajinu. Pri príležitosti
národnej púte do mariánskej svätyne
v Zarvanici spolu slávili svätú liturgiu,
počas ktorej kardinál predniesol modlitbu
za mier, v ktorej prosil za ukončenie
utrpenia mnohých ľudí. (RV)

V Prahe na jezuitskom medzinárodnom
stretnutí mladých Stredoeurópsky
Magis 2017 sa 20. – 23. júla stretlo 250
účastníkov z dvadsiatich krajín, aby
prehĺbili svoj duchovný život. Účastníkov
čakali workshopy, modlitby, bohoslužby
a katechézy, ale zoznámili sa aj s Prahou
a obzreli si ju aj počas plavby po Vltave.
(TS ČBK)

Približne dva a pol milióna pútnikov
si v Rusku od 22. mája do 28. júla
uctilo relikvie svätého Mikuláša, ktoré
zapožičala Katedrála sv. Mikuláša
v talianskom Bari. Relikvie privítala
Moskva aj Petrohrad, ktorý v tom čase
navštívila vatikánska delegácia vedená
predsedom Pápežskej rady na podporu
jednoty kresťanov kardinálom Krutom
Kochom. Delegácia sa stretla aj
s moskovským patriarchom Kirillom, aby sa
pri relikviách spoločne pomodlili. (RV)

Maronitskí biskupi pod vedením
patriarchu Becharu Butrosa Raia vydali
1. augusta oficiálne vyhlásenie, v ktorom
žiadajú libanonské verejné inštitúcie
prijať globálny plán, ktorý by riešil
návrat sýrskych utečencov z krajiny späť
do vlasti. Pri štruktúrach OSN a miestnych
úradoch sa doteraz registroval viac než
jeden milión sýrskych utečencov. (RV)
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Gréckokatolíckej teologickej fakulty
▌▌Študenti
putovali na Velehrad
Pod vedením duchovného správcu otca Petra
Tirpáka 15. – 17. júna putovali študenti Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove
na Velehrad. Po ceste vlakom do Starého
Města pri Uherskom Hradišti pokračovali
pešo po pútnickej ceste ruženca. Odpočinok
našli v pútnickom a exercičnom dome Stojanov. Súčasťou duchovného programu boli
modlitby, slávenie svätých liturgií i spozná-

vanie okolia – zámku a záhrad v neďalekých
Buchloviciach. Samozrejmá bola prehliadka
barokovej Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade. V Kaplnke Matky jednoty
sa pútnici pomodlili Akatist k sv. Cyrilovi
a Metodovi. Svojou púťou študenti duchovne
obohatili nielen seba, ale i miestne farské
spoločenstvo, s ktorým zotrvávali na modlitbách. (I. Orgonášová; foto: J. Kocureková)

archieparchia
▌▌Prešovská
zorganizovala tábor pre deti na Ukrajine
Komisia pre misie Prešovskej archieparchie
už po druhýkrát zorganizovala tábor pre
deti na Ukrajine s názvom Boh v každodennom živote. V obci Kostrino sa 2. – 7. júla
stretlo 83 detí zo štyroch oblastí Ukrajiny:
Lisičansk, Zaporožie, Ternopiľ a Zakarpatie.
Organizáciu tábora zabezpečovali bohoslovci a animátori z Prešovskej archieparchie,
duchovný program viedli kňazi Mukačevskej
eparchie a otcovia baziliáni.
Program tábora zahŕňal spoločné stretnutia, katechézy, modlitby, hry, súťaže,
spev, tanec, výlet do prírody, ale aj folklórne

vystúpenie, v ktorom jednotlivé skupiny prezentovali svoje vlastné tradície. Špeciálnymi
hosťami boli slovenský spevák Marek
Mochnáč s harmonikárom Igorom Krettom.
Po ukončení tábora sa slovenskí animátori
na čele so sestrou Štefániou Blichovou OSBM
vydali na púť do Kyjeva, kde sa zúčastnili
na svätej liturgii v Chráme Kristovho vzkriesenia, pomodlili sa panychídu za zosnulého
kardinála Ľubomíra Huzara a navštívili
Kyjevsko-pečerskú lavru. (Š. Blichová OSBM,
M. Sisak)

zo Svidníka
▌▌Veriaci
putovali do Talianska
9. – 15. júla sa v réžii svidníckeho protopresbytera otca Jána Pavlíka a sprievodcu otca
Marka Durláka uskutočnila púť do Talianska.
Veriaci z rôznych farností sa mali možnosť
modliť pri relikviách svätých, akými sú František a Klára z Assisi, Rita z Cascie a Páter
Pio zo San Giovanni Rotondo.
Súčasťou programu bol výlet k moru
v oblasti Garganského polostrova. Najdlhší
čas pútnici strávili pri ostatkoch sv. Pátra Pia

v novovybudovanom sanktuáriu, v ktorom
sa nachádzajú mozaiky Marka Rupnika zobrazujúce životy sv. Františka a jeho duchovného syna Pátra Pia. Navštívili aj pútnické
miesto zasvätené sv. archanjelovi Michalovi
v Monte Sant´Angelo. V Lanciane, meste
eucharistického zázraku, mohli byť priamo
účastnými na prijatí Eucharistie a v mariánskej bazilike v Lorete sa pomodlili Anjel
Pána. (M. Molčanová)

www.casopisslovo.sk

Slovo svätého otca

stal svetlom a vodcom celého nášho života.“
(úryvok príhovoru zo 6. augusta 2017)

Prekonať životné búrky

Prítomnosť Slova
JJ

Marek Baran

Premenení Kristovou prítomnosťou

„Keď na nás dolieha nejaké utrpenie,
načúvajme Ježišovmu hlasu v našom
srdci: ,Neboj sa, kráčaj vpred! Ja som
s tebou!‘“ (twitter Svätého Otca Františka
z 11. augusta 2017)

Svätý Otec na sviatok Premenenia Pána
povzbudil veriaci ľud aj týmito slovami:
„Udalosť Premenenia Pána nám ponúka
posolstvo nádeje – takto aj my budeme
s Ježišom: pozýva nás stretnúť sa s Ježišom,
aby sme slúžili bratom. Výstup učeníkov
na vrch Tábor nás privádza zamyslieť sa
nad dôležitosťou odpútania sa od svetských
záležitostí, aby sme sa mohli vydať na cestu
hore a kontemplovať Ježiša. Ide o to, aby sme
sa v stíšení pripravili na pozorné načúvanie
Kristovi, milovanému Synovi Otca, a tým
opätovne vyhľadávali okamihy na modlitbu,
ktoré umožňujú pokorné a radostné prijatie
Božieho slova. V tomto duchovnom výstupe,
v tomto odpútaní sa od svetských záležitostí
sme povolaní znovu objavovať upokojujúce a regenerujúce ticho z meditácie nad
evanjeliom, z čítania Biblie, ktoré privádza
k cieľu bohatému na krásu, jas a radosť. Túto
vnútornú krásu, túto radosť, ktorú Božie
slovo v nás plodí, začneme vnímať, keď sa
s Bibliou v ruke ponoríme do ticha. Z tohto
hľadiska je obdobie leta prozreteľnostnou
chvíľou na to, aby sme umocnili svoju
snahu hľadať a stretnúť sa s Pánom. V tomto
období sú študenti oslobodení od školských
povinností a veľa rodín je na dovolenkách. Je
dôležité, aby človek mohol v čase dovoleniek
a oddychu od každodennej práce načerpať

nové sily pre telo i ducha a prehlboval tak
svoj duchovný život. Na konci úžasného
zážitku premenenia učeníci zostúpili z vrchu
a ich oči a srdce boli zo stretnutia s Pánom
premenené. Aj my môžeme prejsť tým istým.
Vždy živšie objavovanie Ježiša nie je samo
osebe koniec, ale privádza nás k zostupu
z vrchu, aby sme sa – naplnení silou Božieho Ducha – odhodlali k novým krokom
na ceste opravdivého obrátenia a vytrvalo
svedčili o láske ako zákone každodenného
života. Premenení Kristovou prítomnosťou
a zápalom jeho slova budeme konkrétnym
znakom Božej oživujúcej lásky pre všetkých našich bratov, zvlášť pre trpiacich, pre
všetkých tých, ktorí sú osamelí a opustení,
pre chorých a pre to množstvo mužov a žien
v rôznych končinách sveta, ktorí sú ponižovaní nespravodlivosťou, aroganciou moci
a násilím. Počas premenenia zaznel hlas
nebeského Otca: ,Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho‘ (Mt
17, 5). Pozrime sa na Máriu, počúvajúcu Pannu, ktorá je vždy pripravená prijať a v srdci
uchovávať každé slovo božského Syna. Kiež
nám naša Matka a Matka Božia pomáha
naladiť sa na Božie slovo, aby sa tak Kristus

foto: port.hu
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Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec
František priblížil veriacim príbeh z evanjelia o búrke na mori: „Dnes nám evanjeliová
stať opisuje udalosť, pri ktorej Ježiš po noci
strávenej v modlitbe na brehu Galilejského
jazera mieri rovno k loďke učeníkov. Kráča
po mori. Loďka sa nachádzala uprostred
jazera a ohrozoval ju silný protivietor. Keď
učeníci vidia Ježiša, ako kráča na vodách,
považujú ho za mátohou a zachvacuje ich
strach. Ježiš ich však upokojuje: ,Vzchopte
sa! To som ja, nebojte sa!‘ Tento evanjeliový
príbeh obsahuje bohatú symboliku a dáva
nám zamyslieť sa nad našou vierou, tak
jednotlivcov, ako aj cirkevného spoločenstva.
Má spoločenstvo, toto cirkevné spoločenstvo,
vieru? Aká je viera každého z nás a viera nášho spoločenstva? Loďkou je život každého
z nás, ale i život Cirkvi. Protivietor zas predstavuje ťažkosti a skúšky. Petrovo zvolanie:
,Pane, rozkáž, aby som prišiel k tebe!‘ a jeho
výkrik: ,Pane, zachráň ma!‘ sa veľmi podobajú našej túžbe cítiť Pánovu prítomnosť, ale aj
strachu a úzkosti, ktoré sprevádzajú najťažšie momenty nášho života a života našich
spoločenstiev, poznačeného vnútornou krehkosťou i vonkajšími ťažkosťami. Petrovi v tej
chvíli nestačilo Ježišovo spoľahlivé slovo.
Bolo akoby natiahnutým lanom, ktorého
sa možno prichytiť, a tak čeliť zradným
a búrlivým vodám. Je to niečo, čo sa môže
prihodiť aj nám. Keď sa človek silno nechytí
Pánovho slova, väčšiu istotu hľadá v horoskopoch a čítaní z kariet... Začína sa potápať.
Inými slovami, jeho viera nie je veľmi pevná.
Dnešné evanjelium nám pripomína, že viera
v Pána a v jeho slovo nás nevedie cestou,
na ktorej je všetko ľahké a pokojné a kde sa
vyhneme búrkam života. Viera nás uisťuje
o prítomnosti, o Ježišovej prítomnosti, ktorá
nás poháňa prekonávať životné búrky. Dáva
nám istotu, že je tu ruka, ktorá nás uchopí,
aby nám pomohla čeliť ťažkostiam a ukázala
nám cestu aj v tme. Viera skrátka nie je únikom pred problémami života, ale je oporou
pri kráčaní životom a dodáva mu zmysel.
Táto epizóda je nádherným obrazom reality
Cirkvi všetkých čias: loďka, ktorá počas dlhej
plavby musí vzdorovať aj silným náporom
vetra a búrkam, ktoré hrozia, že ju prevrátia.
To, čo ju zachraňuje, nie je odvaha či kvality
jej ľudí: zárukou proti stroskotaniu je viera
v Krista a v jeho slovo. Toto je zárukou: viera
v Ježiša a v jeho slovo. V loďke sme bezpeční,
napriek svojej úbohosti a svojim slabostiam. Predovšetkým vtedy, keď pokľakneme
a adorujeme Pána tak ako učeníci, ktorí sa
mu na konci ,klaňali a vraveli: ,Naozaj si Boží
Syn!‘“ (úryvok príhovoru z 13. augusta 2017)
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Ruténi v Amerike
privítali nového biskupa
Svätý Otec František vymenoval 24. júna, na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa,
vladyku Milana Lacha SJ, ostracinského titulárneho biskupa a niekdajšieho pomocného
biskupa Prešovskej archieparchie, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej
Parmskej eparchie v USA.
JJ

Jaroslav Girovský, ISPA, Laura Ieraci,

Miron Keruľ-Kmec st.

foto: Miroslav Chorendžák,
Miron Keruľ-Kmec st., Laura Ieraci,
David Bratnick

Ohlasy na vymenovanie
Toto vymenovanie potešilo mnohých veriacich
spomenutej eparchie, ktorí sa s vladykom
Milanom stretli aj v minulosti. Vladyka Milan
totiž navštívil Parmskú eparchiu v decembri 2013, keď prišiel do USA na intronizáciu
biskupa Kurta R. Burnetta, eparchu Eparchie
Passaic. Na sviatok sv. Mikuláša sa stretol s vladykom Johnom Kudrickom, eparchom Parmy,
a navštívil Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Parme.
Svätú liturgiu slávil a dokonca sa veriacim
prihovoril aj vo Farnosti sv. Mikuláša v Barbertone, kde pôsobí slovenský kňaz Miron
Keruľ-Kmec. Počas svojej návštevy eparchie
navštívil aj Farnosť sv. Emiliána v Brunswicku,
v ktorej vtedy pôsobil ďalší slovenský kňaz
Marek Višňovský. Následne navštívil aj niektoré miesta v Pittsburskej archieparchii, ako bol
Gréckokatolícky seminár sv. Cyrila a Metoda či
Farnosť sv. Gregora v Pittsburghu, kde taktiež
pôsobí slovenský kňaz Valerián Michlík.
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Emeritný parmský eparcha vladyka John
Kudrick vyjadril radosť z vymenovania
vladyku Milana Lacha za nového administrátora Parmskej eparchie, pretože, ako uviedol,
s vladykom Milanom Lachom zdieľajú podobné vízie evanjelizácie, pastoračnej služby
či podpory mníšskeho života. V podobnom
tóne sa nieslo aj vyjadrenie vladyku Kurta
Burnetta, biskupa sesterskej Passaickej eparchie 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 Ruténskej americkej cirkvi a teším sa,
že budeme pracovať spolu.“

Rozlúčka so Slovenskom
So svojím doterajším pôsobiskom v Prešove
sa vladyka Milan rozlúčil 17. júla. Na sviatok blahoslaveného hieromučeníka Pavla
Petra Gojdiča pri ďakovnej svätej liturgii
v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa mu
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poďakoval prešovský arcibiskup metropolita
vladyka Ján Babjak SJ za jeho štvorročnú
službu pomocného biskupa a protosynkela Prešovskej archieparchie a zaželal mu
Božiu pomoc v jeho novom poslaní. „Nech
ti Pán odmení tvoju štvorročnú prácu, tvoju
námahu v Prešovskej archieparchii. Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič nech ti je
normou a inšpiráciou v biskupskej službe
aj na novom mieste.“ Na konci liturgie mu
ako prejav vďačnosti a požehnania do novej
služby vladyka Ján odovzdal ikonu sv. Jána
Krstiteľa, pretože z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove odchádza do Katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Parme. Vladyka Milan sa poďakoval prešovskému arcibiskupovi metropolitovi
Jánovi za štyri roky, počas ktorých mohol byť
jeho najbližším spolupracovníkom, kňazom
arcibiskupskej kúrie za spoluprácu a všetkým
kňazom i veriacim Prešovskej archieparchie.
Vyjadril radosť z toho, že mohol pôsobiť
v tejto archieparchii, z ktorej pochádza,
a vyjadril presvedčenie, že sa jeho vzťahy
s Prešovskou archieparchiou, s vladykom
Jánom, s kňazmi i s veriacimi nekončia.

Uvedenie do úradu
Onedlho po svojom vymenovaní vladyka Milan na krátky čas navštívil Parmskú
eparchiu, aby mohli pokračovať prípravy
na prevzatie úradu. Oficiálny prílet vladyku
Milana Lacha do USA, ktorý bol naplánovaný na 18. júla, bol plný radostných emócií,
keďže v letiskovej hale biskupa vítali niektorí
domáci i pôvodom slovenskí kňazi so svojimi
rodinami a farníkmi.
V piatok 21. júla sa pri príležitosti začiatku
novej služby vladyku Milana uskutočnila
archijerejská svätá liturgia, ktorú v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Parme v štáte Ohio slávil
pittsburský arcibiskup metropolita William
Skurla spolu s novým apoštolským administrátorom Parmskej eparchie vladykom
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Milanom i s jeho predchodcom v úrade,
emeritným parmským eparchom Johnom
Kudrickom, ako aj s ďalšími biskupmi
Pittsburskej metropolitnej cirkvi sui iuris.
Na archijerejskej svätej liturgii sa zúčastnil
aj apoštolský nuncius v USA Mons. Christophe Pierre, ktorý nového apoštolského
administrátora Parmskej eparchie privítal
a uviedol ho do jeho novej služby prečítaním
vatikánskeho dekrétu o vymenovaní. Následne viac ako tristo prítomných veriacich
zaspievalo novému biskupovi mnoholitstvie.
„Budete sa radovať z jeho prítomnosti,“ povedal nuncius veriacim.
Svätú liturgiu bolo možno sledovať aj naživo cez internetový prenos a túto možnosť
využili tisíce ľudí, mnohí práve zo Slovenska. Na slávnosť pricestoval aj vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha, aj niekoľko
kňazov zo Slovenska a zúčastnilo sa na nej aj
vyše sedemdesiat domácich kňazov.
Arcibiskup Skurla vo svojej kázni povedal,
že Gréckokatolícka cirkev v USA bola založená európskymi biskupmi, kňazmi a veriacimi
a zaželal vladykovi Milanovi, aby aj jeho čas
v Parme bol plodný a požehnaný.
Po svätej liturgii mnohí veriaci stáli v radoch, aby vladykovi Milanovi potriasli rukou
a privítali ho v Spojených štátoch amerických.

Vladyka Milan, ktorý sa stal prvým biskupom Parmskej eparchie pochádzajúcim
z Európy, o svojom vymenovaní pre Horizons
povedal: „Sme jedna Cirkev. Cirkev nie je
inštitúcia národností. Sme bratmi a sestrami
v Ježišovi Kristovi.“ Zároveň upozornil, že nie
je cudzincom natoľko, ako si mnohí myslia.
Pripomenul, že jeho prastarý otec emigroval
do USA a jeho starý otec sa narodil a bol
pokrstený v Oglesby v štáte Illinois, ktorý je
jedným z dvanástich štátov, na ktorých sa
dnes rozprestiera Parmská eparchia.
O svojom pastoračnom prístupe uviedol, že
pred robením rozhodnutí chce najprv načúvať, modliť sa a až potom navrhovať riešenia,
pričom medzi najväčšie problémy považuje
ohrozenie viery, rodiny a manželstva.
Vladyka Milan Lach teda v správe Parmskej
eparchie nahradil vladyku Williama C. Skurlu, arcibiskupa Pittsburskej archieparchie.
Ten bol poverený dočasným pastoračným
vedením Parmskej eparchie 7. mája 2016,
keď Svätý Otec František prijal rezignáciu
vtedajšieho biskupa vladyku Johna Kudricka.
Momentálne v Parmskej eparchii pôsobia
aj traja slovenskí kňazi so svojimi rodinami.
Otec Miron Keruľ-Kmec je farárom v Barbertone, otec Marek Višňovský pôsobí ako
farár v Clevelande a duchovný správca jedinej
cirkevnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Parmská eparchia, a otec Ján Čižmár je
kaplánom vo farnosti Brecksville.

Nový protosynkel v Prešove
Vladyka Milan bol aj protosynkelom (generálnym vikárom) Prešovskej archieparchie.

Vízie do budúcnosti
Arcibiskup Skurla v interview pre časopis
Parmskej eparchie Horizons vyjadril svoj
názor, že dôvodom pápežovho rozhodnutia
vymenovať vladyku Milana bolo „zdieľať trocha jezuitskej charizmy s Parmou, opätovne
ju prepojiť so slovenskými cirkvami v Európe
a tiež mať niekoho, kto by bol schopný ísť
späť na stretnutia do Európy“. Povedal, že to
bol „dobrý plán“. Ďalej uviedol, že Slovensko
je veľmi duchovná krajina a toto vymenovanie by tiež mohlo pomôcť zdieľať toto bohatstvo a priniesť znovuoživenie eparchie.

Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné, aby povinnosti a zodpovednosť tohto úradu prevzal
nový nástupca. Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak preto 17. júla prečítal dekrét, ktorým za nového protosynkela
Prešovskej archieparchie vymenoval otca
Mons. Ľubomíra Petríka, docenta na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove a doterajšieho hovorcu
Prešovskej archieparchie.
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V Šašovej sa 8. júla konala prezentácia knihy Šašová a jej zázračná ikona,
ktorej autorom je otec František Dancák.
Po Molebene k Presvätej Bohorodičke pred
milostivou ikonou, modlitbou a pokropením svätenou vodou knižku požehnal otec
Kamil Fech. V závere autor knihy vysvetlil,
že motívom k napísaniu ďalšej publikácie
o tejto malej dedinke boli nové fakty o milostivej ikone z archívnych záznamov v Jágri
a túžba o zviditeľnenie tohto najstaršieho
mariánskeho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku. (K. Maňková)

V dedinke Tajov neďaleko Banskej
Bystrice sa 9. – 14. júla konal siedmy
ročník letného tábora Bratislavskej eparchie LET 2017. Vyše deväťdesiatim deťom
a mladým sa venovalo viacero animátorov,
medzi nimi aj traja bohoslovci Bratislavskej
eparchie. Tábor navštívil aj bratislavský
eparcha vladyka Peter Rusnák, ktorý pre
deti slávil archijerejskú liturgiu a prihovoril
sa im v homílii. Témou tábora bol chválospev Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil
ten, ktorý je mocný“ a slová sv. Pavla z Listu
Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje.“ Súčasťou bohatého programu
bola každodenná modlitba a slávenie svätej
liturgie, biblická a liturgická katechéza,
práca v skupinkách a rôzne voľnočasové
a športové aktivity. (I. Cingeľ; foto: D.
Šimková)

Veriaci Maďarského protopresbyterátu sa 15. a 16. júla zišli, aby si na eparchiálnej odpustovej slávnosti vo Veľkých
Kapušanoch uctili pamiatku blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.
Sobotnú svätú liturgiu slávil a v homílii
sa prihovoril sekretár košického eparchu
otec Róbert Jáger. Slávnostnú svätú liturgiu
v nedeľu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. Vo svojej kázni poukázal
na rôzne ponuky tohto sveta, ktorými sa
človek chce vyhnúť utrpeniu, ale ako zdôraznil, utrpenie má veľký význam na ceste
človeka k Bohu, čoho príkladom bol aj
blahoslavený hieromučeník Pavol Peter
Gojdič. Ako vladyka poznamenal, Pavol
Peter si vybral utrpenie spojené s vernosťou Bohu na úkor ľahkého života v zapretí
viery. Kázeň zakončil prosbou k blahoslavenému biskupovi o príhovor u Najvyššieho
za trpezlivosť a silu veriacich žiť život so
správnym postojom voči krížu a utrpeniu.
(TSKE; foto: D. Dévald)

Na sviatok blaženého hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského
biskupa, 17. júla, slávil prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
svätú liturgiu. Za prítomnosti vladyku
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Milan Chautur posvätil krížovú cestu
▌▌Vladyka
v Koromli
V obci Koromľa sa 15. júla uskutočnila
posviacka krížovej cesty zasvätenej hieromučeníkovi Teodorovi Romžovi. Zároveň
pri príležitosti osláv 680. výročia prvej
písomnej zmienky o tejto obci slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, svätú
liturgiu.
Vladyku Milana privítala starostka obce
Silvia Žeňuchová chlebom a soľou. Na slávnosti sa zúčastnil v mene mukačevského
eparchu vladyku Milana Šášika CM aj otec
Michal Baník, synkel Mukačevskej eparchie.
Archijerejskú svätú liturgiu spevom sprevádzal miestny Zbor sv. archanjela Michala,
ako aj domáca gospelová skupina.
Vedenie obce podarovalo obom biskupom
ich portréty, ktoré boli odovzdané v úvode
poobedňajšieho kultúrneho programu.
Krížovú cestu nad obcou Koromľa vybudo-

vali veriaci so svojím farárom Ľuboslavom
Tóthom v spolupráci s poľovníckou spoločnosťou Viničky z Koromle i ostatnými zložkami obce. Na jej začiatku stojí štvormetrový
kríž a za posledným zastavením je postavený
bohoslužobný priestor. (K. Tothová)

Ján Babjak
▌▌Vladyka
navštívil obec Výrava
Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján
Babjak SJ slávil 23. júla v obci Výrava, filiálke
farnosti Svetlice, svätú liturgiu pri príležitosti 460. výročia prvej písomnej zmienky.
Na slávnosti sa zúčastnil aj emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu
vladyka Ján Eugen Kočiš.
Pred miestnym chrámom privítala vladyku
Jána starostka obce Monika Kurťáková.
V homílii zameranej na evanjelium o dvoch
slepcoch metropolita Ján upozornil na nebezpečenstvo duchovnej slepoty v medziľud-

skej i morálnej oblasti, ktorú aj dnes dokáže
liečiť Ježiš Kristus prostredníctvom modlitby,
čítania Svätého písma a prijímania sviatostí.
Oslavy pokračovali bohatým kultúrnym
programom za účasti predstaviteľov oboch
cirkví pôsobiacich v obci – gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa metropolitu
vladyku Jána, pravoslávneho prešovského
arcibiskupa metropolitu českých krajín
a Slovenska vladyku Rastislava i pravoslávneho arcibiskupa pražského a českých krajín
vladyku Michala. (I. Barna)

sa konala 25. spomienka
▌▌VnaBratislave
sv. Gorazda
V deň sviatku sv. sedmopočetníkov 27. júla sa
v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konala
jubilejná 25. spomienka na svätého Gorazda

v Bratislave, ktorú pripravili Národné osvetové centrum Bratislava, Bratislavská eparchia,
rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Matica slovenská a Spoločnosť svätého Gorazda.
Podujatie sa začalo svätou liturgiou, ktorej
predsedal protosynkel Bratislavskej eparchie
otec Vladimír Skyba.
V homílii vyjadril, že dnes, keď sa spochybňujú základné ľudské a kresťanské hodnoty, sa má slovenská identita, ktorá siaha
k solúnskym bratom a ich nasledovníkom,
opierať o Krista, ktorého ohlasovali.
Po liturgickom slávením sa prítomní
započúvali do poeticko-hudobnej kompozície
s názvom Tebe na chválu, náš prvoučiteľ, ktorú scenáristicky a režijne pripravil Miroslav
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Holečko, predseda Spoločnosti svätého
Gorazda. Prítomným sa prihovoril aj predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč. Poetická časť

kompozície bola zostavená z diela Pavla Országha-Hviezdoslava Ľútosť
Svätoplukova a z veršov
básnikov slovenskej katolíckej moderny, ktoré zazneli
v umeleckej interpretácii
recitátora Jozefa Šimonoviča
a Ľubora Hallona. Umelecké slovo striedali staroslovienske a slovenské národné
piesne v podaní speváckeho
zboru Adoremus pod
vedením dirigenta Duša Billa. (S. Gábor; foto:
S. Gábor)

Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur
▌▌Vobnovený
chrám
Počas odpustu v obci Ložín 23. júla posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, obnovený exteriér a interiér prvého
chrámu na Slovensku zasväteného blahoslavenému hieromučeníkovi Petrovi Pavlovi
Gojdičovi. Dôvodom posvätenia bola výmena strechy, vymaľovanie interiéru a zakúpenie nových liturgických predmetov.

Vladyka v kázni na príklade života biskupa
Gojdiča poukázal na stavanie nielen vonkajšku – telesných či murovaných chrámov,
ale hlavne na duchovný vnútrajšok ľudí ako
chrámov Svätého Ducha.
Svätú liturgiu spevom skrášľoval chrámový
zbor i mládež z farnosti Stanča. (E. Zorvan)

v Sobranciach oslavovali
▌▌Veriaci
70. výročie farnosti
Vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, celebroval 30. júla odpustovú svätú
liturgiu vo farskom Chráme sv. sedmopočetníkov v Sobranciach a spolu s veriacimi
farnosti si pripomenul aj 70. výročie jej
vzniku. Pred archijerejskou svätou liturgiou
sa uskutočnila krátka prezentácia o farnosti
a jej minulosti, ktorá bola spätá aj s blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom.
Vladyka Milan v kázni na príklade sv. sedmopočetníkov ukázal, aké veľké dielo dokáže

pár zanietených rúk, ktoré majú ten istý cieľ,
aj napriek mnohým vonkajším ťažkostiam.
Nabádal veriacich vidieť Cirkev ako spoločenstvo silných ľudí, ktorí idú za jednotným
cieľom.
Na záver protopresbyter Jozef Kellö daroval vladykovi kríž. Prítomní kňazi, ktorí vo
farnosti pôsobili, dostali ako poďakovanie
za svoju prácu vo farnosti ikonu blahoslaveného biskupa Teodora Romžu. (R. Fučko;
foto: L. Havrilová)

Milana Lacha, emeritného aténskeho
biskupa Dimitriosa Salachasa, emeritného
pražského pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša, vladyka otvoril putovnú výstavu pod názvom Boh je láska, milujme ho!,
ktorej iniciátorkou a autorkou je Anna
Petrík Nagyová. Výstava začiatkom augusta poputovala na horu Zvir v Litmanovej
a potom na ďalšie miesta archieparchie.
Začína bezprostrednú prípravu na slávenie
200. výročia vzniku Prešovskej eparchie,
ktoré si Gréckokatolícka cirkev pripomenie
na budúci rok. Po svätej liturgii si prítomní
vypočuli dramatické pásmo o hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, napísané
a natočené k tejto výstave. (ISPA)

Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ slávil 22. júla archijerejskú svätú liturgiu na archieparchiálnom
odpuste v Ruských Pekľanoch, v rodisku
blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. V úvode vladyka Ján posvätil zlatý kríž
a slávnostne ho odovzdal farárovi farnosti
Prešov-Sekčov otcovi Rastislavovi Bakovi,
novému protopresbyterovi Prešovského
protopresbyterátu. V homílii protosynkel
Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír
Petrík pripomenul veriacim, že v slávení
svätej liturgie – v Božom slove a v Božom
tele a krvi – môže kresťan nachádzať milosť, aby dokázal naplniť svoj život láskou
podobne, ako to robil blažený Pavel Peter
Gojdič. V závere slávnosti vladyka Ján poďakoval veriacim za organizáciu odpustovej
slávnosti a za nádherný spev miešanému
speváckemu zboru Hlahol pod vedením
dirigenta Tibora Krenického z farnosti
Prešov-Sídlisko 3. (ISPA)

V Sečovskej Polianke sa 23. júla uskutočnil prešovský archieparchiálny odpust
za účasti protosynkela Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomíra Petríka, ktorý
v homílii veriacich povzbudil k pravému
kresťanskému životu prežívanému v dôvere
Bohu. Svätú liturgiu spevom sprevádzal
zbor veriacich zo Sečovskej Polianky.
Na slávnosť sa farnosť pripravovala duchovnou obnovou, ktorú viedol rodák otec
Slavomír Pálfi, sabinovský protopresbyter,
a redemptorista otec Jozef Jurčenko CSsR.
Počas duchovnej obnovy boli v chráme
prítomné ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. (M. Dargaj)
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jednou vetou


Detskí účastníci tábora Vasiliada
na Bukovej hore, ktorý zorganizovali sestry
baziliánky a otcovia baziliáni 3. – 7. júla,
spoznali osoby a životy sv. Bazila Veľkého,
jeho sestry sv. Makríny, sv. Jozafáta
Kunceviča i blaženého Pavla Petra Gojdiča.
(V. J. Sedláček OSBM)

Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, predsedal 9. júla
svätej liturgii na hore Zvir počas malej
púte, pri príležitosti ktorej otec Miroslav
Sentivan, správca farnosti Jarabina,
v homílii vyzval veriacich k hľadaniu pravdy
o veľkej Božej láske. (D. Zimovčák)

V ilavskej väznici sa 15. júla konala
spomienková slávnosť venovaná pamiatke
nespravodlivo väznených komunistickým
režimom, pri ktorej darovala trenčianska
gréckokatolícka farnosť ikony
blahoslavených Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa
Hopka Konfederácii politických väzňov
Slovenska. (S. Gábor)

Pri príležitosti slávenia ďakovnej svätej
liturgie za dožitých 50 rokov života otca
Ľuboslava Petrička, exorcistu Košickej
eparchie, navštívil 22. júla farnosť Veľaty
košický protosynkel otec Vladimír Tomko,
aby za prítomnosti rodákov jubilanta mu
v mene košického eparchu vladyku Milana
Chautura CSsR udelil titul stavroforný
protojerej, teda právo nosiť zlatý kríž
s ozdobami. (I. Molčányi)

Za organizačnej pomoci otcov
redemptoristov sa 31. júla vo Farnosti sv.
Cyrila a Metoda v Stropkove uskutočnil
koncert chlapčenského zboru sv. Martina
St. Martins-Chorknaben Biberach
z Nemecka, ktorý sa predstavil pod
vedením dirigenta Johannesa Striegela. (A.
Šaková)

Košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR počas slávnosti fatimskej soboty
v Klokočove 5. augusta vyznamenal
za dlhoročnú prácu a zásluhy otca Milana
Tomáša, ktorému udelil titul stavroforný
protojerej, teda kňaz s právom nosiť zlatý
kríž s ozdobami, a pri tejto príležitosti
mu aj tento kríž požehnal a odovzdal.
(R. Fučko)

Rada pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska vybrala
logo budúcoročného Národného stretnutia
mládeže P18 v Prešove, ktoré predstaví
30. septembra v Bratislave, a zároveň
symbolicky spustí duchovnú prípravu
s názvom Odvážny rok. (M. Lipiak)
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Stročíne
▌▌Vmajú
nový ikonostas
Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Stročín zorganizovala miestna Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v spolupráci s obecným úradom 5. augusta
odpustovú slávnosť. Po privítaní zo strany
starostu obce Jána Drimáka a správcu miestnej farnosti otca Stanislava Jalčaka posvätil
hlavný celebrant a kazateľ na svätej liturgii
otec Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej
archieparchie, obnovený exteriér chrámu
a nový ikonostas.
V homílii poukázal na slová z evanjelia
o druhom rozmnožení chlebov a o troch

dňoch, ktoré zástup strávil pri Ježišovi povedal, že odkazujú na Paschu. Teda tí, ktorí
uverili v Ježišovu Paschu, nepoomdlievajú
na životnej ceste – nepohltí ich smrť, ale
budú mať život naveky. Toto nasýtenie sa –
táto Pascha sa obzvlášť viditeľne sprítomňuje
v slávení svätej liturgie. V závere homílie sa
v mene prešovského arcibiskupa metropolitu
vladyku Jána Babjaka SJ poďakoval veriacim
za opravu chrámu i nový ikonostas.
Slávnostný deň pokračoval popoludní
na miestnom amfiteátri kultúrnym programom. (T. Molčan)

hore Zvir
▌▌Na
sa konala hlavná púť
Počas víkendu 5. a 6. augusta sa na hore
Zvir v Litmanovej konala archieparchiálna
odpustová slávnosť. Začala sa v sobotu dopoludnia bohatým duchovným programom.
Večer slávil prešovský arcibiskup metropolita
vladyka Ján Babjak SJ archijerejskú svätú
liturgiu. V homílii vychádzal z evanjelia
o druhom rozmnožení chlebov a povedal,
že človek pociťuje aj duchovný hlad a smäd.
„Preto sa stretáme s Kristom a s jeho i našou matkou Presvätou Bohorodičkou, lebo
chceme byť duchovne nasýtení. Najväčšou
túžbou Bohorodičky bolo počúvať Božie
slovo a uchovávať ho vo svojom srdci. Božie
slovo nám dáva odpoveď na náš život. A keď
padneme, Božie slovo je to, ktoré nás vedie
k sviatosti pokánia. Božie slovo sa nás musí
dotýkať. Bolo by veľmi zlé, keby sa nás Božie
slovo nedotýkalo.“ Ďalej vladyka Ján povedal,
že Božie slovo je slovom života, je to sám Ježiš Kristus, ktorý nás nasycuje. Spomenul aj
sté výročie fatimských zjavení, ktoré slávime
v tomto roku.
O polnoci slávil svätú liturgiu otec Jozef
Urvinitka. Po nej nasledovala celonočná
adorácia pred eucharistickým Kristom. V nedeľu okrem iného zaznela katechéza otca
Petra Tirpáka k obnove starodávnej tradície
východných cirkví rozdávať sväté prijímanie

aj deťom, ktoré začne Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku realizovať od začiatku nového
cirkevného roka 1. septembra 2017. Posvätný
ruženec sa počas púte modlila jedna z dvoch
vizionárok – Iveta Hudáková.
Púť vyvrcholila nedeľnou archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Ján
Babjak. Slávnostným kazateľom bol emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej
Imrich. Koncelebrovali przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita Eugen Popovič,
mukačevský eparcha Milan Šášik a emeritný
pomocný biskup Pražského apoštolského
exarchátu Ján Eugen Kočiš a niekoľko desiatok kňazov.
Mons. Andrej Imrich v homílii uviedol, že
konanie mnohých ľudí, ktorí žijú v neposlušnosti Bohu, prináša svoje následky. Človek
pre svoju neposlušnosť prestáva vnímať Boží
hlas a upadá do sebaklamu, že dokáže veľké
diela robiť aj bez Boha. Pri tom si však uvedomuje, že to nedokáže bez ľudí, z ktorých
si takýto človek robí otrokov skrze moderné
ideológie.
Na konci slávnosti sa vladyka Ján poďakoval kazateľovi, všetkým biskupom, kňazom
– obzvlášť za službu v spovedniciach –
organizátorom i všetkým pútnikom, ktorých
neodradil ani mierny dážď. (ISPA)

Spišskej Novej Vsi
▌▌Voslávili
20. výročie farnosti
Veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom
Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom vladykom Cyrilom
Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre
východné cirkvi, 6. augusta oslávili 20. vý-

ročie posvätenia chrámu i zriadenia farnosti
a chrámový sviatok Kristovho Premenenia.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal chrámový
zbor Megalinarion a detský zbor Theotokos.

www.casopisslovo.sk

krátky rozhovor

JJ

Juraj

Gradoš
Rozhovor s Mons. Ľubomírom Petríkom,
ktorý sa 17. júla 2017 stal novým generálnym vikárom Prešovskej archieparchie.

Vladyka Cyril Vasiľ v homílii zdôraznil
nevyhnutnosť svetla, ktorým je pre život
kresťana Ježiš Kristus, a vyzdvihol potrebu
ticha, v ktorom človek môže vstúpiť sám
do seba a počuť Boží hlas.

Na slávnosti sa zúčastnili aj sestry služobnice, ktoré vo farnosti v minulosti pôsobili,
a jubilujúcej farnosti podarovali ikonu
blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej. (J.
Štefanko; foto: P. Štefanková)

archieparchiálnom odpuste v Šašovej
▌▌Na
posvätili obraz Božieho milosrdenstva
V Šašovej sa pri príležitosti sviatku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky konal 12. a 13. augusta
prešovský archieparchiálny odpust. Miestny
farár Radoslav Tóth v úvode privítal pútnikov
a mládež, ktorá putovala peši z Bardejova.
Nasledovalo svätenie vody, Moleben k Presvätej Bohorodičke a veľká večiereň s lítiou.
Hlavným slúžiteľom večernej svätej liturgie
bol otec Michal Onderko ml., bardejovský
protopresbyter, ktorý priblížil pútnikom
význam kríža v živote človeka. Nasledovala
modlitba panychídy za všetkých zosnulých
pútnikov. Vo svojej katechéze otec Martin
Dudok, kaplán v Bardejove, objasnil aktuálnosť fatimského posolstva.
V nedeľu sa program začal svätou liturgiou a mariánskymi modlitbami, po ktorých

svojimi piesňami pani Monika Kandráčová prispela k ucteniu si šašovskej ikony.
Slávnostnú svätú liturgiu celebroval otec
Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie, ktorého privítal aj starosta obce
Jozef Vargovčik. V úvode liturgie otec Petrík
posvätil obraz Božieho milosrdenstva, ktorý
bude umiestnený v chráme.
V homílii poukázal na vieru v Boha ako
na najdôležitejšiu skutočnosť pre každého
kresťana. Vieru kazateľ prirovnal k výjavu
na ikone Presvätej Bohorodičky v Šašovej, kde
sa Ježiš túli k svojej matke, ba ona si ho vinie
k sebe a objíma ho. To je obraz toho, ako človeka objíma sám Boh. Takto pozval pútnikov
prosiť o dar viery v Božiu lásku, o dar viery ako
vzťahu. (K. Maňková; foto: T. Maňko)

Otec, máte za sebou už bohaté skúsenosti s prácou pre Gréckokatolícku
cirkev. Prednášate aj na fakulte. Ako
ste prijali túto vôľu otca arcibiskupa?
S prekvapením, lebo som to nečakal. V kúrii
som už pôsobil a pred časom som sa na základe výzvy otca arcibiskupa Jána, po modlitbách, rozhodol z dvoch možností pre akademickú pôdu, kde som pôsobil skôr ako
v kúrii. Navrhol som mu niekoľkých iných
kňazov. Uvedomujem si totiž svoje limity
a slabosti i vážnosť tejto služby. Po niekoľkých dňoch so mnou vladyka opäť hovoril.
Jeho vôľu som nakoniec prijal s vierou,
že je to Božia vôľa. Všetko sa v podstate
udialo veľmi rýchlo, keďže aj vymenovanie
vladyku Milana do USA prišlo nečakane. Čo
sa týka môjho pôsobenia na našej fakulte,
učím veľmi rád. Venoval som tomu už veľa
času a energie, mám rozpracované nejaké
publikácie, aj určité záväzky voči svojim doktorandom. Preto som vďačný, že môžem
naďalej prednášať jeden predmet, a to homiletiku, teda vovádzať našich bohoslovcov
do ohlasovania radostnej zvesti, kerygmy
pre našu spásu.
Azda každý, kto prijíma novú výzvu,
prijíma ju s istou víziou. Aká ja tá vaša?
Je to pre mňa zaiste nová výzva k službe
a k môjmu obráteniu, ku ktorému aj mňa
Boh každý deň znova pozýva. Podľa CCEO
protosynkel a synkeli nikdy nesmú konať
proti vôli a úmyslu eparchiálneho biskupa.
Preto stačí, že víziu má otec arcibiskup metropolita Ján. On je hlavou našej cirkvi.
Modlím sa, aby som jemu a našej cirkvi dokázal byť s Božou pomocou osožný a podľa
svojich schopností dobrými návrhmi vedel
prispievať k tejto vízii. Prosím o dar pokory,
lásky a poslušnosti, ale aj o Kristovo svetlo,
múdrosť, dar rozlišovať a hovoriť veci
v pravde, a takto byť nápomocný vladykovi pri riadení archieparchie pre dobro
našich kňazov a ich rodín, zasvätených osôb
i všetkých veriacich. Prosím o modlitby aj
čitateľov Slova a vopred za ne úprimne
ďakujem.
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slovo na tému

Homília Mons. Andreja
Imricha, emeritného
spišského pomocného
biskupa, na odpustovej
slávnosti na hore Zvir
v Litmanovej, ktorá sa
uskutočnila 6. augusta
2017.

JJ

foto: M. Petrilák

Schopní konať
veľké veci
Najdôstojnejší otec arcibiskup, oltárni bratia,
drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!
Dnes mnohí ľudia chcú žiť, ba aj žijú tak,
ako by Boha nebolo. Ale Boh je a keď sa žije
tak, ako by ho nebolo, prichádzajú následky.
Ak sa po kľukatej ceste jazdí tak, akoby tam
zákruty neboli, tiež prichádzajú následky.
Boh je a je pôvodcom nás i všetkého okolo
nás. Do všetkého vložil svoj poriadok a my
ho musíme rešpektovať. Pán Ježiš nám to
veľmi zreteľne naznačuje. V evanjeliu sme
počuli, ako istá žena na Pána Ježiša zvolala:
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia,
ktoré si požíval. No on povedal: „Ale blaho-

12

slavenejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11, 27 – 28) Voľne by sme
to mohli povedať aj tak, že žena zo zástupu
vyriekla, aká šťastná je tá, ktorá mu dala
život a vychovala ho. On súhlasil, no zdôraznil, že ešte šťastnejší sú tí, čo počúvajú
Boha a žijú podľa neho. Tým dáva najavo, že
nemá sa žiť, akoby Boha nebolo.
Panna Mária bola skutočne veľmi šťastná
žena, keď sa jej dostalo tej milosti, že mohla
dať Ježišovi Kristovi život a vychovávať ho.
Podľa dnešných Ježišových slov je ale oveľa
šťastnejšia v tom, že pozorne počúvala Božie
slovo a zachovávala ho. A tento druh šťastia
môže dosiahnuť každý človek, teda každý

z nás. Toto sú pre nás neslýchané možnosti.
Poslušnosť voči Bohu je prameňom najväčšieho ľudského šťastia.
Pán Boh sa k Panne Márii neprihováral
priamo, ale sprostredkovane mnohými cestami. Prihováral sa jej cez jej svedomie, cez
archanjela Gabriela, cez udalosti, cez svätého
Jozefa ako hlavu rodiny, cez predstavených...
Ona bola na Božiu reč vnímavá a vždy
poslušná, aby konala. Keď sa dozvedela, že
Alžbeta je v požehnanom stave, bola to pre
ňu Božia reč, aby šla a pomáhala. Keď bolo
treba utiecť do Egypta pre záchranu dieťaťa
pred Herodesom, Boh jej to nepovedal priamo, ale cez svätého Jozefa, a ona poslúchla.

www.casopisslovo.sk

Jej poslušnosťou sa mohli uskutočniť mnohé
Božie plány. Preto je naozaj blahoslavená.
Boh sa aj nám prihovára mnohými
cestami. Kto chce žiť tak, akoby Boha
nebolo, musí veľa podniknúť, aby nepočul
Boží hlas. Prihovára sa nám v našom
svedomí, prihovára sa nám hlasom Cirkvi
i hlasom našich bratov a sestier a prihovára
sa nám cez zákony prírody. Kto podniká
všetko, aby Boha nepočul a žije, akoby ho
nebolo, prichádza do konfliktu so svojím Bohom. A ten konflikt človeka s Bohom nastáva
na viacerých úrovniach.
Ak žiješ, akoby Boha nebolo, je ti jedno,
či robíš dobre, alebo zle. Ale ak urobíš niečo
zle, dostaneš sa do konfliktu so svojím svedomím. Máš výčitky svedomia. Tam vo svedomí
máš konflikt so svojím Bohom, lebo v tvojom
svedomí sa ozýva sám Boh. Ak svoj hriech
zopakuješ päťkrát, desaťkrát či dvadsaťkrát, výčitky svedomia prestanú. Vo svojom
svedomí si umlčal Boží hlas. Tvoje svedomie
otupelo, ba možno aj odumrelo.
Ak ďalej robíš zle, dostaneš sa do konfliktu
s ľuďmi. Povedia ti: „To nerob, lebo mi ubližuješ.“ Možno ťa zažalujú. Tento konflikt nie
je len konflikt s ľuďmi, ale aj konflikt s Bohom, ale ten konflikt je už na spoločenskej
rovine a má tvrdšie následky ako konflikt,
ktorý si mal s Bohom vo svojom svedomí. Ale
aj v spoločenskej rovine možno Boha umlčať.
Ak si bohatý, vplyvný, pomstychtivý či zákerný, umlčíš ľudí a v nich umlčíš aj Boží hlas.
Budeš si ďalej robiť zle a ľudia sa neodvážia
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ani pred tebou brániť, ani ťa žalovať, ba ani
svedčiť proti tebe na súde.
Ak si umlčal Boha na tejto spoločenskej
úrovni a ďalej budeš robiť zle, môžeš sa
dostať do konfliktu s Božou prírodou. Ale ani
tento konflikt nie je len konfliktom s prírodou, ale na úrovni prírody je to aj konflikt
s tvojím Bohom. Mohli by sme ho nazvať aj
ekologický konflikt. Na tejto úrovni sa už
Pána Boha umlčať nedá a na tejto úrovni
môže nastať tvoja veľká skaza, do ktorej
zavlečieš aj mnohých nevinných. Tam ti
nepomôžu ani tvoje peniaze, ani tvoje známosti, ani tvoja pomstychtivosť či zákernosť,
tam môžeš kruto prehrať. A vtedy sa ukáže,
že nemožno stále žiť tak, ako by Boha nebolo, lebo Bohu sa donekonečna vysmievať
nedá. Mnohí zločinci, ktorí žijú, akoby Boha
nebolo, odchádzajú z tohto sveta pomerne
mladí násilnou alebo tragickou smrťou, lebo
napríklad ani za volantom auta sa nemožno
správať tak, akoby Boha nebolo.
Keď Boh stvoril človeka na svoj obraz,
obdaril ho tvorivosťou, na základe ktorej je
schopný konať veľké veci. Veľké diela sa však
dajú konať iba v spolupráci s Bohom a v spolupráci s bratmi a sestrami. Človek si však
často myslí, že dokáže veľké veci aj bez Boha,
lebo chce žiť a konať, akoby Boha nebolo.
Že sa to nedá bez spolupráce s bratmi, to
si uvedomuje. Lenže bratov do spolupráce
nechce ako slobodných a tvorivých partnerov, ale ako otrokov. Bez Boha a s otrokmi sa
dá postaviť iba babylonská veža. Tá spočiatku
rástla, ale nikdy nebola dokončená.

Kto stavia v spolupráci s Bohom? Ten,
kto poctivo rešpektuje nielen fyzikálne, ale
aj morálne Božie zákony. Keby človek svoje
dielo začal aj modlitbou, ale pri jeho budovaní by porušoval Božie zákony, či už zákony
prírody, alebo zákony svedomia, jeho dielo
sa skončí ako babylonská veža v ruinách.
A keby človek nepoznal Boha, ale rešpektoval by fyzikálne zákony i zákony prirodzenej morálky, svoje dielo koná v spolupráci
s Bohom.
A kto stavia v spolupráci s bratmi? Ten, kto
ich neoberie o slobodu svedomia a nenúti
ich konať to, čo je nemorálne.
Jedným mimoriadne veľkým ľudským
dielom je fungujúca spoločnosť. Je to veľké
šťastie, ak fungujú firmy, úrady, súdy, školy,
nemocnice, doprava, jednoducho všetko. Ak
sa na ceste stane nehoda, dovoláte sa pomoci, ktorá hneď príde. Má sa kto postarať, aby
bola po nehode cesta uprataná. Fungujúca
spoločnosť, to je obdivuhodné ľudské dielo.
Za život vo fungujúcej spoločnosti nevieme
byť dosť vďační. Aj toto dielo možno vybudovať len v spolupráci s Bohom a s bratmi
a sestrami.
Bez Boha a s otrokmi chcel vybudovať
fungujúcu spoločnosť nacizmus i komunizmus. Obidve snahy vytvorili mnoho ruín
a spôsobili veľa bolesti. Spočiatku peknými
heslami mnohých oklamali, a tým ich získali
na spoluprácu a ich dielo rástlo, keď už boli
pri moci, potom do spolupráce ľudí prinútili
alebo nejakými výhodami kúpili. Obidva sys-
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témy ilustrujú, ako sa skončí dielo budované
bez Boha a s otrokmi.
Prišla nová doba aj nové snahy budovať
spoločnosť. Dnes sú to snahy postavené
na princípoch genderovej ideológie. Ide
o predefinovanie inštitúcie manželstva
a rodiny. Presadzuje sa tu možnosť manželstva dvoch mužov či dvoch žien. Ide o úplnú
zmenu doterajšej prirodzenej morálky.
Siaha sa na fundament spoločnosti,
na manželstvo a rodinu. Pri presadzovaní
týchto snáh sa používajú veľmi ušľachtilé
pojmy. Robí sa to v mene humanizmu,
tolerancie, antidiskriminácie či rodovej
rovnosti, ale týmto pojmom sa niekedy dáva
veľmi zlý obsah.
V tomto duchu však spoločnosť môžu
budovať len ľudia bez Boha alebo ľudia
oklamaní, kúpení či prinútení. Osud takej
spoločnosti sa dá predpokladať.
Veľkú rolu tu hrajú oklamaní ľudia. Majú
zásluhu na počiatočných úspechoch diela
budovaného bez Boha. Sú to ľudia zanietení,
okolím vnímaní ako dôveryhodní, ale
falošnými heslami zneužití. Aj nacizmus
aj komunizmus prvých nadšencov získali
cez pekné heslá. Oklamaní ich postavili
na nohy, ľudia, ktorí dávajú na predaj svoju
česť, teda korupčníci, z toho potom ťažili
a krutými obeťami sa stali tí, ktorí boli
prinútení.
Boh nás kresťanov vyzýva k bedlivosti, to
znamená, aby sme sa nedali oklamať. Máme
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dať pozor na pekné heslá. Oklamaní kresťania dokážu dať základ mnohým nedobrým
veciam, z ktorých potom ťažia korupčníci
a trpia nevinné obete. Dajme pozor, aby sme
nepodporili začiatky čohosi, čo prinesie raz
veľa bolesti a utrpenia. Bedlivosť je čnosť
hodná kresťana.
Milí pútnici, milí mariánski ctitelia!
Najkrajšie si uctíme svoju nebeskú Matku,
ak ju budeme nasledovať. Máme byť vnímaví
na Božiu reč tak, ako bola ona, máme plniť
Božiu vôľu tak ochotne ako ona a spolupracovať s Bohom na budovaní Božieho
kráľovstva ako ona. Keď nás Panna Mária

pri svojich zjaveniach v 19. storočí v Lurdoch
či pred sto rokmi vo Fatime vyzýva k pokániu a zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému
Srdcu, znamená to, že máme prestať žiť,
akoby Boha nebolo. Podľa Božej vôle máme
budovať usporiadané rodiny, usporiadanú
fungujúcu spoločnosť a naše námahy nikdy
nebudú zbytočné.
Nepoškvrnená Panna, tvoj Syn nás
všetkých zveril do tvojej opatery. Ochraňuj
nás, pomáhaj nám, aby nás tento svet nikdy
neoklamal a nezviedol zo správnej cesty. Vypros nám i celému svetu pokoj a pravú vieru
v trojjediného Boha, aby všetci ľudia mohli
byť spasení.

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

www.casopisslovo.sk
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Jaroslav Coranič

foto: emuenzen.de
Mária Terézia, panovníčka v habsburských dedičných krajinách v r.
1740 – 1780, sa vo Viedni 13. mája 1717 narodila a 29. novembra 1780
zomrela. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej
nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska.
Mária Terézia sa považuje za jednu z najvýznamnejších a najschopnejších panovníkov habsburskej dynastie. Vládla počas osvietenského
absolutizmu a využívala myšlienky osvietenstva, podľa ktorých môže
panovník vhodnými zákonmi zlepšiť situáciu štátu, občanov a zabezpečiť spoločenský pokrok. Počas svojej 40-ročnej vlády sa pričinila
o viaceré hospodárske, ekonomické, školské a cirkevné reformy, ako
aj o reformy súdnictva a zdravotníctva. Podporovala obchod a rozvoj
poľnohospodárstva, a taktiež zreorganizovala armádu.
Mária Terézia sa výrazným spôsobom zasadila o zrovnoprávnenie
Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi v Uhorsku. V roku 1742
opätovne potvrdila tzv. Leopoldov diplom, ktorý zrovnoprávňoval
gréckokatolícky a rímskokatolícky klérus, čo bolo jednou z podmienok uzavretia Užhorodskej únie v r. 1646. V roku 1756 dekrétom oslabila administratívnu nadvládu jágerských latinských biskupov nad
mukačevskými gréckokatolíckymi biskupmi. So súhlasom pápeža
prijala v roku 1758 titul apoštolský kráľ a z tohto titulu si robila nárok
na vymenovanie najvyšších cirkevných hodnostárov. Na základe

Mons. Ján Babjak SJ
Mesiac september vstúpi do histórie našej
cirkvi ako medzník, keď sa v Gréckokatolíckej
metropolii na Slovensku začína znovu uplatňovať starodávny zvyk východných cirkví – podávanie Eucharistie deťom a nemluvňatám
už od sviatostí krstu a myropomazania. Dieťa
tak prijíma všetky tri iniciačné sviatosti a pred
Cirkvou vystupuje už ako jej plnohodnotný člen.
Svätý Ján Pavol II. vyzval Cirkev, aby dýchala
oboma časťami pľúc, východnou i západnou.
Zároveň vyzval východné katolícke cirkvi, aby sa
vrátili k svojim pokladom, ktoré nám zanechali
východní otcovia a starobylá prax. A podávanie
Eucharistie deťom patrí k tejto starobylej tradí-
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cii, ktorú sa s Božou pomocou snažíme znovu
zaviesť aj v našej cirkvi.
Kňazi majú dať dôraz na kvalitnú katechézu
a dostatočne jasne vysvetľovať otázky spojené
so zavedením tejto praxe. Je dôležité, aby ste
pochopili dôvody tohto kroku a to, čo prináša.
Pomôcť vám môže aj brožúrka katechéz osobitne
pripravená k obnoveniu podávania Eucharistie
deťom a nemluvňatám. Do nej sme sa pokúsili
zapracovať aj najdôležitejšie odpovede na otázky, ktoré si môžu klásť rodičia, katechéti i kňazi.
Mali by ste spoznávať východnú tradíciu, ktorá
nám bola vlastná, a trpezlivo počúvať odpovede na svoje otázky. Kňaz má však rešpektovať
vašu slobodnú vôľu, aby uvádzanie tejto praxe
do života neprinieslo medzi vás nepokoje, ale
naopak duchovný úžitok. Už v týchto dňoch ste
boli oboznamovaní so spomenutými katechézami, a tak si ich mohli pomaly osvojovať. Osobne

slovo metropolitu

Podávanie Eucharistie deťom
JJ

historické osobnosti

Naša
cisárovná

kráľovského patronátneho práva nad Katolíckou cirkvou vymedzovala hranice starých biskupstiev a zakladala nové biskupstvá. V roku
1766 požiadala Rím o formálne erigovanie Mukačevskej eparchie.
Tento proces sa zavŕšil o päť rokov neskôr, keď rímsky pápež Klement
XIV. 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium kánonicky erigoval
Mukačevskú eparchiu. Tým sa mukačevskí gréckokatolícki biskupi
vymanili zo závislosti od latinských jágerských biskupov.
V roku 1773 pozvala do Viedne na synodu všetkých gréckokatolíckych
biskupov Uhorska. Táto synoda, známa ako Viedenská synoda, trvala
od 16. marca do 6. mája 1773 a riešila mnoho významných otázok života
Gréckokatolíckej cirkvi. Bola jedinou spoločnou synodou všetkých
gréckokatolíckych biskupov počas celej existencie Uhorska. Jej závermi
sa gréckokatolíci v Uhorsku riadili až do roku 1918. Biskupi sa okrem
iného zaviazali, že liturgické knihy sa budú vydávať v súlade s katolíckou
vieroukou a dogmatikou (napríklad v Kréde musí byť formulka filioque),
zjednotia sa v otázke liturgických textov, prijali zníženie počtu cirkevných sviatkov na šestnásť (napr. v Mukačevskom biskupstve ich bolo
až tridsaťštyri), odstránia sa neporiadky medzi duchovenstvom atď.
A odvtedy sa veriaci namiesto označenia „zjednotení gréckeho obradu“
úradne volali gréckokatolíkmi.
Keďže v Mukačeve boli nevyhovujúce priestory tak pre biskupskú
rezidenciu, ako aj pre katedrálny chrám, Mária Terézia v roku 1775
pre potreby biskupstva ponúkla chrám a kolégium zrušenej Spoločnosti Ježišovej v Užhorode (zrušenie jezuitskej rehole bolo v r. 1773).
Oficiálne prenesenie biskupského sídla z Mukačeva do Užhorodu
sa uskutočnilo v roku 1780. Panovníčka taktiež vyčlenila bývalý
užhorodský zámok Drugetovcov pre biskupský seminár (slávnostne
otvorený bol 3. decembra 1778).
Mária Terézia uskutočnila dávny plán ostrihomského arcibiskupa P. Pázmáňa na rozdelenie rozsiahlej Ostrihomskej arcidiecézy
na menšie biskupstvá. 15. marca 1776 pápež Pius VI. dekrétom
Serenissima Domina schválil návrh Márie Terézie na zriadenie troch
biskupstiev na území Slovenska – Spišského, Rožňavského a Banskobystrického biskupstva. Zároveň sa upravili aj hranice Nitrianskeho
biskupstva. Túto panovníčku, ktorej trojsté výročie narodenia sme si
tohto roka pripomenuli, úprimne po smrti oplakávala celá Gréckokatolícka cirkev v Uhorsku.

som presvedčený, že úspech znovuzavedenia
podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom
do prvej sviatosti zmierenia a pokánia závisí
od zodpovedného prístupu kňazov a rodičov,
pričom kňaz musí rešpektovať vôľu rodičov ako
tých, ktorým bola výchova dieťaťa v prvom rade
zverená.
Pápež svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste
Orientale Lumen okrem iného napísal: „Sme
vyzvaní slovami a skutkami našich čias poukázať
na tie nesmierne bohatstvá, ktoré naše cirkvi
uchovávajú v klenotniciach svojich tradícií. ... Ak
nás tradícia uvádza do kontinuity s minulosťou,
tak nás eschatologické očakávanie otvára pre
Božiu budúcnosť.“
Všetko naše konanie a najmä duchovné
snaženie nás majú viesť bezpečne po ceste
k večnému, definitívnemu cieľu, ktorým je nebo
– domov pri nebeskom Otcovi. Neuspokojme sa
s ničím menším, než je tento náš cieľ. Všetkým
k znovuzavedeniu tejto starobylej liturgickej
praxi zo srdca žehnám.
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Pre dobro škôl
September sa nám zvyčajne spája s otváraním školských
brán. O fungovaní škôl už čo-to každý z nás vie, ale
o fungovaní a úlohe školských úradov pomenej,
preto sme sa o tejto téme porozprávali s riaditeľkou
Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu
PhDr. Adrianou Matoľákovou, PhD., ktorá na tomto poste
zavŕšila prvý pracovný rok.

D. Kolesárová
foto: archív A. Matoľákovej a GAŠÚ
JJ


Začína sa nový školský rok. Ten
predchádzajúci bol pre vás prvým
rokom v pozícii riaditeľky školského úradu. Kde sa nachádza a čo
zastrešuje váš úrad?
Gréckokatolícky arcibiskupský školský
úrad sídli v priestoroch biskupského paláca na Hlavnej ulici v Prešove a je zriaďovateľom gréckokatolíckych škôl v Prešove,
Svidníku, Humennom, Starej Ľubovni...
Do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti patrí
aj Škola v prírode a Centrum voľného času
v Juskovej Voli.


Každé biskupstvo má svoj samostatný úrad. Spolupracujete aj
s ostatnými úradmi? Ako?

Keďže som nastúpila do tejto funkcie
relatívne nedávno, spolupracovať s kolegami na tejto pozícii v iných diecézach je pre
mňa nevyhnutné. Stretávame sa viackrát
do roka na spoločných poradách subkomisie pre školstvo KBS v Banskej Bystrici
a okrem toho sa v prípade potreby obraciam na kolegov aj osobne alebo telefonicky. Najčastejšie spolupracujeme s úradom
v Spišskej Kapitule a s gréckokatolíckym
školským úradom Košickej eparchie
v Košiciach. Jeho riaditeľ otec Peter Orenič
mi veľmi pomohol v začiatkoch svojimi
praktickými radami aj povzbudením.


Ako konkrétne vyzerá spolupráca
s košickým školským úradom?
V rámci snahy o utváranie vzťahov a odovzdávanie skúseností medzi našimi pedagógmi sme vlani obnovili tradíciu spoločných metodických dní Košickej eparchie
a Prešovského arcibiskupstva. Naši

učitelia sa v októbri zúčastnili na metodickom dni organizovanom Košickým eparchiálnym školským úradom v Trebišove
a tohto roka sa zas učitelia zo škôl v Košickej eparchii budú mať možnosť zúčastniť
na metodickom dni, ktorý zorganizujeme
my v Prešove.


Čím sa odlišujú cirkevné školy
od štátnych?
Zriaďovateľom cirkevných škôl je na rozdiel od štátnych registrovaná cirkev alebo
rehoľa a navštevovať ju môžu aj žiaci iných
konfesií alebo aj tí, ktorí nie sú členmi
žiadnej cirkvi. Obsah učiva je rovnaký ako
v ostatných školách, pretože štátny vzdelávací program je záväzný pre všetky školy
bez ohľadu na zriaďovateľa. Dokonca aj
výsledky celonárodných testov dokazujú,
že nie sú rozdiely medzi cirkevnými a štátnymi školami. Finančné zdroje od štátu sú
takisto rovnaké, pretože na každého žiaka
prichádza rovnaký normatívny
príspevok.


Čo je ich prínosom pre spoločnosť, pre rodinu?
Bonus cirkevnej školy spočíva predovšetkým na úrovni výchovy, pretože princípy kresťanských hodnôt
majú potenciál byť užitočné celej
spoločnosti. Ak sú správne aplikované, morálne a eticky pozdvihujú
celú spoločnosť a môžu pôsobiť
preventívne proti kriminalite, drogám, hodnotovej prázdnote a podobne. Naozaj je však dôležité, aby
boli zavádzané správne a neskĺzli
k mentorovaniu a formálnosti.
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Otvorenie triedy v špeciálnej cirkevnej základnej škole v Starej Ľubovni (2016)
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Slávnostné ukončenie školského roka v Ľutine (2017)


S čím sa dnes borí cirkevné školstvo? Čo by bolo treba zlepšiť?
Cirkevné školy dnes bojujú s rovnakým
problémom ako školy všeobecne, a to
predovšetkým s nízkym počtom žiakov
a financiami. Problémy s nedostatkom učiteľov a príliš vysokými ambíciami rodičov
sú vypuklejšie skôr na západnom Slovensku a v okolí Bratislavy, u nás je to v tejto
oblasti zatiaľ jednoduchšie. Okrem týchto
všeobecných ťažkostí cirkevné školy, bohužiaľ, neraz bojujú s predsudkami okolia,
s často neopodstatnenou kritikou a nálepkovaním cirkevných škôl ako menejcenných alebo menej kvalitných. Riaditelia
tak musia vynakladať veľa úsilia na to,
aby presvedčili rodičov potenciálnych
žiakov, že to tak nie je. Sama som vyše
desať rokov učila na rímskokatolíckom
cirkevnom gymnáziu a istý čas aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku a viem,
že prostredie cirkevnej školy je špecifické
a vytvára atmosféru, ktorá žiakov vedome
aj podvedome veľmi pozitívne formuje ku
kresťanským ideálom.


Ako by mohlo cirkevné spoločenstvo ešte viac pomôcť školám?
Na stretnutí riaditeľov škôl a školských
úradov v Poprade opakovane padla požiadavka na zvýšenie podpory cirkevných
škôl zo strany zriaďovateľov tak, ako je to
napr. v Českej republike, ktorá má v rámci
biskupskej konferencie viacero zamestnancov venujúcich sa výlučne školstvu.
Hoci naši pedagógovia, ekonómovia aj
riaditelia majú možnosť zúčastňovať sa
na rôznych tematicky zameraných školeniach, bolo by pre nich veľkou pomocou,
keby napr. v rámci KBS existoval špecifický
ekonóm, metodik, právnik a pod. s kompetenciami výhradne na cirkevné školstvo,
na ktorého by sa mohli kedykoľvek obrátiť
a ktorý by im vedel dať okamžitú spätnú
väzbu a poradiť v konkrétnych otázkach.


Ktorá zo škôl Prešovskej archieparchie je najstaršia a ktorá vznikla
ako posledná?
Najstaršou doteraz fungujúcou gréckokatolíckou školou v Prešovskej archieparchii je Cirkevná základná škola sv. Juraja
vo Svidníku, ktorá vznikla v roku 1992.
Od septembra 2017 sme sa dohodou
o zmene zriaďovateľa stali zriaďovateľmi
Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka
v Bardejove, ktorá je nádherne materiálne vybavená a sídli v peknom prostredí
blízko centra mesta. Vlani v septembri
sme otvorili aj Špeciálnu cirkevnú školu sv.
Anny v Starej Ľubovni, ktorá sa už po roku
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úspešného fungovania zásluhou veľmi
angažovaného pána riaditeľa rozširuje
o ďalšiu triedu.


Čo všetko zabezpečuje školský
úrad?
Úloha školského úradu je prevažne ekonomicko-manažérska. V praxi zabezpečujeme
prerozdeľovanie finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu ministerstva podľa
platných normatívov; spolupracujeme
s krajským školským úradom, s Prešovským samosprávnym krajom a s mestami
a obcami; sumarizujeme rôzne štatistické
ukazovatele a dokumentáciu jednotlivých
škôl; zabezpečujeme výberové konania
na miesta riaditeľov, vedieme ich personálnu agendu a nastavujeme im mzdové
podmienky. Riešime sťažnosti a podnety
zo strany rodičov a zákonných zástupcov žiakov voči riaditeľom, informujeme
o školeniach a podobne. Keďže máme
napríklad v porovnaní s rímskokatolíckymi
diecézami pomerne malý počet škôl, osob-

ne mám veľký záujem aj o prehlbovanie
vzájomných vzťahov medzi našimi školami. Snažíme sa využívať výhodu menšieho
počtu škôl a relatívne malú vzdialenosť
medzi nimi a umožniť našim zamestnancom vzájomné stretnutia, či už kultúrne
v rámci Dňa učiteľov, alebo duchovné pri
príležitosti konca školského roka alebo
sviatkov patrónov jednotlivých škôl.


Aká je vaša predstava o spôsobe
vedenia úradu a jeho poslaní?
V práci aj v živote je pre mňa dôležitá
otvorená komunikácia, nasadenie a tímový
duch. Veľmi by som si priala, aby sme dokázali aj napriek rozdielnym pôsobiskám
vytvoriť kompaktný tím, ktorému úprimne
ide o dobro našich škôl, ktorý si dokáže
vzájomne pomôcť a inšpirovať sa. Aby
fungovala kvalitná spolupráca na všetkých
úrovniach od zriaďovateľa cez riaditeľov,
pedagógov až po rodičov a žiakov, a aby sa
všetci zainteresovaní cítili v tejto štruktúre
akceptovaní a so záujmom prijatí.

4. septembra 2017 oslavuje
náš košický eparcha Milan Chautur CSsR
svoje 60. narodeniny.
Pri tejto príležitosti mu v mene
redakcie i v mene čitateľov Slova prajeme
pevné zdravie, Božie požehnanie a všetko
potrebné na spásu, aby podľa vzoru svätých
slovanských apoštolov Cyrila a Metoda žil
svoj život v neustálej Božej prítomnosti.
Živite, ľudije, na blaho svita
našomu jepiskopu mnohaja lita!
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svedectvo

Pohľad na Otca
Jana
www.publicdomainpictures.net
JJ

Na seminári Otcovo srdce som sa zúčastnila
na podnet svojej dcéry, ktorá ho absolvovala
pred pár rokmi. Nič bližšie mi nepovedala,

mo aspoň päťkrát do týždňa, ale nikdy som si
neuvedomila, že sa v ňom ku mne prihovára
ako Otec k svojej dcére, a dokonca ma tak aj
oslovuje. Hlbšie si uvedomujem jeho každodennú prítomnosť a hlavne jeho pomoc, bez
ktorej nič nezmôžem. Pomaly odhadzujem
strach, s ktorým bojujem už roky, a odovzdávam všetko do jeho otcovských rúk, ktoré

Synček
JJ

Ivanka

www.militaryonesource.mil

slovo svätého bazila

iba jednu vetu: „Choď tam, to ti určite pomôže.“ Bolo to v období, ktoré bolo pre mňa
veľmi ťažké. Po ťažkej chorobe mi zomrela
mamička, ktorá bola v mojom živote veľkou
oporou, pomocníčkou, dôverníčkou. Jej pomoc som pociťovala zvlášť v tých najťažších
chvíľach, ktorých bolo viac ako dosť (manžel
bol alkoholik, občas aj agresívny).
Na seminári som pochopila veľa vecí,
ktoré sa týkajú môjho duchovného života,
ale najdôležitejšia bola zmena môjho vzťahu
k Bohu, môj pohľad na neho ako na Otca,
milujúceho Otca. Snažím sa čítať Sväté pís-

pre mňa znamenajú bezpečie. Aj v ťažkých
chvíľach si uvedomujem, že môj Otec vie
o všetkých mojich problémoch a trápeniach,
pozná každý kútik môjho srdca a každú
moju túžbu. Predtým som si myslela, že
som dosť silná a všetko musím zvládnuť, ale
teraz viem, že moja sila je môj Otec, a všetko,
čo som doteraz zvládla, bola jeho pomoc
možno aj cez ľudí, ktorí ma obklopujú alebo
obklopovali. Oni boli a sú pre mňa darom
od Otca.
Vrúcna vďaka za všetko, čo som zažila.
Stále z toho čerpám v každodennom živote.

Z LISTU PANNE, KTORÁ KLESLA (2)
Predstav si posledný deň − nemysli si, že ty ... budeš žiť večne! − predstav si úzkosť, stratu dychu, hodinu smrti, bezprostrednú blízkosť Božieho ortieľu, anjelov, ako sa ponáhľajú,
a uprostred toho všetkého svoju dušu, ako strašne je znepokojená, ako vopred cíti trpké údery,
ktorými ju bičuje hriešne svedomie, dušu, ktorá sa užalostene obracia k veciam tu na zemi.
Mysli na neodvratnosť tejto dlhej cesty...
Aké musia byť zoči-voči tejto skutočnosti pocity tých, ktorí žili zle? Má sa vôbec kam skryť
duša, ktorá sa odrazu zjaví pred zrakmi toľkých pozorovateľov, tá duša preplnená hanbou?
Na akom tele bude musieť podstúpiť tie nekonečné a neznesiteľné údery biča tam, kde planie
neuhasiteľný oheň, kde za trest hlodá neskonávajúci červ, kde je temná, hrôzostrašná priepasť
podsvetia, trpké bedákanie, neslýchané jačanie, plač a škrípanie zubami, kde hrôzy nemajú
konca? Po smrti sa z toho nemožno dostať. Tam už nemožno nič vymyslieť ani nájsť nejaký
prostriedok, ktorý pomôže vymotať sa z trpkého trestu. Únik z toho je však možný teraz.
(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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Rada by som sa podelila s duchovným
zážitkom a uzdravením, ktoré som prežila
na seminári Otcovo srdce.
Pred štyri a pol rokom mi zomrelo
nedonosené dieťatko v šiestom mesiaci
tehotenstva. Takmer kilový chlapček. I keď
mi bývavalo za ním dlho smutno, netušila
som, že by som mohla byť na neho nejakým
spôsobom naviazaná.
Postupom času, po štyroch rokoch, ktoré
priniesli aj čiastočné zahojenie emócií, som
však začala mať zdravotné problémy. Bolo
mi čoraz častejšie na odpadnutie a bývala
som veľmi unavená. Po mnohých vyšetreniach som začala tušiť, že môj problém je
asi nejako spojený s úmrtím môjho synčeka. Hneď nato prišla príležitosť spojená so
seminárom Otcovo srdce. Bola som rozhodnutá vykročiť za Bohom a predložiť mu svoj
problém.
Prišla som na modlitbu k Vicki de Hoxarovej a ona ma previedla modlitbou za vnútorné uzdravenie. Odpúšťala som lekárom,
a hlavne som dieťatko v modlitbe odovzdala
do Božích rúk, ktorý jediný má právo a moc
byť Spasiteľom pre môjho synčeka, a nie ja
ako matka.
Bol to krásny zážitok. V mysli sa mi
vynoril obraz, kde som videla Boha Otca,
ako napĺňa celé srdce môjho synčeka. Bol to
zároveň úžasný pocit pre mňa ako matku,
že Boh naozaj dokáže naplniť srdce každého
človeka a že mu naozaj všetci patríme výsostným spôsobom. Nielen môj synček, ale aj ja
a všetci ľudia.
Po modlitbe mi akoby padol kameň zo
srdca a prestala som mať zdravotné problémy. Som veľmi vďačná Bohu za to, čo
pre mňa spravil, a tiež za tento seminár,
na ktorom dochádza k mnohým vnútorným
uzdraveniam, po ktorých môže človek začať
znovu žiť v slobode a radosti, ktorú nám chce
Boh darovať.

www.casopisslovo.sk

slovo o bioetike

Jozef Glasa
foto: wikimedia.org
JJ

Deti zo skúmavky sú „in“: moderné, dostupné, je ich stále viac. Aj šťastných rodičov,
ktorí sa na ne tešili. Šťastná rodinka. Tak čo
len teda môže byť na tom zlé, keď to vyzerá
tak dobre...? Opäť, ako v bioetike temer vždy,
ide tu o „cenu“ ľudského života.
Minule sme sa pokúsili pozrieť na „odvrátené“ stránky umelého oplodnenia z pohľadu
dieťaťa. Cena dieťaťa zo skúmavky je šokujúco vysoká. Nielen ekonomická, ale predovšetkým morálna. Deti počaté v skúmavke
už nie sú darom, ale vecou, drahým tovarom
na objednávku s výstupnou kontrolou.
S požadovanou kvalitou pod neúprosnými
kritériami vyradenia. S perspektívou mraziaceho boxu alebo odpadového kanistra.
Navyše s nízkou šancou na prežitie, ak sú vôbec vybraté „na ďalší pokus“. A napokon, je
tu cena absolútna, cena života, ktorý sa stal
nadbytočným, bezcenným. Lebo už ich teraz
nechcú. Nikto. Ani vlastní rodičia. Vysoká
cena za „krásneho drobca zo skúmavky“.
Ako je to však z pohľadu rodičov? Myslím
si, že za dieťa zo skúmavky „platia“ priveľa.
Najmä matka. O finančných nárokoch sme
už hovorili – stačí si pozrieť základný cenník
takýchto centier. Na Slovensku prispieva
na deti zo skúmavky aj zdravotná poisťovňa
z riadnych zdravotných odvodov nás všetkých. Akoby tu išlo o liečbu neplodnosti. No
neplodnosť páru sa v skúmavke nelieči. Tam
sa zabezpečí dieťa. Takže neplodnosť nevid-
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no, zakryje ju úsmev dieťaťa zo skúmavky.
Tak kto by tu ešte uvažoval... (Aj babičky
z kostola sú spokojné – „veď Pánbožko
požehnal...“)
Pre otca, ako zvyčajne, je to celé pomerne
ľahká záležitosť. Dá peniaze, spermie (určitým morálnym problémom je aj to, že ako).
Nakoniec to aj rád urobí pre svoju manželku
či partnerku, pre to maličké... A ďalej to už
nie je jeho záležitosť, „kým sa to nenarodí“.
Ďalej to predsa má zabezpečiť manželka,
partnerka a samozrejme – lekári. Ak, pravda,
„nezlyhajú“. Najhoršie znáša ženine zlyhania.
A hnevá sa na lekárov. Hľadá, hodnotí podľa
internetu jednotlivé centrá, ich úspešnosť.
Zhrýza sa, verí, dúfa... a snaží sa to nejako
prežiť.
To náročnejšie, ako temer vždy, je opäť
na žene, na nádejnej matke – deväť mesiacov vytúženej ťarchavosti, nosenie, pôrod,
prípadne dojčenie dieťatka. Ako zvyčajne.
Ale ide aj o ďalšiu nemalú záťaž, o nepohodlie, ba aj o riziká pre jej zdravie. Sú priamo
spojené s náročnou procedúrou, ktorá vedie
k „počatiu v skúmavke“ (s následným prenosom vybraného včasného embrya do maternice). Okrem rôznych vyšetrení žena vždy
podstupuje aj zaťažujúcu hormonálnu liečbu. Najskôr musia dodané hormóny zrušiť
jej pôvodný menštruačný cyklus. Potom zas
majú zabezpečiť, aby v nej začali dozrievať
viaceré vajíčka naraz (pripravuje sa tzv. superovulácia). Čo najviac, ale zas nie príliš veľa
– neboli by dostatočne „kvalitné“ (zrelé).
Normálne, bez nárazu vysokej dávky hormónov, je to vždy len jedno vajíčko. Zriedkavo
dve – a veľmi raritne viac. Teraz je to asi desať

bioetika

Deti zo skúmavky
a ich rodičia

až dvadsať vajíčok. Každý folikulus, ktorý
obsahuje dozrievajúce vajíčko, je zároveň aj
producentom ďalších ženských hormónov.
Keďže je to v súhrne oveľa viac než normálne, môže to byť pre ženu veľmi nebezpečné.
Nasleduje zákrok na získanie zrelých vajíčok.
Zvyčajne napichnutím folikulu tenkou ihlou
pod kontrolou ultrazvuku alebo, zriedkavo,
laparoskopu. Zrelé vajíčka sa neskôr „v skúmavke“ (Petriho miske) oplodnia predtým
získanými spermiami. Získané embryá sa
potom niekoľko dní kultivujú. Budúca matka
medzitým podstupuje ďalšiu hormonálnu
liečbu. Má pripraviť úspešné uhniezdenie
vybratého zárodku alebo zárodkov v maternici. Ide vcelku naozaj o náročný, zdravotne zaťažujúci proces. Je tam toľko liekov
a zásahov, že to môže vyzerať ako skutočná
liečba. Ide však „iba“ o vytvorenie živých
ľudských zárodkov. Z nich sa potom jeden či
dva (niekedy aj viaceré) prenesú, pri jednom
„cykle“, do maternice. Pokiaľ sa úspešne
uhniezdia a „začne sa tehotenstvo“, ďalší postup sa už temer nelíši od bežnej ťarchavosti.
Aj so všetkými jej ťažkosťami. Ale ťarchavosť
s dieťaťom zo skúmavky je o niečo rizikovejšia pre matku i pre dieťa. Aj pre jeho zdravie
po narodení.
Postup uhniezdenia zárodku však nebýva
vždy úspešný (len asi na 30 až 50 %). „Cyklus“ preto treba opakovať niekedy aj viac ráz
aj s jeho hormonálnou prípravou a podporou. Neúspešné cykly sú pre ženu i pre samotný pár aj psychicky zaťažujúce. Najhoršie
sú opakované sklamania, „reprodukčné
straty“, prázdne náručie po tom všetkom.
Nie všetky páry to znášajú dobre. Niekedy
je to napriek sprevádzaniu a kvalifikovanej
podpore napokon nad ich sily. Namiesto
utuženia vzťahu nastáva smutný rozchod.
Ide ešte o jeden, z morálneho hľadiska
veľmi podstatný aspekt. Týka sa samotnej
podstaty a povahy každého manželstva.
Vznešeného významu a jedinečného obsahu
manželského života. Úkony vlastné manželom, chránené vo svojej dôstojnosti vzájomnou láskou, úctou a mravnou čistotou, majú
byť aj privilegovaným miestom, spôsobom
i prostriedkom odovzdávania života. „Dieťa
je či má byť predovšetkým darom, ktorý si
rodičia darujú navzájom – i svetu. Z lásky
a prostredníctvom jeden druhého.“ „Ak
chce toto výnimočné vzájomné darovanie sa
manželov nahradiť technológia, v príchode
dieťaťa, v jeho dôstojnosti čosi podstatné
chýba.“ Technológia „dieťaťa zo skúmavky“
vskutku prináša aj do samotného vzťahu
manželov závažné otázniky. A otvára ho
potenciálne rôznym vonkajším zásahom
a manipuláciám. O tom, ako sa na reálne
možnosti pomoci neplodným manželom
pozerá kresťanská etika, si však viac povieme
nabudúce.
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Podávanie
Eucharistie deťom
Podávanie Eucharistie deťom privádza rodičov nielen k potrebe obrodenia vlastného
duchovného života, ale prináša aj nové situácie. Tie sa zväčša týkajú vlastného cirkevného
spoločenstva, kde sa nám postupne stanú prirodzenými. Dieťa i rodič si časom zvyknú
na nové pravidlá a zvyky. Treba ich však na začiatku spoznať a pochopiť.
Juraj Gradoš
foto: Michal Medrický
JJ

Všetky pravidlá smerujú k jednému – k prirodzenému a zároveň dôstojnému prijímaniu Eucharistie nielen deťmi, ale i ostatnými
veriacimi. Ak rodič, dieťa a kňaz dokážu
spolu komunikovať a pripraviť sa na tento
okamih, pre cirkevné spoločenstvo to bude
slávnostná chvíľa a povzbudenie. Naopak, ak
sa príprava, i vedomostná, zanedbá, môže to
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spôsobiť rozruch, stratu pokoja, pohoršenie
a nakoniec i hriech.
Iniciačné sviatosti by sa mali prijímať
v strede vlastného cirkevného spoločenstva,
nie iba v úzkom kruhu rodiny. Dieťa je totiž
krstom začlenené do cirkevného spoločenstva a zdieľa s ním jeho život, jeho prežívanie a budovanie vzťahu s Bohom. Slávenie
Eucharistie je vrcholom tohto vzťahu – je to
bytostné spojenie s Kristom. Pre východného
kresťana, teda aj gréckokatolíka, to znamená, že Eucharistia je poslednou z iniciačných
sviatostí. Udeľuje sa až po sviatosti krstu,

kde sa dieťa človeka stáva Božím dieťaťom,
a po sviatosti myropomazania, kde ho napĺňa Svätý Duch. Preto aj v Gréckokatolíckej
cirkvi platí, že Eucharistiu nemôže prijímať
dieťa, hoc i malé, ktoré nebolo pokrstené
a myropomazané.
Ak dieťa, ktoré je podľa cirkevného práva
gréckokatolíkom, bolo z tých či oných dôvodov iba pokrstené, napríklad v rímskokatolíckom kostole, má najprv prijať vo svojej
cirkvi sviatosť myropomazania. Nie je dobré
odkladať toto prijatie až na neskorší vek. Až
potom môže prijať Eucharistiu.

www.casopisslovo.sk

Na našom území rímskokatolíci často
navštevujú gréckokatolícke bohoslužby a naopak. V tomto prípade platí, že sa každý má
riadiť cirkevnoprávnymi zásadami platnými
v jeho materskom cirkevnom spoločenstve.
Dieťa, ktoré je rímskokatolíkom, sa má riadiť
zásadami platnými v jeho vlastnej cirkvi. Tie
mu dovoľujú prijímať Eucharistiu až od veku
stanoveného Rímskokatolíckou cirkvou,
ktorý je pre ne záväzný. Nebolo by dobré
ignorovať skutočnosť, že v tradícii tejto cirkvi
sa prijatie Eucharistie odďaľuje na obdobie
po prvej svätej spovedi. A to platí aj pre deti,
ktoré síce boli pokrstené v Gréckokatolíckej
cirkvi, možno aj dostali i sviatosť myropomazania, ale podľa cirkevného práva sú rímskokatolíkmi.
Niekedy však rodičia žijú dlhodobo
v inom spoločenstve, než je ich vlastné.
Môže to vytvárať rôzne nepríjemné situácie.
Gréckokatolícka a Rímskokatolícka cirkev
na Slovensku majú odlišné prikázané sviatky,
rôznu pôstnu disciplínu aj rôzne prežívanie
sviatostného života i udeľovanie samotných
sviatostí. Za istých okolností, ktoré právo
Katolíckej cirkvi jasne definuje, môžu rodičia
požiadať o prestup do cirkevného spoločenstva Katolíckej cirkvi, v ktorom praktizujú
svoju vieru. Vždy sa však musia riadiť zásadami a právom tej cirkvi, do ktorej oficiálne
patria, nie tej, v ktorej prijímajú sviatosti
a žijú spoločenstvo.
V praxi to znamená, že rímskokatolícke
dieťa prijme počas rozdávania Eucharistie
v gréckokatolíckom chráme iba požehnanie,
kým gréckokatolícke má právo za istých
okolností dostať Eucharistiu aj počas rímskokatolíckej svätej omše. Toto právo nie je
automatické. V prvom rade dieťa musí prijať
všetky iniciačné sviatosti. Zároveň si toto
právo nemôže uplatniť v situácii, keď malo
možnosť pristúpiť k Eucharistii v gréckokatolíckom chráme. Teda prijímanie Eucharistie v rímskokatolíckom kostole počas svätej
omše sa týka naozaj prípadov, keď je dieťa
s rodičmi bez možnosti navštíviť gréckokatolícku svätú liturgiu, teda ak to fyzicky
nemôže vykonať. Zároveň treba vopred, ešte
pred omšou, o tom v pokoji upovedomiť rímskokatolíckeho kňaza. Ide najmä o diaspóru
či čas dovoleniek.
Kňaz nemá priestor a čas zisťovať cirkevnú
identitu dieťaťa, ak už prebieha rozdávanie
Eucharistie. Preto treba, aby rodič minimálne sprevádzal dieťa na prijatie Eucharistie
a dozrel na správne konanie svojho dieťaťa.
Ideálne je, aby najprv sám prijal Eucharistiu
a potom aj dieťa. Takýto postup zaručuje, aby
Eucharistiu neprijímali bez vedomia rodiča
deti patriace do Rímskokatolíckej cirkvi.
Ak s tým rodič súhlasí, je toto porušovanie
cirkevného zákona jeho hriech. Rodiča pri
privádzaní dieťaťa môže výnimočne nahradiť aj iná zodpovedná staršia osoba – starý
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rodič, krstný rodič... Tu môže
nastať situácia, že dieťa, ktoré
je rímskokatolíkom alebo nie
je myropomazané, bude
chcieť prijať Eucharistiu. Kňaz
v tomto prípade, ak má túto
vedomosť o dieťati, mu nemá
podať Eucharistiu. Dieťa tak
môže zažiť zahanbenie pred
celým spoločenstvom. Preto je
dôležité náležitou prípravou
v rodine i vo farnosti predísť
tomuto zraneniu dieťaťa. Tento
zážitok môže mať potom veľký
negatívny vplyv na jeho ďalší
duchovný život a vzťah s Bohom a Cirkvou.
V prípade malých detí je nutné uvedomiť si, že nevnímajú
dostatočne dôležitosť situácie.
Preto je potrebný upokojujúci
fyzický kontakt s rodičom.
Malé dieťa je vhodné privádzať
na Eucharistiu na rukách, neskôr ho viesť za ruku. Ak treba,
rodič po prijatí Eucharistie asistuje kňazovi
pri jej podávaní dieťaťu tak, aby nedošlo k jej
zneucteniu. Preto malé deti majú prijímať
Eucharistiu iba pod spôsobom vína. Kňaz
má zvoliť také víno, ktoré na jednej strane
spĺňa všetky liturgické normy a na druhej
strane je jeho prijímanie pre dieťa príjemné.
V opačnom prípade sám riskuje zneuctenie
Eucharistie. Deti do piatich rokov rodič má
privádzať na prijatie Eucharistie za ruku.
Staršie deti môžu pristupovať k Eucharistii samostatne v rade s rukami zloženými
na hrudi do kríža, ale vždy v sprievode
rodiča. Pri prijímaní zaklonia hlavu a otvoria
ústa.
Eucharistia sa dieťaťu nesmie vnucovať!
Ak ju dieťa odmieta či sa z rôznych dôvodov
hádže, je nepokojné, alebo plače, netreba mu
ju podávať nasilu. Preto treba dieťa na prijatie Eucharistie správne vopred pripraviť.
Rodič si to môže doma s dieťaťom vyskúšať
napríklad s kúskom žemle namočenej napríklad v hroznovom nápoji. Základom je však
pokojná atmosféra počas samotnej liturgie.
Tá predpokladá včasný príchod na liturgiu
a nie náhlenie, ktoré je neraz sprevádzané
stresom a krikom. Dieťa má byť upokojené už doma a tento stav treba udržiavať až
do konca svätej liturgie.
Ak má dieťa sedem rokov, zaväzuje ho
eucharistický pôst, ktorý v našich podmienkach trvá hodinu pred prijatím Eucharistie. Ide o zdržanlivosť od jedla a nápojov
s výnimkou vody. Jej prijatie v nevyhnutnom
množstve nenarúša eucharistický pôst. Aj
keď mladšie deti tento pôst nezaväzuje,
treba, aby rodičia svoje deti primerane ich
schopnostiam a veku viedli k jeho dodržiavaniu a postupnému získavaniu prirodzených

návykov. Aj z tohto dôvodu je nevhodné
prinášať do chrámu jedlo a dávať ho deťom
(okrem nutných prípadov) v chráme počas
bohoslužieb. Na jednej strane to vyrušuje
ostatných veriacich a zároveň to nabáda deti
so slabšou vôľou, aby samy siahli po jedle.
Ak treba, je vhodné občerstviť ho iba čistou
vodou.
Pre liturgické slávenie v Gréckokatolíckej
cirkvi je typická práve jednota v spoločenstve, v Božej rodine, pri eucharistickom
stole. Zároveň je neodmysliteľnou súčasťou
tohto slávenia aj istá vznešenosť, lebo to, čo
sa deje vo svätyni, je vždy a zakaždým jedinečná udalosť. Preto prijímanie Eucharistie
deťmi rovnako ako prijímanie dospelými má
mať nielen praktický, ale aj slávnostný priebeh. Človek sa fyzicky spája s Bohom v osobe
Ježiša Krista. A podobne ako pri manželstve
sa veriaci a Kristus stávajú jedným telom.
Jeho telo a krv sa stáva jedným zo stavebných
prvkov nášho fyzického tela. A v oveľa väčšom meradle to platí v duchovnom svete – vo
vzťahu duše a Boha. Je to tajomné zjednotenie sa ohlásené už pri krste.
Nedostatočná príprava či ľahostajnosť
môžu mať preto hlboký negatívny dosah
nielen na dieťa, ale aj na celé spoločenstvo.
A naopak. Rodičia nemôžu očakávať, že túto
prípravu vykoná kňaz. Je to ich úloha, ktorú
na seba vzali v okamihu krstu. Sú povinní
odovzdávať vieru svojim deťom, začleňovať
ich do vlastného cirkevného spoločenstva
a odhaľovať im životodarné tajomstvá vzťahu
s Bohom, ktorý treba budovať od počatia.
Vzťahu, ktorý raz ich deti budú odovzdávať
svojim deťom tak, ako sa cez stáročia odovzdávala v Gréckokatolíckej cirkvi tradícia
podávania Eucharistie deťom.
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Hľadaj si priateľa, ktorý prvý príde, keď ťa všetci opustia!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Kde je láskavosť, tam veľmi rýchlo rastie svätosť.
Ešte nikdy som nepočula, žeby láskavé duše
zišli z cesty. Svetu chýba predovšetkým nežnosť
a láskavosť.
Matka Tereza
udalosti
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
29.09. – 01.10. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
21. – 23.04. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták &
tím. Veková kategória účastníkov je od 14
rokov.
20. – 22.10. AŠAD
03. – 05.11. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Stropkov, Giraltovce a Svidník.
Veková kategória účastníkov je od 9 do 30
rokov.
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
Obľúbené stránky
CHRIST-NET.SK. Základným modulom je
redakčný systém, ktorého obsahom sú články,
tematické príspevky, elektronické knihy
a študijné materiály, blogy, kalendár akcií
a podujatí, elektronické pohľadnice, cirkevné
pamiatky (pomoc pri hľadaní a identifikácii
odcudzených cirkevných pamiatok), liturgika
(liturgický slovník a informácie z liturgickej
oblasti) spolu s rázcestníkom a zastrešujúcim
rozhraním ďalších častí portálu. Viac na www.
christ-net.sk.
Diskusné fóra
Štuchnutia
Dobrovoľníci kde ste? Centrum pre
bioetickú reformu hľadá dobrovoľníkov. Viac
informácií nájdete na www.pravonazivot.sk.
Dobrovoľníkom preplatíme cestovné, poskytneme stravu a ubytovanie. Kontaktujte nás
na 0907 534 623 alebo na info@pravonazivot.
sk, kde nám nechajte svoj telefónny kontakt.
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Budovať mosty: viete, aký je prvý most, ktorý treba postaviť? Most,
ktorý môžeme uskutočniť tu a teraz: podaním ruky, stiskom rúk.
Poďme, urobte tak teraz. Urobte tento ľudský most, podajte si ruky, vy
všetci. To je prvotný most, to je ľudský most, je prvý, je vzorom. Vždy je
tu riziko – už som to povedal inokedy – že zostaneme s rukou natiahnutou naprázdno, ale v živote treba riskovať. Kto neriskuje, nevyhráva. S týmto mostom ideme vpred. To je ten veľký bratský most, a kiež
sa ho naučia vytvárať veľkí tohto sveta! Ale nie kvôli fotografii – keď si
podávajú ruku a myslia na niečo iné –, ale aby pokračovali v budovaní
čoraz väčších mostov. Nech je tento ľudský most semienkom mnohých
ďalších; bude stopou. Ježiš, ktorý je životom, volá aj teba zanechať tvoju stopu v histórii. On, ktorý je život, ťa pozýva zanechať stopu, ktorá
by naplnila životom tvoje dejiny a dejiny mnohých ďalších. On, ktorý je
pravda, ťa pozýva zanechať cesty separácie, rozdelenia, nezmyselnosti.
Ste pripravení? Ako teraz odpovedia tvoje ruky a tvoje nohy Pánovi,
ktorý je cesta, pravda a život? Pán nech žehná vaše sny. Ďakujem!
Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Valéria Juríčková, riaditeľka SZUŠ, Šarišské Jastrabie
Páči sa mi to . Odpovedať
„Ak chceš niekoho priviesť k svätosti, nechaj ho rok žiť vedľa
seba,“ šokoval ma text púštnych otcov. Čo by takáto skúsenosť
spôsobila? Vzdal by to ten človek so mnou i s Bohom? Odišiel by
pohoršený z toho, ako nepoctivo žijem, keď ma nik nevidí? Alebo
by ho povzbudila moja čestnosť voči tomu, čo sa patrí a čo nie,
a čo pred Bohom isto neobstojí? Ukazujem iným normálnosť alebo len naučenú fasádu? Ak to na Boha a iných iba hrám, žiaden
most nepostavím. Ostrov mi stačí. Alebo postavím padací most
a spúšťať ho budem podľa ľubovôle. Ale ak túžim robiť radosť
Bohu, dosiahnem v stavaní mostov level „expert“. Potom sa
všetko v mojom dni stane povzbudením – ako s Bohom žiť, ako
vstávať z pádov a nevzdávať sa.
Martin Mekel, riaditeľ GFC pre Rómov v Čičave
Páči sa mi to . Odpovedať
V ostatných rokoch sa na východe Slovenska veľa stavalo. Práce
komplikovala potreba vybudovať množstvo mostov. Pre prepojenie miest boli nevyhnutné. Trvalo to dlho, ale malo to zmysel.
Stavať mosty je náročné. Najmä tie medzi ľuďmi alebo národmi.
Počas druhej svetovej vojny sa rozbíjali mosty medzi národmi.
A boli zničené aj tie kamenné. Pridal k tomu komunizmus aj liberalizmus a individualizmus. Dnes chýbajú viaceré mosty a mostíky.
Niektoré neboli nikdy postavené, niektoré zostali neobnovené.
Mosty medzi Slovákmi a Rómami. Manželské a rodinné mosty...
Pán aj dnes volá: „Kto nám pôjde? Kto odpustí? Kto prekoná
predsudky? Kto bude staviteľom?“
Verím, že k túžobne očakávaným hrdinom – staviteľom chceš
patriť aj ty! Povedz o tom Bohu J!
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
BOŽÍ SLUŽOBNÍK TOMÁŠ MUNK
Mladý, nevýrazný, no Bohom nadovšetko obdarený
muž. Svedok jeho lásky. Jeho krásny život prerušený
drastickou smrťou vystihuje jeho motto: „Láska ku
Kristovi až do zabudnutia seba samého“.

MARANA THA
Spoločenstvo Marana Tha
je katolícke spoločenstvo
detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať
živé kresťanstvo a deliť sa
s inými so živou vierou.
Je miestom stretnutí,
modlitieb, chvál, formácie
a evanjelizácie.
Rastie pod duchovným
patronátom školských
sestier sv. Františka
z Assisi. Spoznali Boha ako
niekoho, s kým môžu mať
osobný a živý vzťah. Boh
zmenil ich životy a preto
túžia po tom, aby ho ľudia
spoznali.
Charizmu vystihuje názov
spoločenstva Marana tha,
čo znamená Príď, Pane alebo Pán je blízko. Ich túžbou
je, aby čím viacerí zažili
Božiu lásku, prijali slobodu,
ktorú ponúka Ježiš, a žili
v jeho blízkosti.
Každú poslednú nedeľu
v mesiaci spoločenstvo
organizuje večer chvál so
začiatkom o 19.00 h. Nášho Otca spoločne chvália
v športovej hale Hotelovej
akadémie na Okružnej ulici
v Prešove.
Modlitbu vedie hudobná
služba spoločenstva. Súčasťou večera sú aj krátke
svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti a modlitby príhovoru za konkrétne potreby. Stretnutie sa
zakončuje adoráciou pred
Eucharistiou.
Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu
s ostatnými modliť, pretože nie je nič užitočnejšie
pre náš život, než stráviť
čas v modlitbe.

www.casopisslovo.sk

Pavol Burda
foto: pxhere.com
JJ

Čokoľvek je slabé, potrebuje oporu. Tento
princíp poznáme zo záhrady alebo stavebníctva. Podľa autora 62. žalmu je pre človeka
oporou Boh. Prečo?
Namiesto odpovede, ktorá by ukazovala
Božie vlastnosti, sa žalm odvoláva na vlastnosti človeka: slabosť, nestálosť, túžbu
po zbojstve a lakomstvo. Napriek tomu, že

človek sám o sebe hovorí ako o korune tvorstva, každý z nás neustále naráža na svoje
obmedzenia. Pri nejakom probléme si nevie
rady. Inde si nevystačí so silami. Z času
na čas sa nám niečo pokazí... Ozaj rýchlo
sa ukazujú naše slabosti. Jeden pravdivý
pohľad do zrkadla všetkým ľuďom povie, že
nie sme ideálni.
Práve preto žalmista pripodobňuje všetku
moc a slávu človeka k pare. Ba viac, sám
človek – (celé ľudské pokolenie) – je ľahší
ako para. Zdá sa, že človek nič neznamená,
nezaváži. A tak potrebuje istotu, o ktorú

JJ

Antónia Haľková
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni) založil v roku 1930 v USA Joseph Smith
(1805 – 1844). Najcharakteristickejšou črtou
tejto náboženskej spoločnosti je to, že kladie
dôraz na rodinný život. Rodiny sú mnohodetné,
v minulosti schvaľovali a praktizovali mnohoženstvo. Mormóni učia, že rodinné vzťahy môžu
trvať večne, preto pátrajú po svojich predkoch
a v zastúpení vykonávajú ich posmrtné krsty.
Sú tiež známi vyhýbaním sa alkoholu, tabaku,
pitiu kávy a prezentovaním morálneho spôsobu
života.
Štrnásťročný Joseph Smith sa modlil v lese
blízko svojho domu, aby vedel, ku ktorej cirkvi
sa má pridať. Počas modlitby sa mu vraj mali
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zjaviť Boh Otec a Ježiš Kristus, ktorí ho poverili,
aby nanovo založil Cirkev Ježiša Krista, keďže tá
pôvodná upadla. V roku 1823 sa Smithovi zjavil
anjel Moroni, ktorý mu ukázal miesto, kde pred
stáročiami ukryl zlaté doštičky, a poveril Smitha,
aby text na doštičkách preložil. Smith pomocou zázračných kameňov, ktoré našiel spolu
s doštičkami, túto knihu napísanú egyptskými
hieroglyfmi preložil, a to tak, že pohľadom cez
kamene sa mu pod hieroglyfmi objavil anglický
preklad. Takto vznikla Kniha Mormonova, ktorá
obsahuje text opisujúci dávnu históriu amerického kontinentu. Podľa tohto textu Indiáni prišli
do Ameriky v dvoch skupinách z Palestíny, čo
znamená, že sú potomkami izraelských kmeňov.
V knihe sa spomína i to, že Ježiš po svojej smrti
v Palestíne odišiel do Ameriky a tam svoje
učenie odovzdal kmeňu Nephitov. Keď bol preklad Knihy Mormonovej hotový, anjel si zlaté
doštičky vzal späť so sebou.

varovanie

Mormóni

katechéza

Pokoj v Bohu

by sa oprel. Možností je hneď niekoľko
a žalmista nám niektoré vyratúva: násilie,
zbojstvo a láska k peniazom. Násilím si
možno na čas vydobyť rešpekt a pomýlený
pocit neomylnosti. No táto jednoduchá
cesta k „dokonalosti“ sa končí veľmi rýchlo.
Zbojstvom sa dá zabezpečiť bohatstvo alebo
(ako nám to ukazujú médiá) dokonca aj
blahobyt. Je to však len ďalšia nebezpečná
cesta, keďže sa všetko toto môže v jednej
chvíli pominúť. A láska k peniazom je
podľa apoštola koreňom všetkého zla: „Lebo
koreňom všetkého zla je láska k peniazom;
niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili
od viery a spôsobili si mnoho bolesti.“ (Tim
6, 10) Nuž, tieto cesty sú síce možné, no
pravá opora je inde.
Iba v Bohu spočiň duša moja – to je refrén,
ktorý zaznieva 62. žalmom. Čudujem sa,
ako vrúcne opisuje svoju istotu Dávid – Boží
bojovník, kráľ vyvoleného Izraela. On by
mal byť neohrozený. Práve jeho pokladá ľud
za svoju oporu. No pritom on sám – kráľ –
hľadá silnejšieho. A nachádza svoju istotu
v Bohu.
A čo ja? Každý jeden deň je pre mňa
malou, a zároveň veľkou skúškou. Keďže
som človek, aj ja potrebujem oporu a sám
sa aj kontrolujem. Veď len ja poznám,
do čoho som vložil svoju nádej. Iba ja môžem
odkontrolovať úspech opory, ktorá ma dnes
podoprela. Žalm nás volá, aby sme svoju
oporu hľadali v tom, ktorý sa nikdy nezakolíše. Ba čo viac: Boh je ten, vďaka komu sa
nezakolíšem.

Základné doktríny Cirkvi Ježiša Krista svätých
neskorších dní sú spísané v tzv. Svätých písmach, ktoré tvoria: Svätá biblia, Kniha Mormonova, Náuky a zmluvy a spis Drahocenná perla.
Celé učenie je zhrnuté v trinástich vyhláseniach
nazvaných Články viery.
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní má
v súčasnosti vyše 13 miliónov členov po celom
svete, na čom má veľkú zásluhu misijná činnosť
mladých mormónov. Aj na Slovensku pôsobí
niekoľko misionárov tejto cirkvi. Od októbra
2006 patrí Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní medzi registrované cirkvi a náboženské
spoločnosti v SR, pretože sa jej podarilo splniť
podmienky na registráciu.
Praktizovanie zástupného krstu, podobnosť
niektorých chrámových rituálov so slobodomurárskymi (Joseph Smith bol členom slobodomurárskej lóže) či viera, že posledný súd sa bude
konať v ústrednom chráme mormónov v Salt
Lake City, sú nezlučiteľné s učením tradičných
kresťanských cirkví.
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slovo o ikone

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: st.rublev.com
JJ

Kompozícia tejto ikony sa na území Ruska
ustálila pravdepodobne v 17. storočí a nazývala sa Všetkými ospevovaná Panna. Jej najstaršie kópie, ktoré sa zachovali do dnešných
dní, sa objavujú v 18. storočí. V niektorých

Antiochijská ikona Bohorodičky
(aнтіохійская)
Zobrazuje Bohorodičku typu hodigitria
s Dieťaťom Kristom sediacom na jej ľavej
ruke. Božia Matka si pridržiava oboma
rukami Krista, ktorý žehná pravicou a ľavicu
má pozdvihnutú nahor. Antiochijská ikona
Božej Matky slávi svoj sviatok 23. marca
a 28. mája, ale rok a miesto jej zjavenia nie sú
historicky známe. Ikona je známa na základe
neskorších medirytín a litografie, pričom
najstaršia pochádza z druhej polovice 19.
storočia.

Arabská ikona Bohorodičky
(aравійская alebo aрапетская)
Ikona nazývaná aj О Всепитая Мати patrí
medzi najstaršie ikony, ale známa je iba podľa mena. Informácie o mieste či čase zjavenia
sa ikony nie sú známe, objavujú sa však isté
dohady a predpoklady. Prvý spája zjavenie
a úctu k tejto ikone podľa tradície už s 1.
storočím so sv. apoštolom Tomášom a jeho
misiou v Indii. Druhá verzia hovorí o začiatku 4. storočia, a to buď v roku 301, alebo 322.

detailoch sa dosť líšia od prvotného vzoru.
Ikona zobrazuje Bohorodičku s Dieťaťom
Kristom na jej ľavej ruke. Kristus je odetý
do červeného plášťa, ktorý mu nezahaľuje
nohy (v niektorých prípadoch je viditeľná iba
päta pravej nohy) a hornú časť tela. Objíma
svoju Matku za krk takým spôsobom, že jeho
pravú ruku nevidno. Bohorodička má pohľad
upriamený na Syna. Jej hlavu zdobí koruna,
ktorá sa pôvodne v tomto type nenachádzala.
Zobrazovanie koruny na hlave Bohorodičky
ovplyvnilo kopírovanie ikony ozdobenej kovovou korunou na oklade – rize ikony. Špeci-

fikom ikony sú tri charakteristické prvky: 1.
typické panenské hviezdy na ramenách a čele
maforia sú nahradené medailónmi, v ktorých
je hlava anjela; 2. maforion Bohorodičky je
pokrytý motívom oblakov; 3. obruba maforia
nesie nápis – text 13. kondáku Akatistu k Bohorodičke: O vsepítaja Máti... (nekonečne
velebená Bohorodička a Matka), na základe
čoho sa zvykne nazývať aj О Всепитая
Мати.

Ara Coeli
Táto ikona Bohorodičky predstavuje Božiu
Matku mierne obrátenú doprava. Otvorenú
dlaň pravej ruky má pozdvihnutú do výšky
ramien, pričom ľavá ruka spočíva na hrudi.
Na čele má akýsi druh korunky, resp. čelenky.
Pomenovanie ikony Ara Coeli je latinské
a znamená Nebeský oltár.
O tejto ikone z 8. storočia rozpráva
jeden z pútnických príbehov. Keď sa stratil
originál, v 10. storočí ho nahradila kópia.
V Ríme bolo známych šesť kópií tohto veľmi
uctievaného obrazu: Ara Coeli, Santa Maria
in Campo Marzio, Santa Maria in via Lata,
Santi Domenico e Sisto, Sant Alessio, San
Lorenzo in Damaso. Na Západe sa našli aj
ďalšie kópie, ale v byzantskom svete boli
zriedkavé.
Podľa tradície bola táto ikona súčasťou
ukrižovania, ktoré namaľoval samotný sv.
Lukáš. Zdá sa však, že to protirečí samotnej
kompozícii ukrižovania, kde sa Božia Matka
nachádza po pravici Syna, a teda je obrátená doľava. Skôr je pravdepodobné, že ide
o inverziu obrazu. To isté môžeme vidieť aj
na smalte katedrálneho pokladu v Maastrichte pod názvom Chymeute z 11. storočia.

z cirkevného práva

O chlebe a víne na Eucharistiu
JJ

Jozef Miňo
Rímska Kongregácia pre Boží kult vydala 15.
júna 2017 obežník o matérii na slávenie svätej
liturgie. Kánonické právo definuje, aký chlieb
a víno sa majú používať na slávenie svätej
liturgie. „Sväté dary, ktoré sa v božskej liturgii
obetujú, sú čistý pšeničný chlieb, nedávno pripravený tak, aby nebolo nijaké nebezpečenstvo
pokazenia a nepokazené prírodné víno z plodu
viniča.“ (CCEO, kán. 706) Podobne aj kódex pre
latinskú Cirkev. (CIC, kán. 924) Normy ohľadom
eucharistickej matérie pre latinskú Cirkev,
uvedené v kán. 924, boli vysvetlené v inštrukcii
Redemptionis Sacramnetum: „Chlieb, ktorý sa
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používa pri slávení najsvätejšej eucharistickej
obety, musí byť nekvasený (pre latinský obrad,
pozn. red.), iba pšeničný a čerstvo pripravený,
aby nehrozilo nijaké nebezpečenstvo pokazenia. Z toho vyplýva, že chlieb zhotovený z inej
matérie, hoc z obilnej, alebo taký, do ktorého
boli primiešané iné látky než pšenica v takom
množstve, že sa podľa spoločného hodnotenia
nemôže nazvať pšeničným, nie je platnou matériou na slávenie obety a eucharistickej sviatosti.
Je vážnou svojvoľnosťou pri príprave chleba
na slávenie Eucharistie pridávať iné substancie.“ Kongregácia pre náuku viery v obežníku
predsedom biskupských konferencií o používaní
chleba s malým obsahom lepku a hroznovej
šťavy ako matérie na Eucharistiu (24. júla 2003,
prot. N. 89/78 – 17498) hovorí: „Hostie, ktoré
neobsahujú vôbec žiadny lepok, sú na Eucharis-

tiu neplatnou matériou. Hostie, ktoré obsahujú
málo lepku, predsa však dosť na to, aby sa príprava chleba zaobišla bez cudzorodých prísad
a nebol narušený proces prípravy, pri ktorom
sa zachováva prirodzený charakter chleba, sú
platnou matériou.“ Cirkev myslí aj na veriacich,
ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu jesť pšeničný chlieb, a preto pre latinskú Cirkev ponúka
riešenie chlieb – hostie, ktoré obsahujú málo
lepku. Na gréckokatolíckej svätej liturgii môžeme veriacim, ktorí nemôžu jesť pšeničný chlieb
zo zdravotných dôvodov, rozdávať Eucharistiu
pod spôsobom vína, čo bude praxou rozdávania
Eucharistie malým deťom od 1. septembra
v našej cirkvi sui iuris.
(spracované podľa obežníka biskupom
o chlebe a víne na Eucharistiu vydaného Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí)
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Marta Gromošová
foto: pxhere.com
JJ
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slovo bl. P. P. gojdiča

Do ženských rozhovorov o privádzaní detí
na svet sa veľmi nezapájam. Nedokážem
dostatočne dramaticky vyjadriť city a pocity,
ktoré mnou zmietali v čase pred prestrihnutím pupočnej šnúry. Interval deviatich
mesiacov sa mi spája spočiatku s mladomanželskou romantikou, ktorá veľmi skoro
prerastá do prózy všedného dňa, keď zvyšky
dojčenskej stravy na ramene, spotené tričko,
mastné vlasy a kruhy pod očami neskryje ani
najlepší parfém a mejkap.
„Ocko ťa obúval, keď si čakala Veroniku,“
tvrdia naše deti. „Raz, jeden-jediný raz mi
zaviazal šnúrky na botaskách,“ oponujem
celkom zbytočne. Deti vedia svoje...
Moja mama mi hneď „skraja“ dala jasne
najavo, že v našej rodine sa tehotenstvo
nepokladá za chorobu, že síce moderná
medicína môže počatie a všetko okolo
toho zaraďovať medzi diagnózy, ale mne to
nezaručuje oslobodenie od bežnej domácej
prevádzky. Isteže, nesťahovala som s otcom
skriňu na prvé poschodie ani ma neposlali
kopať zemiaky, ale stále som bola plnohodnotnou, právoplatnou pracovnou silou
v našej rozrastajúcej sa rodine.
Dva dni pred narodením prvej dcéry sme
zavarili päťdesiat sklíčok marhúľ. Zjedla som
ich toľko, že som večer nedokázala ani pliesť.

Malinká mala pleť marhuľovej farby, čo bolo
jasným znakom novorodeneckej žltačky.
Pri narodení druhej dcéry bolo treba ešte
vo vchodových dverách skontrolovať domácu
úlohu z nemčiny môjmu školopovinnému
bratovi, aby v cvičení nemal chyby.
Syn ako novorodenec bol najväčší v celej
pôrodnici, kým ďalšia mamka – diabetička
nepriviedla na svet skoro päťkilové dievčatko.
Naše štvrté dieťa v poradí bolo zo všetkých
detí najmenšie, piate dieťatko bolo zo všetkých najmocnejšie a najsamostatnejšie, no

príbeh

Šnúrky

a naše šieste dieťatko sa narodilo v čase, keď
si začínali zakladať rodiny rovesníci našej
najstaršej dcéry.
Niekedy nebýva komplikované tehotenstvo, ale vzťahy okolo... Pomohli už niekedy niekomu začudované pohľady? Zlepší
„morálku“ štyridsaťročnej „mladej mamičky“
ironizovanie lekára, ktorého som si vzápätí
duchovne adoptovala pre jeho cynizmus,
nevychovanosť a primálo úcty k mojim
šedinám...? Počas tehotenstva vo vekovej
kategórii 40 + som stretla azda všetky deti
s Downovým syndrómom, čo žili na začiatku
21. storočia v našom meste.
Čo mi Boh hovoril? Neviem. Len sa mi
videlo, že sa chichocem ako tá stará Sára...
Termín sa blížil. Vonku mrzlo ako
v ruskom filme. Už som nechodila ani
na najjednoduchšie nákupy, aby som
nespadla na chodníku. V sobotu ráno
nečakane zasvietilo slnko a všetok sneh
zmizol. Večer sme sa s manželom vychystali
do kostola, no a keďže mi boli čižmy úzke
a jediná obuv, ktorú som dokázala obuť,
nie však pozaväzovať šnúrky, boli botasky,
zafixovali si ostatné deti vyššie spomenutú
situáciu. Čitateľovi je jasné, čo bolo ďalej.
V nedeľu v noci napadlo pol metra snehu
a predné dvere auta, ktorým ma manžel
akútne viezol do nemocnice, primrzli. Ešte
niekoľko telefonátov s prosbou o modlitbu,
cestovná taška a o pol štvrtej ráno som sa už
ospravedlňovala personálu, že nerada ruším,
že za to fakt nemôžem, ale že už zrejme
nedokážem zotrvať v stave dva v jednom.
V rannom prítmí a tichu mi stúpala do tela
i duše eufória, vďačnosť Najvyššiemu za dar
života. Táto naša tichá radosť však do katastrofických scenárov niektorých naturalistických hysterických medicínskych postupov
nezapadá.

Dnešný sviatok nám chce dať odpoveď na najvážnejšiu otázku: Prečo žijeme na svete? Aj keď
sa dnešný svet nazýva kresťanský, jeho skutky sú pohanské. Dávno v pohanských časoch to
bolo tak, že silnejší panoval nad slabším. Kto bol múdrejší, vykorisťoval menej učeného. Tyran
– otrok, otrok – tyran. V tom čase nebolo viery v Boha, v dušu a záhrobný život, preto sa každý
usiloval povyšovať sa. Dnešný svet však nie je veľmi iný. Každý už tu na svete hľadá bohatstvo,
pôžitok, slávu a chválu. Ľudia ale po nejakom čase skusujú, že s týmto všetkým sú nešťastní.
Lebo my nie sme stvorení pre tento svet! Tam, kam vystúpila blahoslavená Panna Mária, tam
je cieľ nášho života.
Nebo – čo je to? Nebo je pre nás ozajstným, večným domovom a konečným cieľom. Tam
treba nasmerovať každú našu pozornosť. Pre to treba priniesť každú obetu, aj ťažkú. Pozrime
sa na prvých kresťanov, pozrime sa na mučeníkov, pozrime sa na svätých, pozrime sa na rehoľníkov a rehoľnice a ich obety pre Pána Ježiša.
Moji drahí, bez viery by nemohla Panna Mária byť tým, čím je. Viera je základom jej spásy.
Aká viera? Nie hocaká, ale taká, akú priniesol na túto zem Pán Ježiš. V ľudskom chápaní je
na zemi množstvo všelijakej viery, ale pravá je iba viera v Pána Ježiša.
Pracovať – pracovať. Nie je ľahké pracovať, ale pre nebo sa oplatí všetko priniesť a obetovať.
Amen.
(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM
na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Chmeľovej)
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na každý deň

PONDELOK 4. september

Hieromučeník Babylas
Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 23, zač. 16
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by
sa nemalo dostať na verejnosť. (Mk 4, 22)
Náš život sa často podobá divadlu. Nasadzujeme si masky, aby tí
druhí nevideli to, akí naozaj sme. Hoci navonok môžeme vyzerať
celkom v poriadku, naše vnútro môže byť plné neodpustenia a zloby.
Ten, kto vidí aj to, čo skrývame, je samotný Boh. Túži uzdraviť naše
srdce. Dovoľme mu to!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. september

Prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu
Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13,2, zač. 196; Mk 4, 24 – 34, zač. 17
Dávajte pozor na to, čo počúvate! (Mk 4, 24)
Množstvo informácií, ktoré zachytíme v priebehu každého dňa,
prijímame ušami. Niektoré nás potešia, iné spôsobia bolesť, lebo
neostávajú len v ušiach, ale idú ďalej – do srdca a odtiaľ do mysle
a z mysle do našich slov. Dávajme teda pozor, čo sa dostáva do našich
uší cez hudbu, zlé slová a reči o druhých. Aby sme cez sluch púšťali
do srdca len to dobré. To, čo prinesie pokoj a požehnanie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 6. september

Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách
Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 41, zač. 18
Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ (Mk
4, 38b)
V živote každého z nás sa môže stať, že sa nám zdá, akoby Pán Ježiš
spal. Neodpovedá na modlitby vtedy, keď ho potrebujeme, vyzerá
to, že s nami nie je. Chyba však nikdy nie je na Božej strane. Skúsme
vtedy urobiť to, čo spravili učeníci v podobnej situácii – napriek
strachu „zobudiť“ Krista vo svojom srdci.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 7. september

Obdobie pred sviatkom Narodenia Presvätej Bohorodičky
Mučeník Sózont
Čítania: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19 (rad.);
Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (rad. z nasledujúceho dňa)
A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. (Mk 5, 17)
Diabol mnohokrát pôsobí dvoma spôsobmi. Buď sa nás snaží
presvedčiť o tom, že neexistuje, alebo chce, aby sme sa ho báli. Ľudia,
ktorí žili s posadnutým človekom, mali zo zlého ducha strach. Kristus
sa snaží, aby každý človek mal na diabla reálny pohľad. Aby sme ho
vnímali ako toho, kto skutočne existuje, ale nemusíme sa ho báť.
Lebo Ježiš má nad ním moc!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo štvrtka (HS: 157, 263;
PZ: 112, 233; HP: 113, 249)

PIATOK 8. september

Narodenie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
(Lk 11, 28)
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Rodičia často hovoria o svojich deťoch: „Počúvajú, ale nerobia.“
Vo vzťahu k Bohu sa správame podobne. Vieme, čo máme konať,
a predsa to nevidno. Možno poznáme Sväté písmo, ale nevieme ho
použiť na svoj život. Prosme dnes Máriu, aby sme to, čo Boh hovorí
do nášho života, vedeli aj uskutočniť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte,
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
Odporúčaný sviatok. Voľnica. Myrovanie (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

SOBOTA 9. september

Sobota pred Povýšením
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 – 11,1, zač. 39 (sob. pred
Povýš.); 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (rádové); Gal 4,
22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
(Mt 23, 12)
Pokora. Často si pod týmto slovom predstavíme človeka, ktorý sa
zbožne modlí, hľadí do zeme, nič nepovie a je spokojný so všetkým.
Ale pravá pokora znamená poznať pravdu o sebe. Poznať svoje kladné
aj záporné stránky. Vedieť sa ozvať, ak treba, a vedieť aj mlčať. Pomôž
nám, Pane, aby sme stále túžili spoznávať samých seba.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Tropár sviatku a spravodlivým,
Sláva, kondák spravodlivým, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten zo soboty pred Povýšením a zo sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 264,
265; PZ: 234, 235; HP: 250, 252)

NEDEĽA 10. september

Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa pred Povýšením
Mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (ned. pred Povýšením); 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14, zač. 89 (radové)
Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte
na svadbu. (Mt 22, 9)
Pozvánka na svadbu poteší. Zvlášť, ak nás pozýva blízky človek.
Vtedy robíme všetko preto, aby sme mohli prísť. Kupujeme šaty aj
nejaký dar. Takto chceme zdieľať radosť a vyjadriť to, že si vážime
jeho pozvanie. Niečo podobné robí Boh. Každého pozýva na svadbu.
Všetkých volá do nebeského kráľovstva. Robí všetko preto, aby sme
tam mohli prísť. Dáva nám sviatosti, svoje Slovo, Eucharistiu. No my
nie vždy jeho pozvanie prijímame. Vyhovárame sa, že dnes nemáme
čas, máme iné povinnosti, záľuby, že možno nabudúce, zajtra,
na Vianoce, na dôchodku... Nepodobáme sa vtedy ľuďom, ktorí
odmietali pozvanie na svadbu?
Boh nám stále dáva čas. Preto využime každý deň, ktorý nám
dáva. Nepremeškajme ani chvíľu. Nech je každodenná modlitba
naozajstným rozhovorom s Bohom. Spoznávajme v Božom slove
to, ako Boh koná a aký naozaj je. Nech je Eucharistia našou posilou
a pomáha nám na ceste do nebeského kráľovstva.
Svadba je veľká udalosť. No nebeské kráľovstvo, to je večná radosť
s Bohom. Nikdy sa neskončí. Stojí za to, aby sme urobili aj z našej
strany všetko, aby sme túto radosť s ním zažívali.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák
zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z nedele pred Povýšením
a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 148, 264, 268; PZ: 101, 234, 238; HP: 102, 250,
255)
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PONDELOK 11. september

Prepodobná Teodora Alexandrijská
Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, zač. 21
Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila....spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat? (Mk 4, 30)
Pán Ježiš nás dokonale pozná. Vie, čo potrebujeme. Žene stačil
dotyk Krista na to, aby bola uzdravená. Nebol to obyčajný dotyk, ale
dotyk viery. Skúsme sa aj my dotýkať Krista s vierou. Hlavne vtedy,
keď čítame alebo počúvame Sväté písmo, prijímame Eucharistiu.
A v týchto dotykoch budeme uzdravení. Stačí len dotyk plný viery.
Stačí málo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte,
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
(HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

UTOROK 12. september

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7, zač. 22
Ježiš im povedal: Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. (Mk 6, 4)
„Čo nám tento bude hovoriť. Veď ho dobre poznáme.“ Možno sme
počuli túto vetu od svojich najbližších. Kristus ju počul tiež, lebo
jeho rodáci v ňom videli iba človeka, nie Boha. A tak nemohol urobiť
zázraky. Neuverili mu. Prosme si od Krista silnú vieru. Aby sme
v ňom videli Boha, ktorý aj dnes môže urobiť zázrak.
Liturgia: Všetko ako 8. septembra

STREDA 13. september

Obdobie pred sviatkom Povýšenia svätého Kríža
Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia Krista a nášho Boha
Hieromučeník Kornélius Stotník
Čítania: Gal 3, 15 – 25, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (rad.); Hebr 3, 1 –
4, zač. 307; Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (založenia chrámu)
Dal im moc nad nečistými duchmi. (Mk 6, 7b)
Ak človek získa moc, môže ju použiť na dobro alebo na zlo. Každý
z nás dostal moc nad diablom. Tak ako Kristovi apoštoli. Nebojme
sa teda nikdy útoku zlého, lebo Kristus je s nami. On je ten, ktorý ho
na kríži raz a navždy porazil.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo založenia
chrámu a z obdobia pred sviatkom, Sláva, I teraz, kondák zo založenia. Ostatné zo založenia chrámu (HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

ŠTVRTOK 14. september

Povýšenie svätého Kríža
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b –
35a, zač. 60
Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá...Golgota (Jn 19, 17)
Kríž. Neľahko ho prijímame na svoje plecia. Predstavuje pre nás
obrovskú záťaž. Niekedy sa zdá ako niečo neznesiteľné. Kristus tiež
niesol kríž. Aj pre neho to bolo ťažké. Ale niesol ho aj preto, aby
ukázal, že sa nemusíme trápiť, keď zveríme svoje osobné kríže jemu.
Dá nám silu, lebo on nad krížom vyhral – vstal z mŕtvych.
Liturgia: Menlivé časti sviatku. Myrovanie. Zdržanlivosť od mäsa
(HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

PIATOK 15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Veľkomučeník Nikita
Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, zač. 26 (rad.); Flp 2, 5 –
11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke)
Ale on sa im prihovoril: „Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa!“ (Mk
6, 50)
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Strhla sa búrka a Ježiš spal. Zdanlivo nepochopiteľná situácia. Kristus
môže zdanlivo spať aj v našich životných búrkach. A tak ako vtedy
učeníkom, aj dnes nám chce povedať slová plné lásky: „Nebojte
sa!“ Pozvime ho do loďky svojho života a presvedčme sa sami
o pravdivosti jeho slov.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Po vchode Poďte... za nás ukrižovaný... Tropár zo sviatku a Spolutrpiteľke,
Sláva, kondák zo sviatku, I teraz, kondák Spolutrpiteľke. Ostatné zo
sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Voľnica (HS:
270, 273; PZ: 241, 244; HP: 257, 245)

SOBOTA 16. september

Sobota po Povýšení. Veľkomučenica Eufémia
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. po Povýšení); 1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 1 – 13, zač. 97 (rad.)
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 24, 13)
Slová o konci sveta môžu vyvolať strach. Čo keď to príde už čoskoro,
ako to bude vyzerať? Ak naozaj veríme, nemusíme sa ničoho obávať.
On vkladá do srdca dokonalý pokoj, ktorý pramení z pevnej a vytrvalej
viery. Tá nám dáva silu obstáť aj v najťažších skúškach. Aj keby dnes
prišiel koniec sveta, nemám sa čoho báť. Kristus je so mnou.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každ.s pripivom sviatku). Po vchode Poďte... za nás ukrižovaný... Tropár, Sláva, I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné zo sviatku.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

NEDEĽA 17. september

Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa po Povýšení svätého Kríža
Mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej a Láska
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (ned. po Povýšení); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92 (rad.)
Milovať budeš Pána, svojho Boha... Milovať budeš svojho blížneho!
(Mt 22, 36. 39b)
Čo je to láska? Na túto otázku sa už pokúsilo odpovedať množstvo
ľudí. Preto o láske vzniklo veľmi veľa piesní, napísalo sa mnoho kníh,
natočili stovky filmov. Kristus dnes predstavuje skutočnú lásku: Boha.
On je ten, kto miloval prvý. Ten, ktorý stále miluje a ktorý každému
z nás ukazuje, ako prežívať skutočnú lásku. Láska totiž neznamená
len krátkodobý cit, zamilovaný pohľad, ktorý dnes je tu a zajtra
vyprchá. Láska je obeta. To Kristus dokonale ukázal, keď zomrel
na kríži. Ukázal, ako to máme robiť aj my. Povedal: „Nik nemá väčšiu
lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ Láska je
teda zomieranie sebe, aby sme urobili šťastným toho druhého. A to
v každej oblasti (v manželstve, v rodine, pri výchove detí, v práci
či v škole) a v každej chvíli, nielen vtedy, keď sa to hodí. No má to
všetko jeden háčik. Nedokážeme milovať blížnych, ak nemilujeme
Boha. Prečo? Lebo ľudská láska je nedokonalá. Zlyhávame,
sklameme, podrazíme, nevytrváme... Ale Božia láska je dokonalá.
Ona je tá, ktorá „všetko znáša, všetko, verí, všetko dúfa, všetko
vydrží“. Lebo Boh je láska.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá
a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Nedeľný vchod. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen a Aleluja z hlasu a zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Pričasten z Nedele
po Povýšení (HS: 149, 270, 276; PZ: 103, 241, 247; HP: 104, 257)
Stanislav Činčár
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Slovo deťom

detská

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého... (Mt 28, 19)
Ahoj, deti! Číslo tri sa spája s ďalším tajomstvom našej viery – Najsvätejšou Trojicou. Vyjadruje, že Boh je síce jeden, ale v troch osobách. Podobne ako človek je jeden, ale zvyčajne
sa chápe ako jednota troch prvkov – tela, duše a ducha. Každá je rovnako dôležitá a tvorí
neoddeliteľnú súčasť a podstatu človeka.

Ak máš trocha času, urob si papierový stojanček
so symbolmi troch božských osôb. Symbol Otca je
ruka (ten, ktorý tvorí), symbolom Krista je kríž
(poslušnosť a spásna obeta) a symbolom Ducha
oheň (všadeprítomná láska, ktorá ponúka teplo
a svetlo). Obrázok (farebný alebo čiernobiely)
nájdeš na facebooku Slova. Vytlač si ho na výkres,
vystrihni, v mieste prerušovaných čiar ohni a zlep.

Voda
a trojuholník

Trojsymbol

Alžbeta
od Najsvätejšej Trojice
Pred necelým rokom blahorečil Svätý Otec mladú karmelitánku, ktorá si zamilovala Boha v troch osobách.
Aj napriek tomu, že zomrela iba ako 26-ročná, ovplyvnila
svojou vierou mnoho ľudí. A pritom bola poriadne živé,
tvrdohlavé a zlosťou vybuchujúce dieťa. Rodičia boli
z nej často zúfalí. Jej charakter sa zmenil, keď ako
sedemročná pristúpila k prvej svätej spovedi
a Eucharistii. Stala sa milou, trpezlivou a citlivou,
lebo dôsledne začala opracovať na odstraňovaní
svojich chýb.

Abrahám
a Trojica

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Mnohí múdri ľudia sa snažili pochopiť aj
vysvetliť tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Keďže
tajomstvo nemožno popísať ľudskými slovami,
často si pomáhali prirovnaniami. Niektorí
hovoria, že sa dá prirovnať k vode, ktorá
existuje v troch skupenstvách – ako tekutina
(voda), pevná látka (ľad, sneh) a plyn (para).
Mne sa najviac páčilo prirovnanie k rovnostrannému trojuholníku. Každá zo strán trojuholníka
je rovnako dôležitá, každá spoluvytvára
trojuholník, a zároveň má každá svoje jednoznačné a nezastupiteľné miesto. Jedna bez
druhej nemôže existovať, lebo by prestal
existovať aj samotný trojuholník. Trojuholník
vnútri vytvára uzavretý priestor, ktorý je
v Božom prípade vyplnený tým najdôležitejším
– vzájomnou láskou. Skús narysovať rovnostranný trojuholník. Nezabudol si to? No
a tajomstvo Najsvätejšej Trojice nech ti pripomína aj každé tvoje prežehnanie sa.

Najznámejšie dielo ruského majstra ikonopisca Andreja Rubľova sa nazýva Trojica.
Napísal ju v 15. storočí a zobrazuje troch
anjelov (podľa Gn 18), ktorí prišli za Abrahámom. Prijali jeho pohostinstvo a Abrahám
spoznal, že ho to vlastne navštívil Boh sám. Traja
anjeli tak na ikone predstavujú tri božské osoby.
Vľavo je Otec, v strede Syn a napravo Svätý Duch.
V strede stola je kalich s baránkom, ktorý pripomína
Eucharistiu.

mená svätý a najsvätejší sa obyčajne píšu
Trocha pravopisu Prídavné
s malým začiatočným písmenom (svätý Peter,

najsvätejšie poslanie). No v istých prípadoch – Svätý Duch, Svätá Trojica, Najsvätejšia
Trojica, Svätý Otec ich píšeme s veľkým písmenom. Preto aj pri písaní názvu Chrám
Najsvätejšej Trojice sú okrem písmena ch veľké aj ostatné začiatočné písmená slov.

Komiks
Ach!
Au!

Príbehy poslušníka
Čo sa
deje?!

Zlomila sa
Už sa
jedna
na nej
noha...
nedá
sedieť.

Áno, na to,
aby...

...bola stabilná, potrebuješ najmenej
tri nohy.
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Určite mi aj cez
zlomenú stoličku
Dochcete niečo
bre
dôležité
ma
pozpovedať.
náš...

Ha, ha!

Pre počet
nôh?

Nielen preto,
ale aj preto, že
všetky tri sú
rovnako...

Tvoja
trojnožka mi...
...pripomenula tajomstvo
Najsvätejšej
Trojice.

... dlhé a rovnako potrebné,
a navzájom pevne
spojené...

www.casopisslovo.sk

Peter Gavaľa, farár farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné – 31. august – 40 rokov života; vladyka Mons.
Milan Chautur, košický eparcha – 4. september – 60
rokov života; MUDr. Ján Gurský, výpomocný duchovný v Bardejove – 17. september – 40 rokov kňazstva;
Peter Čintala, farár farnosti Klokočov – 24. september – 40 rokov života; Michal Fedorčák, na odpočinku
v Sečovciach – 29. september – 70 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – september
50 rokov: Anton Begala, Trebišov; Mgr. Miroslav Deglovič, Bratislava
60 rokov: Mária Brannová, Ruskovce; vladyka Milan
Chautur CSsR, Košice; Mária Prchalová, Ruská Nová
Ves
70 rokov: Michal Fedorčák, Sečovce; Ján Horváth,
Chmeľov; Oľga Janošíková, Dúbravka; Zuzana Kramárová, Malcov; Božena Lazarová, Kaluža; Ľudmila Rosenbergerová, Janova Lehota; Jarmila Topoľančinová,
Vinné
75 rokov: Mária Cingeľová, Malcov; Jozef Ferenčík,
Lesné; Mária Forinová, Iňačovce; Elena Moravcová,
Košice; Anna Pacáková, Spišská Nová Ves; Ružena
Puľáková, Zbudza; Regina Regecová, Lesné; Veronika
Semanovská, Sečovská Polianka; Veronika Šinajová,
Sečovská Polianka; Emília Sotáková, Zalužice; Michal
Stanko, Humenné; Mgr. Irena Štimová, Košice-Šaca
80 rokov: Mária Buriaková, Kravany; Alžbeta Mlynarčíková, Levoča; Alžbeta Rusnáčková, Pozdišovce
85 rokov: Michal Cingeľ, Malcov; Vilma Čornejová,
Kusín; MUDr. Juraj Duda, Michalovce; Michal Dziaček,
Martin; Adela Schwenková, Stakčín; Ján Šima, Brezina
90 rokov: Magdaléna Bereščíková, Novosad; Anna
Staneková, Drienica
BLAHOŽELÁME
Preosvietený vladyka Milan!
K vášmu okrúhlemu životnému
jubileu i k ostatným výročiam,
ktoré v prebiehajúcom roku
oslavujete, vám chceme blahoželať. Vyprosujeme vám od nášho Pána jeho požehnanie, dary
Svätého Ducha a ochranu Božej Matky, odvahu pri vyznávaní viery, pevné zdravie a vytrvalosť v biskupskej
službe. S vďačnosťou spomíname na vaše krátke, ale
intenzívne pôsobenie u nás, keď ste k nám prišli ako
novokňaz. Ďakujeme za krásne kázne, povzbudivé slová i prácu s mladými. Vždy nás poteší vaša návšteva.
veriaci z Kalinova
Drahý náš duchovný otec Pavol Seman, prijmite od svojich
veriacich blahoželanie k narodeninám a meninám, ktoré ste
oslávili v júni. Z úprimného srdca
vám blahoželáme a ďakujeme
za vašu duchovnú službu, nesmierne obrovskú obetavú prácu, ktorú ste vynaložili
pri oprave farskej budovy, rekonštrukcii starého chrámu, budovaní nového chrámu, organizovaní spoločen-
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ských a športových podujatí. Vyslovujeme veľkú vďaku
za roky prežité s nami v spoločenstve. Ďakujeme Pánu
Bohu za váš dar kňazstva, vaše modlitby, výklad Božieho slova, spevy, ktoré nás vedú k živému Bohu, vlievajú nám nádej, dôveru, povzbudzujú. Drahý otec Pavol,
chceme vám zapriať pevné zdravie, hojnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby vás
aj naďalej napĺňala Kristova láska pokojom a radosťou
v kruhu vašej vlastnej i farskej rodiny. Na mnohaja
i blahaja lita!
S úctou a vďakou veriaci z Ladomirovej
„Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?“
(Ž 56, 4 – 5)
Drahý náš otec a starý otec Ján Baka zo Šarišského
Štiavnika oslávil 15. augusta krásnych 70 rokov života.
Od nebeského Otca vyprosujeme veľa Božích milostí,
pevné zdravie a veľa šťastných chvíľ v kruhu rodiny.
Ďakujeme za všetko. Na mnohaja i blahaja lita!
manželka Mária a vďační synovia Ján a Rastislav s rodinami
Náš duchovný otec Peter Gavaľa oslávil 31. augusta krásne 40.
narodeniny. K tomuto jubileu
vám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vašu obetavú prácu.
Nech vás dobrotivý Boh žehná
vo vašej náročnej práci, Svätý
Duch posilňuje a nebeská Matka ochraňuje. V modlitbách vám aj vašej rodine vyprosujeme u nebeského Otca pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Mnohé a blahé roky
vám vyprosujú veriaci z filiálnej obce Vechec. +foto
spomíname
Ako vám z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budete
chýbať do konca nášho života. Odlúčenie je Božia vôľa,
stretnutie naša nádej. „Každý, kto vložil svoju nádej
do neho, očisťuje sa...“ (Jn 3, 3a)
Pred desiatimi rokmi 7. septembra 2007 povolal Pán Boh vo
veku 75 rokov Michala Lichvarčíka z Ďurkovej. S láskou a úctou spomínajú a v modlitbách
za spásu jeho duše prosia manželka Helena a dcéra Paulína,
traja synovia s rodinami a jedenásť sestier s rodinami.
OZNAMY
Pozvánka na ikonopiseckú školu
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska
usporiada 23. septembra – 1. októbra ikonopiseckú
školu v Červenom Kláštore. Bližšie informácie: kancelár SISCMS Janka Lengvarská, mobil: 0907 649 333,
e-mail: JANKALENGVARSKA@azet.sk, a administrátor
SISCMS Mária Čurmová, mobil: 0904 358 709, e mail:
maria.curmova@post.sk, www.SISCMS.sk
Pozvánka na celonárodnú púť do Šaštína
Všetkých veriacich Slovenska srdečne pozývame
na celonárodnú púť k patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. V piatok 15. septembra
počas hlavnej púte bude o 10.30 h sláviť svätú omšu
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Viac informácií
nájdete na http://www.bazilika.sk/narodnaput.

Pozvánka na púť do Máriapócsa

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

15. septembra pozývame všetkých veriacich na tradičnú púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapócsa. Tento rok medzi pútnikov zavíta aj vladyka
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
v Ríme. Program sa začne o 09.00 h modlitbou ruženca a Akatistom k Presvätej Bohorodičke. Program vyvrcholí slávením archijerejskej svätej liturgie o 11.00
h. Výťažok z myrovania bude po svätej liturgii osobne odovzdaný vladykovi Cyrilovi Vasiľovi na podporu
a pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete.
Na púť sa môžete prihlásiť prostredníctvom svojich
farských úradov.
DARY NA SLOVO
Mária Palková, Haniska – 8 eur; Vasiľ Korba, Poprad – 8
eur; Jozef Bratko, Humenné – 8 eur; Mária Kločanková,
Michalovce – 8 eur; Ernest Sirochman, Michalovce – 8
eur; Mária Tabaková, Martin – 8 eur; Anna Tančáková,
Mrázovce – 8 eur; Božena Fejková, Vranov nad Topľou
– 8 eur; Daniela Matfiaková, Kežmarok – 8 eur; Michal
Novotný, Žiar nad Hronom – 8 eur; Pavol Čandík, Vranov nad Topľou – 8 eur; Mária Balabasová, Ľubica – 8
eur; Mária Hromuľáková, Nižný Hrušov – 8 eur; Juraj
Gonda, Hrachovo – 8 eur; Lýdia Mrvová, Marianka
– 7,50 eura; Michal Najmík, Bajerovce – 6,89 eura;
Ladislav Boroš, Bardejov – 6,15 eura; Pavel Bačinský,
Jarovnice – 6 eur; odberatelia z Prešova (farnosť Sídlisko 3) – 6 eur; Mária Cifraničová, Trebišov – 6 eur;
odberatelia z Milpoša – 6 eur; Jozef Polačko, Prešov
– 5 eur; odberatelia z Petkoviec – 5 eur; odberatelia
z Ľubice – 5 eur
Srdečne ďakujeme a prajeme všetkým darcom
mnohaja lita, blahaja lita!
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie 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 potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných
objektov, starých znečistených a upchatých potrubí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
cenník inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40
rokov života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je
za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto
grafia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 / 756 26 42
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/
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program

TV LUX
J01.09. (piatok) 09.20 Brat František – animovaný príbeh
10.10 Z prameňa 16.00 Vzťahy: Vzor a obraz – vzdelávací
program 16.30 Bol som bezdomovcom: Príbehy písané
životom – dokument 17.30 Doma je doma 20.30 Effeta
J02.09. (sobota) 14.00 Akatist 16.00 Fatimská sobota –
priamy prenos zo Šaštína 18.35 Klbko a dvanásť apoštolov
– detský program R 20.30 Babetina hostina – film 22.15
Kresťanská nádej: Judita, odvaha ženy dáva nádej ľudu
J03.09. (nedeľa) 00.35 Prešiel som hranicu – dokument2
08.00 Klbko a dvanásť apoštolov: Judáš – detský program
09.40 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 15.15 Slovo
v obraze: Kristus Veľkňaz 16.00 V škole Ducha
J04.09. (pondelok) 08.20 Brat František 17.30 Doma je
doma 20.30 V Samárii pri studni – publicistika
J05.09. (utorok) 08.20 Brat František 10.10 Z prameňa
17.05 Peter medzi nami: Kresťanská nádej 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Runiverz – publicistika 21.45
Teplička nad Váhom, obec Žofie Bosniakovej – dokument
J06.09. (streda) 08.20 Brat František 09.15 Z prameňa
17.30 Doma je doma 20.15 Prehľad katolíckych periodík
(PKP) 20.30 Fundamenty: Rozlišovanie hriechov 21.30
Na území Boha – dokument 2
J07.09. (štvrtok) 03.50 GkM R 08.20 Brat František 10.30
GkM R 10.45 PKP R 15.30 Pápež František v Kolumbii
21.50 Argentína – história a súčasnosť. Inaugurácia pápeža Františka, bývalého argentínskeho arcibiskupa, vliala
do katolíckej tradície miestnych obyvateľov novú energiu
J08.09. (piatok) 08.20 Brat František 09.30 Pápež František v Kolumbii 19.50 PKP R 22.55 GkM R

J09.09. (sobota) 04.05 GkM R 09.30 Pápež František
v Kolumbii 11.30 Na území Boha – dokument 2 14.00
Akatist 14.40 GkM R 17.15 Pápež František v Kolumbii
20.30 Vojna vo Vendee – film 2
J10.09. (nedeľa) 08.00 Klbko: O liturgii – detský program
16.30 Martin Mekel: O finančných skúškach 19.40
Katechéza: Otče náš 20.30 Duchovná poradňa
J11.09. (pondelok) 08.20 Brat František 10.00 Pápež
František v Kolumbii – záznam svätej omše 11.30 Pápež
František v Kolumbii 15.00 Hodina milosrdenstva z Košíc
15.30 Ruženec z Lúrd 16.20 Správy zo Svätej zeme 16.45
Vatikánsky magazín 17.30 Doma je doma
J12.09. (utorok) 08.20 Brat František 09.35 Argentína R
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Spojení oceánom
– dok. približuje život Slovákov v USA a Kanade 21.45
Nový domov – dok. film nadväzuje na Slzy a nádej Iraku
a mapuje život Samira a Sabrie Gaggiovcov, ktorí v roku
2015 emigrovali na Slovensko 22.25 Ruženec z Fatimy
J13.09. (streda) 08.20 Brat František 09.45 Generálna audiencia 20.15 PKP 20.30 Kresťan v spoločnosti – diskusná
relácia 21.30 Fatimské posolstvo – dokument
J14.09. (štvrtok) 03.50 GkM R 08.20 Brat František 10.30
GkM R 10.45 PKP R 17.20 PKP R 17.30 Doma je doma
20.20 Adorácia – večerná modlitba pred Najsvätejšou
sviatosťou 21.10 Hudobné pódium (Poetica musica)
21.50 Egypt – Mesto smetí – dokument o pomoci Koptskej kresťanskej cirkvi ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti
v Káhire 22.35 PKP R 22.40 Vatikánsky magazín R
J15.09. (piatok) 08.00 Brat František 10.30 Svätá omša zo
Šaštína 14.00 Akatist – priamy prenos zo Šaštína 16.55
Väzby – Pavol Danko bude odhaľuje netušené väzby
medzi stvorenstvom a Stvoriteľom 17.30 Prešiel som

slovo v kultúre

Wilhelm Hünermann:
Zázrak v Cove da Iria
Známy románopisec približuje príbeh troch pastierikov a udalosti vo Fatime. To, čo sa 13. mája 1917 udialo vo Fatime, nebola len udalosť miestneho významu.
Traja pastierikovia prvýkrát uvideli nádhernú paniu
a správa o tom sa čoskoro rozniesla. O šesť mesiacov
neskôr slnečný zázrak vyvolal zdesenie v tisícoch
pozorovateľov. Nielen jednoduchí veriaci, ale aj duchovenstvo bolo
spočiatku opatrné uveriť v zjavenia. Udalosti vo Fatime boli uznané až
po niekoľkých rokoch. Dvaja vizionári František a Hyacinta sú svätorečení.
Kanonizačný proces Lucie ešte prebieha. Cirkev teda uzatvára tieto javy
nielen pečaťou pravosti, ale ukazuje nám tiež model svätosti, ktorý môže
byť vzorom pre každodenný život. (Kumran)

Čierna madona
Dokument o zázračnej pomoci loretánskej
Panny Márie v strednej Európe v 16. – 17.
storočí si môžete pozrieť na Dvojke na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra
o 20.05 hod. Po bitke pri Moháči ovládla väčšiu časť Uhorska Osmanská
ríša. Rímsky cisár okrem tureckej hrozby čelil reformačným myšlienkam
a protihabsburským stavovským povstaniam. Symbolom protitureckého
boja a svätého boja za pravú vieru sa stala Božia Matka s jej nazaretským svätým domom, ktorý pred moslimami v Palestíne zachránili anjeli
prenesením do talianskeho Loreta. Spolu s nazaretským domom prišla
do Loreta aj ikona Madony s dieťaťom. Neskôr ju nahradila milostivá
socha, ktorej zvláštnosťou je čierna farba pleti. Jedna z kópií sa nachádza
v uršulínskom kostole v Bratislave.
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hranicu – dokument o živote saleziána Titusa Zemana 2
19.50 PKP 21.05 Chvály (Lámačské chvály) 22.55 GkM R
J16.09. (sobota) 04.05 GkM R 08.40 Egypt – Mesto smetí R
10.30 Svätá omša zo Šaštína – púť seniorov a chorých
11.30 Fatimské posolstvo R 13.00 Generálna audiencia R
14.00 Akatist 14.40 GkM R 16.00 Prešiel som hranicu
2 R 17.20 PKP 20.30 Evanjelium podľa Jána – film 2
J17.09. (nedeľa) 08.00 Klbko (O liturgii) 12.00 Anjel Pána
14.25 Nový domov R 16.30 Klinec po hlavičke (Marián
Kuffa: O pravej láske) 16.40 Evanjelium podľa Jána 2 R
18.25 Egypt – Mesto smetí R 20.30 Na ceste v rodine –
relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac 21.00
Quo vadis s Maxom Kašparů 23.45 Egypt – Mesto smetí R
TV NOE
06.05 Léčit zlo láskou – dokument o mladom lekárovi 07.30 Propast – dokument o bielej mágii,
reiki a exorcizme
J02.09. (sobota) 07.20 Most milosrdenství: Brazílie – dokument 18.30 Bible pro nejmenší
J03.09. (nedeľa) 07.30 Biskup Hirka – životopisný dokument o biskupovi, ktorý zosobňuje mučenícky i oslávený
rozmer Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
J04.09. (pondelok) 09.35 Don Bosco a Oděsa: 50 let
ve službách mládeži – dokument o práci saleziánov
na Ukrajine 11.20 Bible pro nejmenší: Desatero přikázání
J01.09. (piatok)

J05.09. (utorok) 18.30 Bible pro nejmenší: Poslední večeře
19.15 Patagonie: Misionářský sen – dokument o misijnom poslaní saleziánov

Inkvizícia (12)

2

Štvordielny dokumentárny seriál ponúka spracovanie
štyroch častí: Dejiny herézy, Španielska inkvizícia,
Rímska inkvizícia a Mýty o inkvizícii. Nepravdivé mýty
a čierne legendy o inkvizícii, predovšetkým o španielskej, začali vznikať pred štyristo rokmi. Španielsko
bolo v čase inkvizície svetovou katolíckou veľmocou.
To prekážalo protestantským krajinám, ktoré proti
Španielsku vytiahli silnú zbraň – propagandu. Keď inkvizícia vznikala,
v časoch pred reformáciou, bola paradoxne kritizovaná za prílišnú zhovievavosť. Veď v hre neboli len duše heretikov, ale aj ich životy. Inkvizícia
mala totiž uchrániť pred krivými obvineniami feudálnych pánov či pred
lynčovaním rozvášnenými davmi. Ale predovšetkým chránila čistotu viery.
(kumran.sk)

Marana Tha: Svätý
Hudobná služba katolíckeho spoločenstva Marana
Tha v Prešove je jednou z mnohých služieb v tomto
spoločenstve. Hovoria, že nie sú ani tak hudobníkmi,
kapelou, ale skôr spoločenstvom ľudí, ktorí sa majú
radi a radi sa spolu modlia. Z Božej dobroty vydali už tretí album. Štúdiový
album Viac, live album z večerov chvál Byť blízko a najnovší album Svätý.
Nájdete na ňom jedenásť piesní z dielne Mariána Šarišského, Jána Juščáka
a Petra Křemena, ktoré nahrávali v Studiu Klakson v Košiciach. (maranathapo.sk, Dada Kolesárová)

www.casopisslovo.sk

09.50 Fatima – Poslední tajemství 18.30
Bible pro nejmenší: David a Goliáš

J16.09. (sobota)

LUMEN
20.15 Predstavenie Svätojakubskej cesty
v Banskobystrickej diecéze
J06.09. (streda) 20.00 Spoločnosť dona Titusa Zemana
J09.09. (sobota) 18.00 Emauzy – archijerejská svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi Mons. Milan Chautur
J10.09. (nedeľa) 13.00 Červené ruže – rozhlasová hra
J15.09. (nedeľa) 13.00 Sedembolestná – rozhlasová hra
J17.09. (nedeľa) 13.00 Dolorosa – rozhlasová hra
J23.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova
J24.09. (nedeľa) 13.00 Pretrhnuté osídla: sr. Zdenka
Schelingová
J02.09. (sobota)

RTVS
JednotKA
J15.09. (piatok) 10.30 Nár. púť k Sedembolestnej Panne
Márii do Šaštína 20.25 Mária z Nazareta – film (1, 2)
J16.09. (sobota) 10.00 Ordinácia evanj. novokňazov

DVOJKA
20.10 Sviatočné slovo – príhovor Mons.
Milana Chautura, košického eparchu, k sviatku Sedem-

J15.09. (piatok)

Kolónia

Klavír, skratka

Autor:
Vladimír
Komanický

2
q

rádio regina
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
J15.09. (piatok) 09.00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo (po rusínsky; otec Ivan Barna)
rádio devín
JPondelok

JNedeľa

07.00 Krajina duše

Meno Buľbu

Keď

B B Y B O R H O K A P I

Ženské meno
(11.06.)

M L Á S

Stathenry,
skratka

Kriak

O Š U K C T O Ý D E L A L D L Y I

Osvedčenie

Domáce muž
ské meno

L D K D A E A C J B Č A N I D C V

Meno
Strakovej

Tam

Potop

Akvarijná
rybka

Y E V U I B M Č I Z A O N A T Z O
A R H E Ž S A E Á E S A P T R I T
S E N A T E K R N L A D Á T Á V K

Americký
spisovateľ

Rakúske
mesto

A M T R M A Ľ O E T O D E E Ý N Y

Mocnel si

V V E A L U A E E T

All right

Trójsky
hrdina

Rybie vajíčko

Vajce,
po nemecky

Evangelische
Volkspartei

Sopečný
kráter

Pastva

Dôveruj
Chem. značka
vápnika
Tlačová agen
túra Konga

Pramatka
Strach

Idant

Kancelárska
skratka

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 15: Krížovka: Peniaze musia slúžiť, nie
vládnuť. Osemsmerovka: Aj keď si na dne, Božia ruka je stále pod
tebou.

u
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Legenda: AMULET, BLUDISKO, CEMENT, ETANÁL, ETIKETA, FENOL,
HROBY, HUDBA, IHLAN, JAVOR, KABARET, KALICH, KANDIDÁT,
KAPITÁN, KAPOR, KOLÁČ, KOTVA, KUŽEĽ, LANTÁN, MATKA, MENIČ,
NANUKY, ODPADY, ODVETA, OKOVY, OSUDY, OVOCIE, POČET,
POLČAS, POLITIK, SAVANA, SKLAD, SONDA, STRES, SÚČET, SVALY,
TETIVA, UČITEĽ, ULICA, VRANA, VÝTOK, ŽATVA, ŽEHRA, ŽIACI, ŽILINA,
ŽIVOT, ŽUVAČKA.

Kožná
choroba

Priadka

Egyptská
vlna

A Ž U V A Č K A N A N U K Y N F J

Malý toliar

EČV Piešťan

I K E T A L R

I N C L N T D I H O I A O O

A D A L K S L A T E Č Ú S A Y E A

Meno speváč
ky Learovej

Technické
služby,
skratka

A S T

N K CH O I Á M E N I Č K L V P N V

Spojka

Súčasť
rastliny
Žila

T Á N H Ž

I V S U T V O O O J A I Ž

Ženské meno

Temnota
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RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J03.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratislavy
J10.09. (nedeľa) 09.05 Archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slávi Mons. Milan Chautur
J17.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) / Gréckokatolícka svätá liturgia z Monastiera Krista Kráľa v Trebišove;
slávi otec Polykarp Štefan Jacoš OSBM (Regina)
J24.09. (nedeľa) 09.05 Evanj. služby Božie z Dobrej Nivy

Skratka
staršieho

Malý obraz

	

bolestnej Panny Márie 20.05 Čierna madona – dokumentárny film 00.20 Evanjelium o Márii
J17.09. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby Božie z Hlbokého
01.30 Slovo – príhovor Tadeusza Zasępu R

relax

Pomôcky:
1
Chemická
Autor
Adams, Retz, Odstreľovanie
značka rubídia Plošné miery románu Nana
ACI
q

16.05 Třináctý den: Fatimská tajemství –
film 17.30 Irák: Země světců a mučedníků

J17.09. (nedeľa)

Zmena programu vyhradená.

10.55 Ve službě Šuárů – dokument 18.30
Bible pro nejmenší: Ježíšovo vzkříšení
J07.09. (štvrtok) 13.35 Legrace za pár drobných – dok.
o Východnom Timore 15.55 Papež František v Kolumbii
J08.09. (piatok) 16.20 Papež František v Kolumbii: Mše
svatá v Catama 19.05 Na hranici pekla : Pronásledování
křesťanů v Iráku
J09.09. (sobota) 06.25 Misie slovenských salesiánů v Belgii 18.00 Papež František v Kolumbii: Národní modlitební
setkání za smíření v parku Las Malocas
J10.09. (nedeľa) 15.30 Papež František v Kolumbii: Návštěva dětského zařízení Hogar San José 16.30 Papež František v Kolumbii: Setkání s kněžími, řeholníky a bohoslovci
J11.09. (pondelok) 14.00 Papež František v Kolumbii:
Závěrečný ceremoniál 18.30 Bible pro nejmenší: Země
zaslíbená
J12.09. (utorok) 10.00 Slavnostní zahájení národní pouti
z Baziliky Nejsvětější Trojice: Fatima Portugalsko 15.30
Mše svatá v Capelinha: Fatima Portugalsko
J13.09. (streda) 11.00 Mše svatá u příležitosti jubilea 100
let Tatiny 18.35 Bible pro nejmenší: Ruth a Naomi
J14.09. (štvrtok) 10.55 Arménie: Víra hory přenáší – dokument 15.05 Kalvária Nitrianske Pravno – dokument
18.30 Bible pro nejmenší: Samuel
J15.09. (piatok) 06.50 Chudoba: Sestra Ráchel – príbeh
14.30 Josef a jeho bratři – životopisný príbeh 00.20
Slovanský Velehrad – príbeh bratov Cyrila a Metoda
J06.09. (streda)

Verdiho
opera

Výherca: Ján Lukáč z Tichého Potoka
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
14. – 15.10. Odpustová slávnosť arcibratstva
ruženca

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore
(každá nedeľa, 18.00 h)
02.09. Fatimská sobota (10.00 h)
09.09. Metropolitná púť kňazov (09.30 h)
10.09. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia (16.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
02.09. Fatimská sobota (08.30 h)
03.09. Nedeľa požehnania rodín – Akatist požehnania rodín (14.00 h)
08.09. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
(17.00 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
02.09. Fatimská sobota – púť primátorov a starostov (10.30 h)
03.09. Malá púť (10.30 h)

Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

www.facebook.com/grkatslovo

Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Prešov-Soľná Baňa
Nedeľa 11.30 Nedeľná svätá liturgia (okrem 20.08.)
16.09. Púť mužov a otcov a liturgia s modlitbami
za uzdravenie (Litmanová, hora Zvir, 10.30 h)
21.09. Večer chvál (SPŠ drevárska, spoločenská
miestnosť, Bardejovská 27, Prešov, 18.00 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 Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
20.09. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

CENACOLO

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok.
Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či
iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh miluje.
To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, centrumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081
Reťazové modlitby – Pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – Sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
Nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, centrum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.30 h)

KOINONIA

Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých
poštových známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku
s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj
s obálkou, či pohľadnicou. NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.

ČIČAVA

pápežské misijné diela

sigord

Čakáš nečakané dieťa?

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
08. – 10.09. MMM 1 – Manželstvo misia možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend
vedie tím SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
14. – 17.09. Kurz prípravy na manželstvo. Dajte vašej
vysnívanej svadbe kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze
prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.
domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
29.09. – 01.10. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo.
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
06. – 08.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
13. – 15.10. Kurz Samuel
19. – 22.10. Kurz prípravy na manželstvo
27. – 29.10. MMM2

