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Mukačevská eparchia
JJ Juraj Gradoš
J� foto: Miroslava Maco, GEU

Začiatok 19. storočia bol v Mukačevskej 
eparchii v znamení veľkých očakávaní. 
V roku 1814 vyšiel tlačou prvý schematiz-
mus Mukačevskej eparchie. Po rozhodnutí 
cisára o vzniku Prešovskej eparchie odčlenil 
z Mukačevskej eparchie 72 farností a pripojil 

ich k Varadínskej eparchii. Novým biskupom 
v Užhorode sa stal Alexej Póči. Zároveň bolo 
Apoštolským stolcom 24. júla 1817 potvrdené 
prenesenie sídla z Mukačeva do Užhoro-
du a 11. augusta 1817 vymenovanie Póčiho 
za mukačevského biskupa. Ten 17. júna 1821 
konsekroval v Krásnom Brode Gregora Tar-
koviča za prešovského biskupa. Obe eparchie 
boli následne podriadené uhorskému prí-
masovi, čím nedošlo k zriadeniu metropolie 
a Maďarská katolícka cirkev si zachovala svoj 
vplyv na gréckokatolíkov v severovýchod-
nom Uhorsku.

Pre rozvoj Mukačevskej a v počiatkoch aj 
Prešovskej eparchie mali veľký význam vzde-
lávacie inštitúcie v Užhorode, najmä kňazský 
seminár a učiteľský ústav (gréckokatolícka 
pedagogická preparandia). Ten vznikol ešte 
počas pôsobenia Andreja Bačinského z už-
horodskej prípravky pričlenenej k užhorod-
skému archigymnáziu. Ten sa významnou 
mierou pričinil o rozvoj školstva v eparchii 
a fungoval až do pripojenia Podkarpatska 
k Sovietskemu zväzu v roku 1945.

Po smrti Alexeja Póčiho v roku 1831 bola 
dlhší čas eparchia bez biskupa. Až v roku 
1837 bol vysvätený Vasiľ Popovič a pôsobil tu 
do svojej smrti v roku 1864. Po ňom nasle-
dovali Štefan Pankovič (1867 – 1874) a Ján 

Pastéli Kováč (1874 – 1891). Počas jeho pô-
sobenia sa pokúsil pápež Lev XIII. zjednotiť 
eparchie v Užhorode a Prešove s Haličskou 
metropoliou. Proti tomuto plánu sa postavilo 
maďarské duchovenstvo na čele s prímasom 
kardinálom Jánom Simorom, lebo v ňom 
videlo oslabenie Uhorska. Práve v tom čase 
nastupovala v Uhorsku maďarizácia, ktorá sa 
dotýkala aj gréckokatolíkov.

Týždeň po smrti ďalšieho mukačevského 
biskupa Júliusa Fircáka (1891 – 1912) bola 
z územia Mukačevskej eparchie odčlenená 
juhozápadná časť a vytvorená nová eparchia 
v Hajdúdorogu. Išlo o proces odčlenenia 
po maďarsky hovoriacich gréckokatolíkov, 
čím sa začala budovať Maďarská grécko-
katolícka cirkev. Tá je dnes samostatnou 
metropolitnou cirkvou sui iuris, ako aj Gréc-
kokatolícka cirkev na Slovensku. Do života 
gréckokatolíkov výrazne zasiahla nielen prvá 
svetová vojna, ale aj následné štátoprávne 
usporiadanie v Uhorsku. Vznik Českosloven-
skej republiky, Maďarského a Rumunského 
kráľovstva znamenal ďalšie členenie Muka-
čevskej eparchie. V závere pôsobenia muka-
čevského biskupa Antona Papa (1912 – 1924) 
došlo 4. júna 1924 k vytvoreniu Apoštolského 
exarchátu v Miškovci. Ten bol podobne ako 
eparchia v Hajdúdorogu zložený z farností 
Mukačevskej i Prešovskej eparchie. Časť far-
ností Hajdúdorožskej eparchie po roku 1918 
ostala na území Československa a bola spra-
vovaná práve mukačevským biskupom. Po-
čas pôsobenia Petra Gebeja (1924 – 1931) bola 
5. júna 1930 zriadená z farností Mukačevskej 
eparchie na území Rumunského kráľovstva 
Marmarošská eparchia v Baia Mare. Počas 
pôsobenia jeho nástupcu Alexandra Stojku 
(1932 – 1943) boli v roku 1937 eparchie v Už-
horode i Prešove vyčlenené spod jurisdikcie 
maďarského ostrihomského metropolitu 
a podriadené priamo Apoštolskému stolcu 
v Ríme. Ale od roku 1939 počas okupácie 
Podkarpatia Maďarskom bola Mukačevská 
eparchia znovu podriadená Ostrihomu.

Tento rozvoj zhatila druhá svetová vojna. 
Rozpad Československa v roku 1939 zname-
nal aj zmeny v usporiadaní eparchie. V ob-
dobí prvej Slovenskej republiky od 13. apríla 
1939 patrilo 47 farností na strednom Zemplí-
ne a časti Užskej župy do Apoštolskej admi-
nistratúry Mukačevskej eparchie na Sloven-
sku, ktorú administroval prešovský biskup 
Pavel Peter Gojdič OSBM. Za ich generál-
neho vikára bol vymenovaný Anton Tink, 
farár v Rakovci nad Ondavou. Po roku 1945 
bola táto administratúra rozšírená o ďalšie 
farnosti i v hornom Zemplíne a o farnosti 
Hajdúdorožskej eparchie vo vtedy už oklieš-
tenom Československu. Tie od 21. februára 
1997 tvoria jadro vtedy zriadeného Košického 
apoštolského exarchátu a neskôr v roku 2008 
aj Košickej eparchie.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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ukačevský biskup Alexander Stojka

SLOVO na rok 2018
Príspevok na Slovo do 24. novembra 2017 : 
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný 
kalendár na rok 2018, jeho cena je 1,50 eur/ks.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 
Treba kontaktovať redakciu na zastupca@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum 
platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999. Príspevok je 9 eur.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2018, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje 
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.
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Náš ľudský svet obklopuje svet mnohých 
stvorení. Slovensko nebeský Otec obdaroval 
peknou prírodou. Je to členitá krajina s rôz-
nymi druhmi rastlín a zvierat. Niektoré žijú 
len na tomto území. Niet divu, že na malom 
území Slovenska máme deväť národných 
parkov a celý rad chránených území, ako je 
napríklad Chránená krajinná oblasť Poľana.

Božie zjavenie nás učí, že celé stvorenstvo 
má pôvod v Bohu. V Katechizme Katolíckej 
cirkvi čítame:

„Nejestvuje nič, čo by nevďačilo za svoje 
jestvovanie Bohu Stvoriteľovi. Svet sa začal, 
keď ho Božie slovo vytvorilo z ničoho. Všetky 
jestvujúce bytosti, celá príroda a celé ľudské 
dejiny majú korene v tejto prvotnej udalosti: 
je to genéza vzniku sveta a začiatku sveta.“ 
(KKC, 338)

„Sám Boh stvoril viditeľný svet v celej jeho 
nádhere, v mnohotvárnosti a poriadku. Sväté 
písmo symbolicky predstavuje dielo Stvori-
teľa ako postupnú šesťdňovú Božiu prácu, 
ktorá sa končí na siedmy deň odpočinkom. 
Čo sa týka stvorenia, posvätný text učí 
pravdy, ktoré Boh zjavil pre našu spásu; ony 
umožňujú poznať vnútornú povahu celého 
stvorenstva, jeho hodnotu a jeho zameranie 
na Božiu slávu.“ (KKS, 337)

Kresťanstvo preto vo svojej viere vyznáva 
vznešenosť všetkého stvorenstva, ktoré si 
máme vážiť ako veľký Boží dar. Kedysi život 
na zemi nebol, povstal pred asi troma miliar-
dami rokov, keď nejakú organickú zlúčeninu 
Boh obdaril vegetatívnou dušou, a tak jej dal 
schopnosť života a vývoja. Z nej potom povs-
tali formy života, ktoré nás obklopujú.

Kresťanstvo vyznáva Božiu starostlivosť 
o stvorenstvo.

„Stvorenie je základom všetkých spasiteľ-
ných Božích plánov, začiatkom dejín spásy, 
ktoré majú svoj vrchol v Kristovi. A naopak, 
Kristovo tajomstvo je rozhodujúcim svetlom 

tajomstva stvorenstva; zjavuje cieľ, pre ktorý 
na počiatku ,stvoril Boh nebo i zem‘ (Gn 1, 1). 
Boh mal od začiatku na mysli slávu nového 
stvorenia v Kristovi.“ (KKC, 280)

Text sa odvoláva na List sv. apoštola Pavla 
Rimanom (8, 18 – 23), kde apoštol píše, že 
každé stvorenie bude mať miesto vo večnom 
Božom kráľovstve.

Svätý Otec František v encyklike Laudato 
si píše: „Každý rok miznú tisíce rastlinných 
a živočíšnych druhov, ktoré už nebude-
me môcť nikdy poznať a ktoré naše deti 
neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká 
väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené 
s nejakou ľudskou činnosťou. Kvôli nám 
tisíce druhov nevzdávajú chválu Bohu svojím 
životom ani nám nebudú môcť odovzdať 
svoje posolstvo. Na to nemáme právo.“ (Lau-
dato si, 33)

Preto majme úctu ku každému mimo-
ľudskému stvoreniu a ďakujme zaň Bohu 
ako za jeho veľký dar. Ak ukončujeme život 
nejakého mimoľudského tvora, robme to 
zodpovedne a humánne. Naše zaobchádza-
nie s mimoľudskými bytosťami má byť tiež 
humánne a s rešpektovaním ich požiadaviek 
na prostredie a im prirodzené správanie. 
Vytvárajme náhradné biotopy (vhodné pro-
stredie) pre ohrozené druhy rastlín a zvierat. 
Neznečisťujme prírodu odpadmi, hlavne 
tými, ktoré sa dlhodobo rozkladajú alebo sú 
jedovaté. Separujme odpad. Tým umožníme 
jeho opätovné použitie. Svojou úctou k stvo-
renstvu ako k Božiemu daru a s vďačnosťou 
Pánu Bohu zaň prispejeme k zachovaniu 
krásy našej krajiny, jej prírodného bohatstva 
a príťažlivosti.

Jozef Kaniansky
tajomník environmenálnej subkomisie KBS
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J▌Cirkevná škola sv. Jozafáta putovala  
k hrobu svojho patróna

Zamestnanci a priatelia Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta z Trebišova 24. – 
29. septembra putovali do Ríma. Hlavným 
cieľom púte bol hrob gréckokatolíckeho 
biskupa a mučeníka sv. Jozafáta, ktorý sa na-
chádza v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Práve 
v tomto roku si Katolícka cirkev pripomína 
150 rokov od jeho kanonizácie pápežom 
Piom IX. a zamestnanci školy chceli využiť 
toto jubileum na poďakovanie sa za všetko, 
čo ich nebeský patrón v predchádzajúcich 
rokoch pre školu urobil.

Prvou zastávkou pútnikov bolo mesto 
Assisi a hrob sv. Františka, ktorý učil druhých 
vidieť v každom stvorení obraz jeho Stvori-
teľa a týmto postojom je dodnes príkladom 

človeka, ktorý spája ľudí mnohých kultúr, 
národov aj náboženstiev.

Súčasťou návštevy Ríma bola liturgia pri 
relikviách sv. Jozafáta neďaleko hlavného ol-
tára vo vatikánskej bazilike, návšteva vladyku 
Cyrila Vasiľa na Kongregácii pre východné 
cirkvi a stredajšia generálna audiencia so 
Svätým Otcom Františkom. Pútnici neobišli 
žiadnu zo štyroch hlavných rímskych bazilík, 
hrob sv. Konštantína Cyrila v Bazilike sv. 
Klimenta ani ostatné významné pamiatky 
antického Ríma. Prijal ich aj rektor Pápež-
ského ruského kolégia v Ríme a na záver púte 
sa účastníci poďakovali za prijaté dobrodenia 
slávením liturgie v Pápežskom slovenskom 
kolégiu sv. Cyrila a Metoda. (M. Mráz)

J▌Zamestnanci ˝Arcibiskupského úradu v Prešove 
putovali do Máriapócsa

V rámci zamestnaneckého dňa zamestnan-
ci Gréckokatolíckeho archieparchiálneho 
úradu v Prešove spolu s prešovským arcibis-
kupom metropolitom vladykom Jánom Bab-
jakom SJ a kňazmi archieparchiálnej kúrie 
putovali 28. septembra na starobylé pútnické 
miesto Máriapócs v Maďarsku. 

V miestnej bazilike slávili svätú liturgiu, 
ktorej hlavným slúžiacim bol vladyka Ján. 
Homíliu ohlásil otec Ľubomír Petrík, proto-
synkel Prešovskej archieparchie, ktorý upria
mil pozornosť na Presvätú Bohorodičku 
poukážuc na zázračnú ikonu v Máriapócsi. 
Ako vysvetlil, ikona trikrát slzila, pretože Bo-
horodičke veľmi záleží na osobnom vzťahu 
každého človeka s Ježišom Kristom. Iba on, 

ktorý zomrel za spásu všetkých a na tretí deň 
vstal z mŕtvych, dokáže zotrieť každú slzu 
a jeho láska je balzamom na rany ľudí. Zá-
roveň otec Ľubomír povzbudil k počúvaniu 
Božieho slova a k prijímaniu sviatostí, ktoré 
majú moc uzdravovať zo všetkých neduhov. 

Po svätej liturgii si pútnici uctili zázračnú 
ikonu Presvätej Bohorodičky a potom sa pri 
spoločnom obede stretli s maďarským arci-
biskupom metropolitom vladykom Fülöpom 
Kocsisom. Cestou domov sa zastavili na spo-
ločnú večeru v Malej Tŕni. Pekne pripravený 
zamestnanecký deň spojený s mariánskou 
púťou prispel k duchovnej formácii i k umoc-
neniu kolegiality pracovníkov archieparchiál-
neho úradu. (ISPA; foto: Martin Grošík)

�� Svätý Otec František sa 26. septembra 
stretol s pravoslávnym arcibiskupom Hila-
rionom Alfejevom, predsedom oddelenia 
pre zahraničné cirkevné záležitosti Moskov-
ského patriarchátu. Ide o ďalšie priateľské 
stretnutie, ktoré je súčasťou ekumenických 
snáh Katolíckej cirkvi vo vzťahu s Ruskou 
pravoslávnou cirkvou.

�� V Minsku od 27. septembra 
do 1. októbra zasadala Rada európskych 
biskupských konferencií. Slovensko 
zastupoval Mons. Marek Forgáč, košický 
pomocný biskup. Témou stretnutia bola 
pripravovaná biskupská synoda o mladých 
a aktuálna situácia v Európe.

�� Počas Národnej svätováclavskej púte 
slávil 28. septembra ostravsko-opavský 
biskup František Václav Lobkowicz svätú 
omšu na Mariánskom námestí v Starej 
Boleslavi. Homíliu predniesol pražský ar-
cibiskup kardinál Dominik Duka OP. Česká 
biskupská konferencia udelila pamätnú 
medailu Kongregácii milosrdných sestier 
sv. Karola Boromejského, ktorá si tento rok 
pripomína 180 rokov od príchodu do Prahy.

�� V Ľvove sa 24. – 30. septembra usku-
točnil kurz duchovnosti redemptoristov 
pre slovanské jednotky Poliakov, Ukrajin-
cov, Slovákov a Rusínov. Viedol ho riaditeľ 
centra duchovnosti v Ríme otec Peter 
Chyla CSsR a otec Sylwester Cabala CSsR 
z Lubaszowej. (M. Lukačik CSsR)

�� Svätý Otec František vymenoval 
4. októbra deväť nových členov Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov, medzi 
ktorých bol zaradený aj bývalý apoštolský 
nuncius na Slovensku Mons. Mario Gior-
dana.

�� Poľskí veriaci sa 7. októbra spojili 
pozdĺž hraníc krajiny v modlitbe ruženca 
obetujúc ju za poľské rodiny, konverziu 
Poliakov i za mier vo svete. Udalosť je 
spojená s fatimským zjavením a Máriinou 
výzvou k modlitbe a pokániu. (TK ČBK)

�� Pri príležitosti 100. výročia založenia 
Kongregácie pre východné cirkvi sa Svätý 
Otec František stretol 9. októbra s patriar-
chami a vyššími arcibiskupmi východných 
cirkví, ktorí sa zúčastnili na plenárnom 
zasadnutí kongregácie. Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku zastupoval prešovský 
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak 
SJ. Počas stretnutia Svätý Otec požiadal 
patriarchov a metropolitov o spoluprácu 
pri výbere vhodných kandidátov na biskup-
skú službu. (RV)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: onbeing.org

Nové víno
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána priblížil veľkú novosť kresťanstva: 
„Liturgia tejto nedele nám predkladá podo-
benstvo o vinohradníkoch, ktorým hospodár 
zverí vinicu, ktorú vysadil, a potom odces-
tuje. Takto sa preveruje spoľahlivosť týchto 
vinohradníkov: je im zverená vinica, ktorú 
majú udržiavať, postarať sa, aby zarodila, 
a odovzdať hospodárovi úrodu. Keď prišiel 
čas oberačky, pán posiela svojich sluhov, aby 
zhromaždili ovocie. No vinohradníci zaují-
majú vlastnícky postoj: nepovažujú sa za jed-
noduchých správcov, ale za vlastníkov, a od-
mietajú odovzdať úrodu. Sluhov zbijú, ba 
dokonca i zabijú. Pán prejavuje voči nim tr-
pezlivosť: posiela iných sluhov... Nakoniec sa 
vo svojej trpezlivosti rozhodne poslať vlast-
ného syna. Ale tí vinohradníci, uväznení vo 
svojom vlastníckom správaní, zabijú aj syna, 
mysliac si, že takto sa zmocnia dedičstva. 
Sklamanie Boha nad zlovoľným správaním 
ľudí nie je posledným slovom! Tu je tá veľká 
novosť kresťanstva: Boh, hoci je sklamaný 
z našich zlyhaní a našich hriechov, neruší 
svoje slovo, nezostáva stáť a predovšetkým 
sa neodpláca! Nuž, bratia a sestry, Boh sa 
nemstí! Boh miluje, neodpláca sa, čaká nás, 
aby nám odpustil, aby nás objal. Boh naďalej 
dáva do obehu to nové víno zo svojej vinice, 

ktorým je milosrdenstvo. Toto je tým novým 
vínom z Pánovej vinice: milosrdenstvo. Je 
tu len jedna prekážka pre vytrvalú a vľúdnu 
vôľu Boha: naša arogancia a naše namýšľanie 

si, ktoré sa neraz stávajú aj násilím! Nalie-
hanie odpovedať dobrým ovocím na Pánovo 
povolanie, ktorým nás volá, aby sme sa stali 
jeho vinicou, nám pomáha chápať, v čom 
spočíva novosť a originalita kresťanskej viery. 
Nie je len súhrnom morálnych predpisov 
a noriem, ale predovšetkým ponukou lásky, 
ktorú Boh urobil prostredníctvom Ježiša, 
ponúkol ju a naďalej ju ponúka ľudstvu. Je to 
pozvanie vstúpiť do tohto príbehu lásky, stať 
sa vinicou, ktorá je bujná a otvorená, bohatá 
na ovocie a na nádej pre všetkých.“ (úryvok 
príhovoru z 8. októbra 2017)

Byť ostražitý
Bdenie, ostražitosť a nepodliehanie svetác-
kosti boli hlavné myšlienky, ktoré Svätý Otec 
rozvinul v rannej homílii: „Pán žiada, aby 
sme boli ostražití, aby sme neupadli do po-
kušenia. Preto je kresťan stále na stráži, je 
ostražitý, je opatrný ako hliadka. Evanjelium 

hovorí o boji medzi Ježišom a démonom. 
O tom, ako podaktorí šírili reči, že Kristus 
koná svoje činy vďaka dovoleniu od diabla. 
Ježiš nerozpráva podobenstvo, ale priamo 
vyjadruje pravdu o tom, že keď nečistý duch 
vychádza z človeka, vyberie sa na opustené 
miesta a hľadá odpočinok. Keď ho nenájde, 
rozhodne sa vrátiť tam, odkiaľ vyšiel. Tam, 
kde býva slobodný človek. A vtedy si démon 
priberie so sebou ďalších sedem duchov 
horších od neho, a tak aj stav toho človeka 
bude horší ako predtým. Práve toto slovo 
,horší‘ má v evanjeliovom úryvku veľkú 
silu, pretože démoni vstupujú nebadane. 
Začínajú byť súčasťou života. Aj s ich ideami 
a ich inšpiráciami pomáhajú človeku ,žiť 
lepšie‘. Vstúpia do života človeka, do jeho 
srdca a vnútri ho začínajú meniť pozvoľna, 
bez veľkého rozruchu. Je to niečo iné ako 
posadnutie diablom, ktoré je silné. Toto je 
takpovediac salónne posadnutie diablom. 
A takýmto spôsobom diabol pomaličky spô-
sobuje v našom živote zmenu našich kritérií, 
aby nás priviedol k svetáckosti. Maskuje 
sa v našom spôsobe reagovania, a my si to 
ťažko uvedomíme. A tak človek, ktorý bol 
oslobodený od jedného démona, stane sa 
človekom zlým, v područí svetáckosti. A to je 
to, čo chce diabol: svetáckosť. Svetáckosť je 
tiež ďalším krokom k ovládnutiu démonom. 
Je to počarenie, je to zvod. Pretože on je otec 
zvádzania. A keď démon vstúpi tak pokojne, 
tak vychovane a ovládne naše postoje, naše 
hodnoty prejdú od služby Bohu k svetác-
kosti. Takto sa stávame vlažnými a svetác-
kymi kresťanmi, zmiešaninou ako miešaný 
kompót. Medzi duchom sveta a duchom 
Boha. To všetko nás vzďaľuje od Pána. Bdieť 
znamená rozumieť, čo sa deje v mojom srdci, 
znamená zastaviť sa a skontrolovať svoj 
život: Som kresťan? Vychovávam moje deti 
viacmenej dobre? Je môj život kresťanský 
alebo svetácky? Ako to môžem spoznať? 
Pomocou toho istého receptu, aký dáva 
Pavol: hľadieť na ukrižovaného Krista. Len 
tak rozpoznáme, kde je svetáckosť prítom-
ná, a tá sa rozpadne pred Pánovým krížom. 
V tom spočíva zmysel toho, že máme pred 
očami Krista na kríži. Nie je to ozdoba. Je 
to presne to, čo nás zachraňuje od týchto 
počarení, od zvodov, ktoré nás vedú k svetác-
kosti. Potom, ako som povedal, spytovanie 
svedomia: vnímať, čo sa deje. Ale vždy pred 
ukrižovaným Kristom. Modlitba. A potom 
je dobré niečo v sebe prelomiť, ale nie kosti: 
prelomiť pohodlné postoje skutkami lásky. 
Som pohodlný? Nuž urobím to, čo ma 
bude niečo stáť. Navštíviť chorého, pomôcť 
niekomu, kto to potrebuje. Nejaký skutok 
lásky. A toto prelomí ,pohodu‘, ktorú chce 
vytvoriť démon – siedmi démoni spolu s tým 
hlavným, aby dosiahli duchovnú svetáckosť.“ 
(úryvok homílie z 13. októbra 2017)

Boh nesklame! Zasadil do nášho srdca 
nádej, aby ju nechal vyklíčiť a priniesť 
ovocie. (twitter Svätého Otca Františka 

z 10. októbra 2017)

Vinica a svetáckosť

Privítanie im
igrantov v Rím

e 18. apríla 2016
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Svätý Otec František schválil 27. februára tohto roka dekrét 
o mučeníctve slovenského saleziánskeho kňaza Titusa 
Zemana, ktorý zomrel na následky mučenia a väznenia 
komunistickým režimom v roku 1969. To umožnilo jeho 
vyhlásenie za blahoslaveného. Udialo sa to 30. septembra 
v Bratislave.

JJ TK KBS, Jaroslav Girovský
J� foto: TK KBS / Peter Zimen

Hlavný program blahorečenia sa začal 
modlitbovou vigíliou v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave. Viedol ju bratislavský arcibiskup 
metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský. Medzi hosťami nechýbal sloven-
ský kardinál Jozef Tomko, viacerí slovenskí 
biskupi, stovky mladých a rehoľníkov, a ve-
riacich všetkých vekových kategórií.

V sobotu sa priestranstvo pred Kostolom 
Svätej rodiny v BratislavePetržalke začalo 
zapĺňať od skorých ranných hodín. Pontifi-
kálnu svätú omšu celebroval legát Svätého 
Otca kardinál Angelo Amato SDB, prefekt 
Kongregácie pre kauzy svätých. Konceleb-
rantmi boli bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský, hlavný 
predstavený saleziánov don Ángel Fernández 
Artime SDB, kardinál Jozef Tomko a apoštol-
ský nuncius na Slovensku Giacomo Quido 
Ottonello. Medzi prítomnými boli i sloven-
skí a zahraniční biskupi, saleziánski pred-
stavení z okolitých krajín, okolo 500 kňazov 
a stovky rehoľníkov, predstavitelia verejného 
a spoločenského života a okolo 25 000 ľudí.

Po úvodnom pozdrave a úkone kajúcnosti 
nasledoval obrad blahorečenia. Arcibiskup 
Zvolenský, generálny postulátor Spoločnos-
ti svätého Františka Saleského Pier Luigi 
Cameroni SDB a vicepostulátor procesu Jozef 
Slivoň SDB predstúpili pred kardinála Amata 
a požiadali ho, aby sa pristúpilo k blahoreče-
niu Božieho služobníka Titusa Zemana.

Vicepostulátor procesu Jozef Slivoň SDB 
potom prečítal jeho životopisný profil.

Život oddaný kňazstvu
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo 
Vajnoroch pri Bratislave ako prvé z desia-
tich detí. Keď mal desať rokov (po detstve, 
ktoré bolo poznačené častými zdravotnými 
problémami), sa na príhovor Sedembolestnej 
Panny Márie náhle uzdravil. V ten deň jej Ti-
tus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude 
navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia 
pevné predsavzatie zasvätiť sa.

Dva roky vzdoroval opozícii rodiny, miest-
neho farára, ba aj samotného direktora sale-
ziánskeho diela v Šaštíne dona Jozefa Bokora, 
ktorý mal obavu z  Titusovho mladého veku: 
„Tu nemáme takých malých, ako si ty. Čo 
urobíme, keď budeš plakať a budeš sa chcieť 
vrátiť k mamičke?“ pýtal sa ho don Bokor. 
Ale Titusa to nepoplietlo, odpovedal, že ma-
mou mu bude Sedembolestná Panna Mária, 
a presvedčil dona Bokora týmito slovami: 
„Robte, čo chcete, ale prijmite ma sem.“

Novicom sa stal v roku 1931. Prvé sľuby 
zložil 6. augusta 1932 a večné sľuby 7. marca 
1938. Teológiu študoval v Taliansku, v Ríme 
a v Chieri pri Turíne. Za kňaza bol vysvätený 
23. júna 1940 v Turíne a po návrate do vlasti 
ho predstavení žiadali, aby študoval chémiu 
a prírodné vedy. Vyučoval v rozličných sale-
ziánskych inštitútoch, zatiaľ čo v pastorácii 
podporoval aj diecézny klérus a stal sa tiež 
kaplánom jednej ženskej rehoľnej kongre-
gácie.

Na Slovensku, ktoré komunistický režim 
čoraz viac kontroloval a tvrdo prenasledoval 
Cirkev, sa Titus Zeman stal zodpovedným 
za odvážny skutok záchrany duchovných 
povolaní. Tajne sprevádzal tých, ktorí sa 
túžili stať kňazmi, cez rieku Moravu a Rakús-
ko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá 
teológie.

Zorganizoval tri prechody: jeden medzi 
augustom a septembrom 1950, ďalší v ok-
tóbri 1950 a tretí – posledný v apríli 1951. 
Medzitým sa aktivita záchrany salezián-
skych povolaní stala kanálom, cez ktorý 
sa pokúšal zachrániť aj prenasledovaných 
diecéznych kňazov. Titus Zeman bol však 
po nevydarenom treťom prechode spolu 
s mnohými ďalšími v apríli 1951 zatknutý.

Vykonštruované obvinenia zneli: špionáž 
a velezrada. Prokurátor pre neho žiadal trest 
smrti. Ale Titusova povesť a vôľa režimu „ne-
vytvárať mučeníkov“ priniesla zmenu trestu 
na 25 rokov tvrdého väzenia nepodmie-
nečne so stratou občianskych práv. Trinásť 
rokov Titus znášal väzenie ťažko mučený, 
zosmiešňovaný, ponižovaný. Bratislava, 
Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice a napokon 
Jáchymov, kde bol určený na manuálne 
drvenie rádioaktívneho uránu. V roku 
1964 režim Titusa podmienečne prepustil 
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na slobodu, stále bol však trápený, sledovaný 
a nakoniec s ním zaobchádzali ako s pokus-
ným králikom. Zomrel 8. januára 1969.

V roku 1991 ho rehabilitačný proces 
definitívne vyhlásil za nevinného. Pritom aj 
niektorí z jeho prenasledovateľov sa na konci 
svojho života obrátili a priblížili k Cirkvi, 
ba žiadali o odpustenie zla, ktoré Titusovi 
urobili. Jeho smrť zapríčinili násilné skutky 
prenasledovateľa z nenávisti k samotnej vie-
re, ktoré jasným spôsobom viedli k skráteniu 
jeho života.

Mučeník povolania má svoj sviatok 
8. januára
Po prečítaní profilu nového slovenského 
blahoslaveného kardinál Amato prečítal 
v latinčine apoštolský list Svätého Otca Fran-
tiška, v ktorom dovoľuje nazývať Božieho 
služobníka Titusa Zemana blahoslaveným 
a stanovuje 8. január, deň, keď vstúpil 
do neba, za deň jeho oslavy. Po odhalení 
obrazu nového blahoslaveného a prinesení 
relikvií nasledovala liturgia slova.

V homílii sa prítomným prihovoril kardi-
nál Amato, ktorý poukázal na Titusa Zemana 
ako na človeka plného viery, odvahy a nádeje 
aj vo chvíli, keď čelil núteným prácam ur-

čeným na likvidáciu človeka. Osobitne však 
kardinál vyzdvihol jeho lásku, ktorá „neberie 
ohľad na utrpené zlo, všetko odpúšťa, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko znáša“. ... „Je to láska 
schopná zo srdca odpustiť prenasledovate-
ľom.“ V závere svojej kázne blahoslaveného 
označil za mučeníka pre povolania, ktorý 
„miloval svoje saleziánske a kňazské povola-
nie a túžil, aby aj iní mladí prežívali v slobo-
de sen svojho zasvätenia sa Pánovi“.

Po prijímaní sa prítomným prihovoril 
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav 
Zvolenský a hlavný predstavený saleziánov 
don Ángel Fernández Artime. Poďakovali 
sa Svätému Otcovi Františkovi, kardinálovi 
Amatovi, prítomným biskupom a kňazom, 
a celému zhromaždenému ľudu.

Príklad života Titusa Zemana 
inšpiruje
Víkendový program blahorečenia pokračo-
val slávnostným ceremoniálom s názvom 
Prekročil som hranicu v bratislavskej HANT 

aréne. Súčasťou programu bolo aj otvorenie 
Odvážneho roka – celoslovenskej duchovnej 
prípravy na Národné stretnutie mládeže 
P18, ktoré sa uskutoční v lete v Prešove a je 
zároveň prípravou na stretnutie so Svätým 
Otcom na Svetových dňoch mládeže v janu-
ári 2019 v Paname, a odhalené logo národ-
ného stretnutia, ktoré vytvoril Peter Sedlák 
z Prešova. Ďalší program zahŕňal prezentácie 
svedectiev tých, ktorí boli zázračne uzdrave-
ní na príhovor Titusa Zemana.

Víkendový program blahorečenia sa za-
končil 1. októbra v BratislaveVajnoroch, kde 
sa nový slovenský blahoslavený narodil, bol 
pokrstený, birmovaný, kde slávil svoju pri-
mičnú svätú omšu a skončil svoj pozemský 
život. Relikviár s ostatkami blahoslaveného 
uložili do Kostola Sedembolestnej Panny 
Márie vo Vajnoroch, kde sa konala ďakovná 
svätá omša za jeho sobotné blahorečenie. 
Liturgiu slávil bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský a veriacim 
sa prihovoril hlavný predstavený saleziánov 
dona Bosca don Ángel Fernández Artime.

Súčasný rektor PIO David Nazar SJ

Ďakovná svätá omša vo Vajnoroch 1. októbra 2017

Svätý Otec František hovoril 
o bl. Titusovi Zemanovi
V tento deň pri poludňajšej modlitbe 
Anjel Pána Svätý Otec František pred-
stavil osobnosť nového blahoslaveného, 
slovenského saleziána kňaza Titusa 
Zemana celej Cirkvi týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, včera bol 
na Slovensku, v Bratislave blahorečený 
Titus Zeman, saleziánsky kňaz. Pripája 
sa k dlhému zástupu mučeníkov 20. sto-
ročia, keďže zomrel v roku 1969 po tom, 
ako bol dlhý čas vo väzení pre svoju 
vieru a pre svoju pastoračnú službu. 
Nech nás jeho svedectvo podopiera 
v najťažších chvíľach života a pomáha 
nám aj uprostred skúšky rozpoznať 
prítomnosť Pána.“
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J▌Zomrel kňaz Ján Gurský
Svoju dušu v 40. roku kňazského života a v 81. roku života 
odovzdal 7. októbra otec Ján Gurský. Narodil sa 6. júna 1936 
v Bardejove. Sviatosť manželstva uzavrel s Miloslavou, rod. 
Peregrimovou, s ktorou vychovali štyri deti, pričom dvaja 
z nich sa stali rímskokatolíckymi kňazmi.

Teológiu študoval tajne a v roku 1977 bol aj tajne vysväte-
ný za kňaza. Počas totalitného režimu mával tajné pastorač-
né stretnutia s rodinami. Po roku 1989 pôsobil ako birituál-
ny nemocničný kňaz a súčasne pracoval ako všeobecný lekár 
pre dospelých.

Zádušnú svätú omšu a pohrebné obrady slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný bis-
kup, 10. októbra v Bazilike sv. Egídia v Bardejove. Večná mu pamiatka a blažený pokoj! (ISPA)

J▌V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrám
Veriaci farnosti Rakovec nad Ondavou 
oslávili 1. októbra chrámový sviatok Ochrany 
Presvätej Bohorodičky odpustovou slávnos-
ťou, počas ktorej vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený 
chrám, na ktorom sa vykonala rekonštrukcia 
strechy. Slávnosť liturgickým spevom spre-
vádzal domáci spevácky zbor pod vedením 
Kataríny Potockej.

V kázni vladyka Milan poukázal na snahu 
sveta vyrovnať sa so strachom z vojny, kto-
rého jediným skutočným riešením je hľadať 
ochranu Presvätej Bohorodičky.

V závere slávnosti sa miestny farár otec 
Slavomír Jusko poďakoval vladykovi Mila-
novi za povzbudivé slová a zároveň vyjadril 
vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na obnove 
chrámu. (M. Ivanová)

J▌Pracovníčka Gréckokatolíckej charity Prešov 
získala krajské ocenenie

Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove sa 2. októbra uskutočnil 7. ročník 
oceňovania sociálnych služieb Prešovského 
samosprávneho kraja Krídla túžby. Členovia 
sociálnej komisie pri zastupiteľstve kraja 
ocenili troch laureátov, medzi ktorých v ka-
tegórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych 
služieb patrila aj Ľubica Sluť˝áková z Domo-
va nádeje Gréckokatolíckej charity Prešov.

Ľubica Sluťáková pracuje v gréckokatolíc-
kej charite vyše tretinu svojho života v po-

zíciách od sociálneho pracovníka v útulku 
Dom Charitas až po terapeutku v resociali-
začnom stredisku Domov nádeje.

V rámci kultúrneho programu sa v diva-
delnom vystúpení Farby predstavili aj mladí 
z Domu sv. Anny, zariadenia s kombinovaný-
mi službami pre deti a mladých so zdravot-
ným znevýhodnením, ktorého zriaďovate-
ľom je Gréckokatolícka charita Prešov. (S. 
Hrabčáková)

J▌Metropolita Ján Babjak posvätil  
obnovený chrám v Medzilaborciach

Vo farnosti sv. Bazila Veľkého v Medzila-
borciach posvätil 24. septembra prešovský 
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ 
obnovený interiér chrámu, ikonostas, tetra-

pod, žertveník a evanjeliár. Počas archijerej-
skej svätej liturgie v kázni vladyka zdôraznil 
význam obetavosti pre obnovenie chrámu 
a pripomenul dôležitosť zveľaďovania aj 
chrámu svojho vnútra, obnovu živého vzťahu 
s Bohom. Na záver slávnosti sa miestny farár 
otec Ján Blaško poďakoval vladykovi Jánovi 
za posvätenie chrámu i za jeho slová a ná-
sledne vyjadril vďaku dobrodincom, ktorí sa 
podieľali na samotnej obnove chrámu. (jb; 
foto: archív farnosti)

�� Vo farnosti Poprad sa 24. septembra 
konal farský deň, počas ktorého bol okrem 
modlitieb a priateľských rozhovorov pred-
stavený pastoračný plán na nasledujúce 
roky. Deti čakal bohatý program, na ktoré-
ho príprave sa podieľali sestry služobnice. 
(A. Chovanová SNPM)

�� Kňazi Prešovskej archieparchie sa spolu 
s prešovským arcibiskupom metropoli-
tom vladykom Jánom Babjakom SJ stretli 
26. septembra na kňazskom dni v Ľutine. 
Program sa začal svätou liturgiou v bazi-
like minor, pri ktorej vladyka Ján kňazov 
povzbudil k mariánskej úcte. Následne si 
kňazi mohli okrem dôležitých pastoračných 
oznamov a vladykových slov usmernenia 
vypočuť prednášku lekárky Márie Onuško-
vej o správnej životospráve. (ISPA)

�� Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 
sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána 
Krstiteľa v Trebišove slávila 29. septem-
bra svätá liturgia s modlitbou Otče náš 
v nemeckom jazyku. Cieľom školy je tiež 
zaviesť čítania, spevy a modlitby v jazykoch 
vyučovaných v škole. (J. Partilová)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa 29. sep-
tembra – 1. októbra uskutočnilo prvé 
stretnutie ďalšieho ročníka Archiepar-
chiálnej školy animátora dobrovoľníka. 
Účastníci spoznávali vlastnú hriešnosť i Bo-
žiu lásku a učili sa budovať vzťah s Bohom. 
(P. Maľarčík)

�� Diecézny katechetický úrad v Prešove 
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým 
centrom regionálneho pracoviska v Prešo-
ve pripravil 3. októbra pre katechétov se-
minár venovaný knihám najbližšej biblickej 
súťaže a olympiády pod spoločnou témou 
Poslušnosť Božiemu hlasu. Po svätej liturgii 
predstavil v priestoroch Metodicko-peda-
gogického centra otec Jozef Zorvan Knihu 
Genezis a Evanjelium podľa sv. Marka. 
(P. Cap)

�� V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
slávil 7. októbra prešovský arcibiskup met-
ropolita vladyka Ján Babjak SJ ďakovnú 
svätú liturgiu za 25 rokov rehoľného živo-
ta, ktoré si pripomenulo sedem rehoľných 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Vladyka Ján ich v homílii povzbudil 
k zaľúbenosti do Krista a k pokornej službe. 
Jubilantkám zagratulovala aj sestra Petra 
Sičáková, provinciálna predstavená. (ISPA)

�� V obci Krivé, filiálke farnosti Kružlov, sa 
8. októbra pri príležitosti sviatku sväté-
ho apoštola a evanjelistu Lukáša konala 
odpustová slávnosť vysielaná v priamom 
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J▌V Bratislave sa uskutočnil 13. ročník 
medzinárodného ekumenického koncertu

Občianske združenie Naše Aktivity Pre 
Slovensko (NAPS) usporiadalo 1. októbra 
v novej budove Slovenského národného di-
vadla v Bratislave 13. ročník medzinárodného 
ekumenického koncertu, ktorý bol venovaný 
pamiatke prvého prezidenta súčasnej Slo-
venskej republiky a čestného člena inštitútu 
NAPS Michala Kováča. Pozvanie na koncert 
prijal prezident Pápežskej rady pre napomá-
hanie jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch 
a metropolita Arsenios, osobný legát Jeho 
Svätosti ekumenického patriarchu Bartolo-
meja I. Konštantínopolského.

Na koncerte zazneli kresťanské i židov-
ské spevy vo viacerých jazykoch v podaní 
vyše 200 umelcov zo Slovenska i Maďarska. 
Medzi nimi nechýbal obľúbený Bratislavský 
chlapčenský zbor či známa formácia Press-
burger Klezmer Band. Umelcov sprevádzal 
orchester Sinfonietta pod dirigentskou 
taktovkou Adriana Kokoša. V závere podu-
jatia udelili hierarchovia kresťanských cirkví 
požehnania v piatich jazykoch a modlitbou 
sa k nim pridal aj rabín židovskej nábožen-
skej obce. (P. Solej; foto: O. Cheresko)

J▌Kardinál Kurt Koch navštívil Prešov  
a stretol sa s predstaviteľmi cirkví na Slovensku

Počas návštevy Slovenska 1. – 3. októbra sa 
predseda Pápežskej rady na podporu jednoty 
kresťanov kardinál Kurt Koch okrem účasti 
na ekumenickom koncerte NAPS stretol aj 
s prezidentom Andrejom Kiskom a ďalšími 
verejnými činiteľmi. Na pôde Univerzity 
Komenského v Bratislave si kardinál prevzal 
z rúk rektora prof. Karola Mičietu zlatú 
medailu za rozvoj katolíckej teológie a prehl-
bovanie dialógu medzi národmi a rozličnými 
náboženstvami. V hlavnom meste kardinál 

slávil aj verejnú svätú omšu v jezuitskom kos-
tole, kde ho privítal dekan Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity P. Miloš Lichner SJ.

V pondelok večer 2. októbra a v utorok 
3. októbra kardinál Kurt Koch navštívil Prešov-
skú archieparchiu. V sprievode prešovského 
arcibiskupa metropolitu vladyku Jána Babjaka 
SJ navštívil baziliku minor v Ľutine, jej areál 
i drevený Chrám Svätej rodiny. V Prešove 
navštívil aj pravoslávneho prešovského arcibis-
kupa, metropolitu českých krajín a Slovenska 

prenose RTVS. Svätú liturgiu slávil prešov-
ský protosynkel Mons. Ľubomír Petrík. 
V homílii o vzkriesení naimského mládenca 
zdôraznil, že Kristus má moc zvíťaziť nad 
smrťou každého človeka. (P. Vasiľ)

�� Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa 
10. októbra uskutočnila vedecká konfe-
rencia na tému Pastorácia a sprevádza-
nie rozvedených katolíkov po pápežskej 
exhortácii Amoris laetitia. V odborných 
prednáškach pedagogických a vedeckých 
pracovníkov zo Slovenska, Česka a Poľska 
sa poukázalo na niektoré zmeny, ktoré vo 
vzťahu Cirkvi k rozvedeným nastali po vy-
daní exhortácie.

�� Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa 
10. októbra uskutočnil metodický seminár 
pre katechétov Košickej eparchie na tému 
Exegéza biblických kníh – Kniha Genezis 
a Evanjelium podľa sv. Marka, ktoré pred-
stavil sekretár a hovorca košického eparchu 
otec Róbert Jáger. V závere katechéti 
diskutovali s košickým eparchom vladykom 
Milanom Chauturom CSsR o súčasných 
problémoch učiteľstva. (DKÚ KE)

�� V priestoroch košického eparchiálneho 
úradu sa 12. októbra konal kňazský deň 
Košickej eparchie na tému Zrozumiteľnosť 
ohlasovania evanjelia z katechetického, 
biblického i formálneho aspektu. Vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, upo-
zornil na dôležitosť obsahovej i formálnej 
stránky kázne. Prednášky hostí Mons. Ma-
riána Bublinca, vikára pre katechézu a novú 
evanjelizáciu Banskobystrickej diecézy, otca 
Róberta Jágera, sekretára a hovorcu ko-
šického eparchu, a doktoranda Akadémie 
umení v Banskej Bystrici Marka Rozkoša, 
zakončili pastoračné oznamy. (TS KE)

�� Pri príležitosti 100. výročia fatimských 
zjavení putovali 12. októbra žiaci Cirkev-
nej základnej školy sv. Juraja z Trebišova 
k zázračnej ikone Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove. Na pútnickom mieste slávili 
svätú liturgiu a po spoločnom občerstvení 
vyšli na Viniansky hrad. (CZŠ sv. Juraja)

�� Z iniciatívy starostky obce Brežany 
Márie Gumanovej si 13. októbra veriaci 
modlitbou posvätného ruženca a svätou 
liturgiou, ktorej spev viedli kantorky 
z farnosti Miklušovce, pripomenuli 100. 
výročie fatimských zjavení. Následne 
15. októbra veriaci oslávili patróna 
chrámu sv. evanjelistu Lukáša odpustovou 
svätou liturgiou, ktorú spevom sprevádzal 
ženský zbor z Klenova pod vedením Márie 
Múdrej. Obe liturgie slávil správca farnosti 
Klenov otec Patrik Palčo. (– sg)
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�� Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove bol 
11. septembra miestom duchovnej obnovy 
zamestnancov a doktorandov Gréckokato-
líckej teologickej fakulty PU v Prešove. (J. 
Lukáčová)

�� Na Sigorde sa 11. – 12. septembra 
konalo prvé formačné stretnutie spolupra-
covníkov s rómskymi komunitami Grécko-
katolíckej rómskej misie. (R. Neupauer)

�� V Gréckokatolíckom kňazskom semi-
nári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa 
12. – 15. septembra uskutočnili duchovné 
cvičenia bohoslovcov, ktoré viedol otec 
Jaroslav Lajčiak z Pápežského východného 
inštitútu v Ríme. (M. Tokár)

�� Prešovský arcibiskup metropolita vla-
dyka Ján Babjak SJ slávením svätej liturgie 
v prešovskej katedrále za účasti rektora 
univerzity Petra Kónyu otvoril 18. septem-
bra akademický rok na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU v Prešove. (M. 
Gordanová a Ľ. Lenártová)

�� Arcidiecézna charita Košice pod záštitou 
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a epar-
chu vladyku Milana Chautura CSsR zorgani-
zovala 27. septembra v Košiciach 10. ročník 
charitatívneho futbalového turnaja v rámci 
projektu Odkopnime predsudky – Futbal 
spája! (M. Boritáš)

�� Žiaci 2. – 4. ročníka Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja vo Svidníku sa 2. – 6. októb-
ra zúčastnili na škole v prírode v Tatranskej 
Lomnici. (A. Majdová)

�� Vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, slávil 7. októbra v Klokočove svätú 
liturgiu počas fatimskej soboty spojenej 
s púťou kresťanských pedagógov a učiteľov 
škôl Košickej eparchie. (TS KE)

�� Úrad pre apoštolát ochrany života 
Košickej arcidiecézy zorganizoval 7. októbra 
v Košiciach stretnutie pre farmaceutov 
o výhrade vo svedomí a nežiaducich 
účinkoch hormonálnej antikoncepcie. (M. 
Komišaková)

�� Na hore Zvir sa 7. – 8. októbra usku-
točnila fatimská sobota a malá púť, ktorá 
vyvrcholila svätou liturgiou slávenou otcom 
Ivanom Bojčukom z Vojenskej farnosti bl. 
sestry Zdenky Schelingovej. (D. Zimovčák)

�� Sestry služobnice Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie z Ukrajiny navštívili 12. 
– 13. októbra Cirkevnú materskú školu bl. 
Tarzície v Trenčíne, aby spoznali pomery 
školstva na Slovensku. (sr. A. Chovanová 
SNPM)

Rastislava. Súkromnú svätú omšu slávil v pre-
šovskej arcibiskupskej Kaplnke sv. Jozefa.

Na slávnostnom obede v prešovskej 
gréckokatolíckej arcibiskupskej rezidencii 
sa s kardinálom stretli prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha 
Milan Chautur CSsR, rímskokatolícky ko-
šický arcibiskup metropolita Bernard Bober, 
pravoslávny arcibiskup metropolita Rastislav, 
pravoslávny michalovskokošický arcibiskup 

Juraj, biskup Východného dištriktu Evanje-
lickej cirkvi a. v. Slavomír Sabol, predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Peter 
Chudík, primátorka mesta Prešov Andrea 
Turčanová a niekoľkí ďalší hostia.

Vladyka Ján udelil kardinálovi Zlatú me-
dailu bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 
OSBM a venoval obraz dreveného gréckoka-
tolíckeho chrámu. (RV a ISPA; foto: Michal 
Pavlišinovič)

J▌Kňaz Pavel Dancák slávil 60. výročie kňazstva
V Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Gréckoka-
tolíckom kňazskom seminári bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove slávil 14. októbra 
prešovský arcibiskup metropolita vladyka 
Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri 
príležitosti 60. výročia kňazstva gréckoka-
tolíckeho kňaza Pavla Dancáka. Spolu s ním 
koncelebroval jubilant, jeho dvaja synovia, 
ktorí sú gréckokatolíckymi kňazmi – rektor 
gréckokatolíckeho kňazského seminára 
v Prešove otec Miroslav Dancák a profesor 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove otec Pavol 
Dancák – i ďalší trinásti kňazi, medzi nimi aj 
jeho vnuk otec Pavol Dancák ml.

V úvode slávnosti vladyka Ján posvätil 
a odovzdal jubilantovi zlatý kríž za jeho do-
terajšie pôsobenie v Gréckokatolíckej cirkvi. 
V homílii pripomenul neustálu dispozíciu 
a horlivosť pre Krista, ktorá dodáva múdrosť. 
Zároveň jubilantovi vyjadril svoju vďačnosť 
za jeho neochabujúci príklad pre iných kňa-
zov a oddanú kňazskú službu.

Na konci slávnosti sa v mene svojho otca 
vladykovi, kňazom a veriacim poďakoval 

otec Miroslav Dancák. Potom pri bielom 
stole neľahký, ale zároveň krásny kňazský 
život jubilanta predstavili jeho syn otec Pavol 
Dancák a brat otec František Dancák.

Jubilant Pavel Dancák, protojerej s právom 
nosiť zlatý kríž a s právom nosiť nábederník, 
titulárny arcidekan, sa narodil 3. mája 1936 
vo Varhaňovciach. Kňazskú vysviacku prijal 
13. októbra 1957 v Prešove. V rokoch 1968 – 
1988 bol správcom farnosti Nový Ruskov, 
v rokoch 1979 – 1980 zároveň správcom 
farnosti Cejkov excurrendo a v rokoch 1984 – 
1987 aj správcom farnosti Vojčice excurrendo. 
Od roku 1983 do roku 1988 bol aj dekanom 
Trebišovského dekanátu. V rokoch 1988 
– 1990 bol riaditeľom Gréckokatolíckeho 
biskupského úradu v Prešove, v rokoch 1990 
– 2003 správcom farnosti Nový Ruskov, v ro-
koch 2003 – 2005 výpomocným duchovným 
v Okružnej. Od roku 2005 je výpomocným 
duchovným v Prešove. V roku 2010 bol inkar-
dinovaný z Košickej eparchie do Prešovskej 
archieparchie. (ISPA)

J▌V Michalovciach sa uskutočnila odpustová 
slávnosť Arcibratstva ruženca

Členovia Arcibratstva ruženca slávili od-
pustovú slávnosť 14. – 15. októbra v bazilike 
minor v Michalovciach. Program sa začal 
modlitbou posvätného rozjímavého ruženca. 
Nasledovala katechéza, ktorú viedol hlavný 
zodpovedný za arcibratstvo otec Tomáš Smo-
leňák CSsR. Po liturgickej modlitbe Veľkej 
večierne s lítiou slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú 
liturgiu.

Vo svojej kázni poukázal na ruženec ako 
na modlitbu, ktorá vychádza z Božieho slova 
pripomínajúc dôležité momenty dejín spásy. 
Po svätej liturgii nasledoval Akatist k Presvä-
tej Bohorodičke a panychída za zomrelých 
členov arcibratstva.

Nedeľný program sa začal slávením utier-
ne a svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jozef 
Troja CSsR. V kázni predstavil Máriu ako 
učiteľku pokory a odpúšťania. Nasledoval 
Moleben k Presvätej Bohorodičke a slávnost-
ný posvätný ruženec. Slávnostným kazate-
ľom na nasledujúcej svätej liturgii bol brat 
Reginald Slavkovský OP, bývalý provinciál 
dominikánov na Slovensku. V kázni predsta-
vil ruženec ako zjednodušené Božie slovo. (J. 
Troja CSsR; foto: M. Dupnák)
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J▌Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú 
kaplnku v Družstevnej pri Hornáde

V obci Družstevná pri Hornáde, filiálke far-
nosti KošiceStaré Mesto, posvätil za účasti 
starostu obce Jána Juhása 8. októbra vlady-
ka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
novozriadenú kaplnku, ktorá sa nachádza 
v budove miestneho domu smútku. Úvod-
nou časťou slávenia bolo posvätenie nového 
prestola – oltára a kivota – bohostánku, ktoré 
vyhotovil Miroslav Keba. Pri tejto príležitosti 
miestne gréckokatolícke spoločenstvo oslá-
vilo aj odpustovú slávnosť sviatku Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bol určený 
za patrocínium kaplnky.

Pri príležitosti Nedele Pamiatky svätých 
otcov Siedmeho všeobecného snemu vladyka 
Milan pripomenul starostlivosť otcov Cirkvi 
o zachovanie pravého Kristovho učenia 
a upozornil, že je veľmi dôležité zrovnávať 
svoje názory s jasnými definíciami viery 
otcov.

Slávnosť sa zakončila myrovaním a sprie-
vodom okolo kaplnky a pre všetkých 
prítomných bolo pripravené agapé v podobe 
makovníkov a orechovníkov, ktoré pripravili 
miestne veriace. (TS KE; foto: D. Kováč)

J▌V Bardejove posvätili  
Cirkevnú materskú školu bl. Vasiľa Hopka

Prešovský protosynkel Mons. Ľubomír Petrík 
posvätil v Bardejove 2. októbra za účasti detí, 
rodičov a cirkevných i mestských predstavi-
teľov novozriadenú Cirkevnú materskú školu 
bl. Vasiľa Hopka v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Prešovskej archieparchie.

Na úvod riaditeľka materskej školy Ľud-
mila Basová privítala prítomných a požiadala 
zástupcov zriaďovateľa o slávnostné pres-

trihnutie pásky, po ktorom nasledovalo po-
svätenie priestorov. V príhovore protosynkel 
vyzdvihol prínos cirkevnej materskej školy, 
ktorá okrem štandardného vzdelávacieho 
programu ponúka pre deti a ich rodičov 
aspekt Ježiša Krista, takže deti môžu vzrastať 
nielen intelektuálne, ale aj duchovne. Na zá-
ver si deti ako prejav vďaky pripravili krátky 
program. (Tomáš Molčan)

JJ Juraj 
J� Gradoš

Rozhovor s kardinálom Kurtom Kochom, 
predsedom Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov

�� Ako hodnotíte svoju návštevu 
Slovenska, zvlášť Prešova?

Je to prvýkrát, čo môžem navštíviť túto 
nádhernú krajinu, ale predovšetkým 
zažívam skvelú skúsenosť výbornej 
spolupráce jednotlivých cirkví. Zároveň 
pociťujem dobrý vzťah medzi nimi. Súčasne 
je to pre mňa dobrá skúsenosť spoznať 
východnú tradíciu aj v rámci Katolíckej 
cirkvi. Mám v srdci veľkú radosť, že môžem 
spoznať miestnu Gréckokatolícku cirkev.

�� Ako by ste definovali jednotu 
kresťanov, ku ktorej má dnes Cirkev 
najbližšie?

Myslím si, že najdôležitejšou vecou je 
dosiahnuť jednotu vo viere, aby sme 
zdieľali jednu vieru. Potom môžeme spolu 
sláviť rovnaké sviatosti. To všetko je však 
podmienené aj vzájomným uznaním 
hierarchie. Jednota teda znamená jednotu 
vo viere, jednotu vo sviatostiach a jednotu 
v hierarchii.

A čo môžeme robiť? Tou 
najpodstatnejšou vecou je modlitba 
za jednotu, lebo my ľudia ju sami 
nedokážeme vytvoriť. Sme schopní sa 
rozdeliť, ako o tom svedčí história, ale 
jednota je darom Svätého Ducha. A v tomto 
zmysle je prvou povinnosťou modliť sa 
za jednotu. Ježiš vo svojej veľkňazskej 
modlitbe v 17. kapitole Jánovho evanjelia 
nevyzýva ľudí k jednote, ale modlí sa 
za jednotu. A keď sa Ježiš modlí za jednotu 
kresťanov, my nemôžeme robiť nič iné. Tá 
najpodstatnejšia vec je modlitba.

Rovnako sa musíme usilovať 
o prehlbovanie priateľstva medzi rôznymi 
cirkvami, prehlbovanie dialógu lásky 
i dialógu pravdy. Práve o to sa usilujeme 
v zmiešanej medzinárodnej komisii 
pre teologický dialóg medzi Katolíckou 
a Pravoslávnou cirkvou.

NOVOKŇAZ
Bratislavská eparchia
Andrej Škoviera; vek: 42 rokov
Kňazská vysviacka 11. november 2017 (10.30 h)
Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
Svätiteľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
Primície: 18. november 2017 (10.30 h), Katedrálny chrám 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
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Pred rokom agentúra Focus urobila prieskum verejnej mienky o vnímaní demokracie 
na Slovensku. Za návrat k socialistickému zriadeniu sa vyslovilo 28 percent ľudí. Teda štvr-
tina obyvateľov Slovenska by súhlasila s návratom socializmu spred roka 1989. Stretnúť sa 
s pozitívnym názorom na život v socialistickom Československu nie je až také ťažké, ako by 
sa zdalo po 28 rokoch od pádu totalitného režimu. Najmä od staršej generácie si môžeme 
vypočuť, že za komunizmu bolo dobre, len keby náboženstvo nechali na pokoji. Lenže ko-
munisti náboženskú slobodu nerešpektovali. Je teda komunizmus nezlučiteľný s kresťan-
stvom? Ako to, že Cirkev bola pre komunistov nepriateľom? Ako sa vyvíjali vzťahy medzi 
Katolíckou cirkvou a komunistickým režimom?

Katolícka cirkev 
a KOMUNIZMUS
JJ Peter Borza
J� foto: www.ceskatelevize.cz 

astatic.projektn.sk

Počas socializmu mal každý prácu, istý príjem. 
Ceny potravín, energií a cestovného boli nízke. 
Stačilo sa uskromniť a človek mohol pokojne žiť. 
Ale za akú cenu? Komunizmus pripravil vo svete 
o život 85 až 100 miliónov ľudí. Medzi nimi sú aj 
obete zo Slovenska, aj z Gréckokatolíckej cirkvi. 
Zomreli vo väzení – Pavel Peter Gojdič OSBM, 
Metod Dominik Trčka CSsR i prešovský farár Mi-
ron Petrašovič alebo na následky väznenia Vasiľ 
Hopko. Ďalší zakúsili väznenie, mučenie a život 
ľudí druhej kategórie. Boli ich tisíce a ešte aj 
dnes žijú medzi nami a vydávajú svedectvo 
o odvrátenej strane socializmu. 

S ľahkosťou si ich každý záujemca môže po-
zrieť na stránke www.pametnaroda.cz, kde sú 
k dispozícii životné príbehy obetí komunistické-
ho režimu v Československu. Je veľmi dôležité 
porovnávať svoju skúsenosť s ich skúsenosťou, 
aby sme rozoznali realitu obdobia neslobody 
a pokúsili sa dôstojne vyrovnať s minulosťou. 
Zvlášť pre gréckokatolíkov. Veď len nedávno 
v dvoch gréckokatolíckych farnostiach došlo 
k odhaleniu pamätných tabúľ komunistickým 
pohlavárom. 

Idea komunizmu
Karl Marx s Friedrichom Engelsom vytvorili 
v polovici 19. storočia filozofický základ komu-
nistických ideálov v 20. storočí. V roku 1848 
publikovali v Londýne Komunistický manifest, 
v ktorom predstavili učenie o triednom boji 
a zakončili ho výzvou: „Proletári všetkých krajín, 

spojte sa“. Základom myslenia bola koncepcia 
materialistického poznania dejín založená 
na ekonomických zákonitostiach. Podľa nich je 
v spoločnosti prítomný konflikt medzi ovládaný-
mi a vládnucimi. K jeho odstráneniu sa dospeje 
až po zrušení súkromného vlastníctva a nasto-
lení beztriednej, komunistickej spoločnosti. 
Proletariát sa podľa Marxa stal novým Izraelom, 
spasiteľom a budovateľom nového kráľovstva 
na zemi. Vyvolený národ sa premenil na vyvole-
nú triedu – proletariát – pracujúcich.

Marxistická filozofia bola presvedčená 
o svojich pravdách. Bola príkladom svetské-
ho humanizmu, ktorý v mene vyššieho cieľa 
ospravedlňoval násilie a dopúšťal sa neľudských 
až beštiálnych skutkov na svojich oponentoch 
alebo odporcoch nevyhnutného pokroku.

Komunistické Rusko
K realizácii beztriednej spoločnosti pristúpil 
v roku 1917 Vladimír Iľjič Lenin s ďalšími boľše-
vikmi v Rusku, kde v novembri 1917 zrealizovali 
štátny prevrat. V roku 1922 sa jeho zásluhou 
na javisku dejín predstavil prvý totalitný štát 
s komunistickou vládou – Sovietsky zväz. Lenin 
krátko po prevzatí moci zriadil bezpečnostný 
aparát − celoruskú mimoriadnu komisiu pre 
boj s kontrarevolúciou a sabotérmi známu ako 
ČEKA, neskôr ako NKVD a po druhej svetovej 
vojne ako KGB. V priebehu pár týždňov sa ČEKA 
stala nástrojom revolúcie – zatýkala, odsudzo-
vala a trestala nepriateľov, budovala koncen-
tračné a pracovné tábory. Cárska tajná polícia 
mala 15 000 agentov, ČEKA mala do konca roku 
1919 už 250 000 agentov a vykonávala v prie-
mere tisíc popráv mesačne. Sám Lenin zaviedol 
do ČEKA ducha teroru a nútil jej príslušníkov 
k odstráneniu nepriateľov revolúcie.

Alexander Solženicyn v knihe Súostrovie 
gulag vymenoval niekoľko skupín, ktoré boli 
zneškodnené ako „hmyz“. Medzi nimi boli 
univerzitní profesori, členovia farských rád 
a speváckych zborov, kňazi, mnísi a mníšky, 
podľa Leninovho videnia sveta všetci označení 
ako „ľudia včerajška“. Systematickým úsilím 
vybudoval Lenin dôkladne premyslený aparát 
štátnej tyranie, aký dovtedy svet nezažil. Cirkev, 
aristokracia, meštianstvo bolo odstránené 
a štát mal všetky práva. 

Leninov nekompromisný postup proti ná-
boženstvu reprezentovanému v Rusku najmä 
Pravoslávnou cirkvou bol iniciovaný aj jeho 
osobným vnímaním nebezpečenstva zo strany 
Cirkvi. Marx náboženstvom pohŕdal a podceňo-
val ho, ale Lenin ho vnímal ako všadeprítomné-
ho nepriateľa. Stalin zasa bol antiklerikál, ktorý 
neznášal cirkevných predstaviteľov pre ich údaj-
nú skazenosť a úplatnosť. Lenin proti takýmto 

12 www.casopisslovo.sk
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vlastne nič nemal, pretože sa dali ľahko zlomiť. 
Nenávidel však svätcov. Vyhlasoval, že čím je 
náboženstvo čistejšie, tým je nebezpečnejšie. 
Poctiví kňazi majú oveľa väčší vplyv než tí, ktorí 
sú sebeckí a nemravní. Najviac žiadal bojovať 
proti tým, ktorí stáli na strane proletariátu – 
pracujúcich a chudobných.

V Leninovom vnímaní komunizmus nahradil 
náboženstvo. To malo byť odstránené, aby 
nebránilo šíreniu revolúcie. S cieľom vyvolať 
svetovú revolúciu bola v Moskve založená 3. 
internacionála alebo Kominterna, ktorá od roku 
1920 riadila členské komunistické strany vo sve-
te a prostredníctvom nich viedla najmä koncom 
20. a v 30. rokov dvadsiateho storočia v Európe 
kampaň proti Katolíckej cirkvi.

Cirkev a komunizmus
Cirkev komunizmus odmietla hneď v jeho 
počiatkoch ústami blahoslaveného pápeža Pia 
IX. v roku 1846, ktorý varoval pred zhubnou 
náukou komunizmu odporujúcou prirodzené-
mu právu. Na prelome 19. a 20. storočia ho 
pápež Lev XIII. označil za zhubný mor, ktorý 
zasahuje mozog ľudskej spoločnosti a viedol by 
ju do skazy. 

Navzdory týmto jasným postojom prekvapil 
postup Svätej stolice po páde cárskeho režimu. 
Pápež Benedikt XV. a spočiatku aj pápež Pius XI. 
sa stali súčasťou oživenia starého sna o návrate 
schizmatického Ruska do lona Katolíckej cirkvi. 
Benedikt XV. založil 1. mája 1917 Kongregáciu 
pre východnú cirkev a 15. októbra 1917 Pápež-
ský východný inštitút. V nasledujúcich rokoch 
Svätá stolica hľadala spôsob spoločného života 
s ruským režimom. Dialo sa to napriek prena-

sledovaniu a šikanovaniu. V roku 1930 však 
došlo k zásadnému obratu. Stalin v roku 1929 
pritvrdil v protináboženskom boji, ktorý vrcholil 
na Vianoce toho istého roka, keď v Sovietskom 
zväze došlo k zatvoreniu stoviek chrámov. 
Pápež Pius XI. v otvorenom liste upozorňoval 
na porušovanie Božích práv v Rusku a obnove-
nie ateistických kampaní. Sovietsky zväz tieto 
tvrdenia poprel ústami pravoslávneho metro-
politu Sergeja a sám Stalin v interview uisťoval, 
že k zatváraniu chrámov došlo, iba ak o to 
požiadali samotní veriaci.

Pius XI. v nasledujúcich rokoch venoval 
viacero vystúpení kritike protináboženského 
boja v Sovietskom zväze. Napokon na sviatok 
sv. Jozefa, patróna pracujúcich, 19. marca 1937 

zverejnil encykliku Divini Redemptoris o bez-
božnom komunizme. Jasne upozornil na faloš-
nosť jeho náuky a upieranie slobody a dôstoj-
nosti človeka. Človek v komunizme nie je ničím 
iným ako nepatrným kolieskom v súkolesí. 
Ľudskému životu odopiera akúkoľvek posvät-
nosť a duchovný ráz. V čl. 58 napísal: „Komu-
nizmus je svojou vnútornou podstatou zvrátený 
a nemožno pripustiť, aby niekto, komu záleží 
na záchrane kresťanskej a svetskej kultúry, ho 
akýmkoľvek spôsobom napomáhal.“

Komunizmus v strednej Európe
V roku 1939 nacistické Nemecko a Sovietsky 
zväz rozpútali druhú svetovú vojnu. O dva roky 
už boli nepriateľmi. Globálny konflikt sa napo-
kon skončil pádom nacistického Nemecka, ale 
zároveň došlo k rozšíreniu komunizmu do krajín 
oslobodených Červenou armádou. Sovietsky 

zväz si vytvoril sféru vplyvu a nastupujúce ko-
munistické vlády v týchto krajinách nasledovali 
príklad tútora aj v protináboženskom boji.

Svätá stolica voči komunizmu zastávala 
striktne odmietavý postoj až do nástupu sv. 
pápeža Jána XXIII., ktorý sa rozhodol viesť 
s komunistickými krajinami dialóg. V roku 
1961 v encyklike Mater et Magistra pripomínal 
možnosť spolupráce katolíkov s ľuďmi, ktorí 
vnímajú život odlišne. V roku 1963 sa naplno 
začala realizovať východná politika pod gesciou 
kardinála Agostina Casaroliho, ktorá v niekto-
rých krajinách východného bloku zaznamenala 
isté úspechy vedúce k zlepšeniu postavenia 
kresťanov. Zlomovou udalosťou bolo zvolenie 
poľského kardinála Karola Wojtylu za pápeža 
v roku 1978. Svätý pápež Ján Pavol II. pochá-
dzajúci z krajiny v sovietskej sfére vplyvu sa stal 
hlasom umlčanej Cirkvi za železnou oponou. 
Počas jeho pontifikátu a aj jeho zásluhou sa po-
darilo dosiahnuť oslobodenie národov východ-
nej Európy z totalitného útlaku a ich integráciu 
do Európskej únie.

Komunizmus v Československu
Koexistenciu Katolíckej cirkvi s komunizmom 
môžeme spoznať na štyridsaťročnom spolužití 
v Československu a zvlášť to precítime, ak sa 
na toto obdobie pozrieme očami Gréckoka-
tolíckej cirkvi. V danom úseku dejín môžeme 
sledovať rozpútanie triedneho boja po nástupe 
komunistického režimu, ovocie dialógu Svätej 
stolice aj zákernosť režimu v záverečnej fáze 
normalizácie. 

Naša vlasť sa po oslobodení v roku 1945 
ocitla v oblasti ovládanej Sovietskym zväzom. 
Komunisti opanovali dôležité miesta v novej 
československej vláde a v roku 1948 zrealizo-
vali štátny prevrat. Po ňom potrebovala strana 
načas konsolidovať situáciu v spoločnosti, ale 
hneď potom sa začal dobre organizovaný útok 
namierený proti kresťanom v Československu. 
Obdobie veľkej skúšky bolo časom ohromného 
prenasledovania kresťanov. Najviac postihnutá 
bola Gréckokatolícka cirkev.

Československí biskupi vydali 15. júna 1949 
pastiersky list, v ktorom obhajovali základné 
práva Katolíckej cirkvi v štáte a protestovali 
proti otvorenému prenasledovaniu Cirkvi. List 
mal veľavravný názov: Hlas Československých 
biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej 
skúšky. Pomery v krajine na nasledujúce obdo-
bie vymedzovala nepriateľská politika Komunis-
tickej strany voči svojim odporcom.

Päťdesiate roky sú rokmi zatýkania, väznenia, 
mučenia, rokmi veľkých proticirkevných mons-
terprocesov. Obeťou prvého z nich proti desia-
tim rehoľníkom bol gréckokatolícky redempto-
rista Ján Ivan Mastiliak, odsúdený na doživotie. 
Zinscenovaný proces slúžil ako prostriedok 
na likvidáciu slobodne zmýšľajúcich občanov, 
ktorí nesúhlasili s nástupom komunistickej moci 
v krajine, a na diskreditáciu Katolíckej cirkvi 
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v Československu. V žiadnej krajine bývalého 
sovietskeho bloku neodsúdili troch katolíckych 
biskupov naraz, ako to bolo u nás v Českoslo-
vensku v monsterprocese proti „vlastizradným“ 
biskupom Gojdičovi, Vojtaššákovi a Buzalkovi.

Všade sa šíriaca proticirkevná propaganda 
zosmiešňujúca a z najrôznejších zločinov obvi-
ňujúca biskupov, kňazov, rehoľníkov a kresťanov 
všeobecne vyvolávala medzi obyvateľmi krajiny 
rozpaky. Boli poštátnené školy, vyvlastnený 
cirkevný majetok a do biskupských úradov 
dosadení zmocnenci, v akcii K zlikvidované 
kláštory a v akcii P Gréckokatolícka cirkev. Štát 
prerušil diplomatické vzťahy so Svätou stolicou. 
Biskupi, kňazi a mnohí veriaci boli uväznení 
alebo internovaní v táboroch. Bolo to obdobie 
strachu, veľkého utrpenia, ale aj čas mučeníkov, 
vyznávačov a hrdinov. Komunistické väzenia 
boli preplnené statočnými ľuďmi, ktorí pre 
svoje zmýšľanie, schopnosti a presvedčenie 
tvorili nebezpečenstvo pre rodiaci sa zločinecký 
komunistický režim.

S ľudskou tvárou
V šesťdesiatych rokoch prišiel krátky závan 
slobody. Režim poľavil v protikresťanskom 
ťažení. Na postavenie Cirkvi v Československu 
mal pozitívny vplyv Druhý vatikánsky koncil, 
na ktorom sa zúčastnila aj delegácia z Českoslo-
venska, samozrejme schválená komunistickým 
vedením. V rámci východnej politiky Svätej 
stolice došlo k nadviazaniu vzťahov so štátny-
mi predstaviteľmi v Československu. Kardinál 
Casaroli zhodnotil náboženskú situáciu u nás 
slovami: „Jednania s Maďarskom boli veľmi 
náročné. Rokovania s Československom sa javili 
skoro nemožné.“

Napriek ťažkostiam k nim došlo a jedným 
z výsledkov bolo aj prepustenie katolíckych 
biskupov v roku 1963 z väzenia. Ako posledný 
z nich bol v roku 1964 prepustený blahoslavený 

biskup mučeník Vasiľ Hopko. Hneď sa spolu 
s ďalšími začal usilovať o legalizáciu Grécko-
katolíckej cirkvi v Československu, ku ktorej 
napokon došlo 13. júna 1968. Krátke obdobie 
nádeje však ukončil príchod vojsk Varšavskej 
zmluvy a nástup obdobia normalizácie. 

V roku 1971 predsedníctvo ÚV KSS schválilo 
dokument Dlhodobý postup v oblasti cirkevnej 
politiky a svetonázorovej výchovy na Slovensku. 
Ten sa stal základnou smernicou pri uskutočňo-
vaní cirkevnej politiky po spacifikovaní cirkví. 
Gréckokatolícka cirkev sa tak ocitla na jednej 
úrovni spolu s Rímskokatolíckou cirkvou s tým 
rozdielom, že dokument upravoval postup 
v otázke vzťahov medzi gréckokatolíkmi a pravo-
slávnymi. Postupne bola zatláčaná do neverej-
nej sféry, za múry chrámu a súkromia, na druhej 
strane štátna moc vyžadovala od jej vedenia 
vydávanie vyhlásení o lojalite, aby vyzývalo 
veriacich k hlasovaniu za jednotnú kandidátku 
vo voľbách a odsúdilo „protisocialistické sily“.

Boží sluha Ján Ivan Mastiliak CSsR v jednom 
zo svojich listov generálnemu tajomníkovi 
strany Gustávovi Husákovi v roku 1974 opísal 
tragickosť a následky protináboženských postu-
pov, pričom výstižne charakterizoval atmosféru 
obdobia normalizácie: „Azda najostrejšie sa 
pociťuje zastrašovanie a diskriminačné ďaleko-
siahle postihy voči rodičom, deťom a príbuzným 
kvôli tomu, že rodičia chcú využiť ústavné právo 
a vyplniť svoju náboženskú i mravnú povinnosť, 
a posielajú deti na vyučovanie náboženstva, 
do kostola na bohoslužby a k sviatostiam alebo 
sami chodia. Podobný útlak sa navodzuje 
na mladých ľudí, ktorí uzatvárajú sobáš aj v kos-
tole. Preto sa veriaci občania degradujú na pod-
radných členov spoločnosti, hoci práve oni poc-
tivou prácou a spoľahlivosťou sú najbezpečnej-
šími jej nosnými piliermi. Sú vystavení hrozbám 
a postihom celoživotného dosahu, vylučovaní 
zo stredoškolského a vysokoškolského vzdela-
nia (hoci ide aj o mimoriadne talenty, ktoré by 

v budúcnosti znamenali ohromný prínos pre 
celú spoločnosť), vylučovaní z vychovávateľs-
tva, z administratívy, zo zamestnania, na ktoré 
majú kvalifikáciu i osvedčené kvality. To vytvára 
stresové situácie a atmosféru strachu, veriaci 
žijú akoby pod tlakom nočnej mory, o to horšej, 
že to ani nemôžu, ani nesmú dať najavo alebo 
psychicky to odreagovať. Tým trpí i zdravie širo-
kých vrstiev veriaceho obyvateľstva, i pracovná 
výkonnosť, nehovoriac už o pocite nešťastia. 
Okrem toho sa ľudia vháňajú do neúprimnosti 
a krivia sa pri tom alebo lámu charakterovo. 
V takejto atmosfére prekvitá a podporuje sa 
udavačstvo, donášačstvo, takže rodičia začínajú 
sa báť aj vlastných trojročných detí.“ 

Myslím si, že obdobie normalizácie tvoriace 
polovicu celého štyridsaťročného trvania ko-
munistického režimu bolo z hľadiska súčasnosti 
najhoršie. Horšie ako päťdesiate roky triedneho 
boja, pretože postihlo generáciu, ktorá vyrástla 
v totalite a nemala už pevné náboženské 
základy. Nepoznala predkomunistické obdobie 
kresťanského života. Jeho neblahé ovocie žne-
me dnes. A nie je to len nostalgia časti verej-
nosti za socializmom, ale aj praktiky prenesené 
z obdobia normalizácie do rodín, na pracoviská 
a do rôznych inštitúcií verejného života. Ne-
blahé dedičstvo komunizmu tak aj dnes skryto 
pôsobí v našej spoločnosti.

Pápež Pius XI. vo svojej encyklike Divini 
Redemptoris okrem jasného odsúdenia komu-
nizmu ponúkol aj lieky na jeho neblahé účinky. 
V čl. 41 napísal stále aktuálne slová: „Ako vo 
všetkých búrlivých obdobiach dejín Cirkvi, tak 
aj dnes je hlavným záchranným prostriedkom 
obnova súkromného aj verejného života podľa 
zásad evanjelia u všetkých, ktorí sa honosia 
tým, že patria do Kristovho ovčinca, aby boli 
naozaj soľou zeme, ktorá chráni spoločnosť 
pred rozkladom.“ Myslime na to 17. novembra, 
keď si budeme pripomínať Deň boja za slobodu 
a demokraciu, ktorý sa neskončil, ale stále trvá.

Oslava Stalinových narodenín v Rusku
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JJ Jaroslav Coranič
J� foto: upload.wikimedia.org

Jozef II. (* 13. marec 1741 – † 20. február 1790) 
bol najstarším synom cisárovnej Márie Teré-
zie a Františka I. Lotrinského. Od roku 1764 
bol kráľom a od roku 1765 cisárom Svätej 
rímskej ríše národa nemeckého, od roku 1765 
aj spoluvládcom Márie Terézie v habsburskej 
monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 
sa stal samostatným vládcom habsburskej 
monarchie ako rakúsky arcivojvoda, súčasne 
sa stal aj uhorským a českým kráľom.

Pre veľmi zložitú osobnosť patrí medzi 
najrozporuplnejšie postavy panovníkov 
habsburskej dynastie. Je známy ako tvorca 
a propagátor mnohých reforiem, ktoré ozna-
čujeme ako jozefinizmus. Ako odchovanec 
európskeho osvietenstva sa v otázke reforiem 
prejavoval pokrokovejšie ako jeho matka. Jej 
reformy sa mu zdali pomalé a nedostatočné. 
Ako osvietenec nevidel zjednocujúci prvok 

ríše vo viere, ale v jednotnej štátnej admi-
nistratíve a v jednotnom úradnom jazyku, 
ktorým mala byť nemčina.

Väčšinu reforiem zaviedol až po smrti 
svojej matky. Jednou z najvýznamnejších 
reforiem bol Tolerančný patent, ktorý cisár 
pre Uhorsko vydal 25. októbra 1781. Týkal 
sa konkrétne príslušníkov augsburského 
vyznania (luteránov), helvétskeho vyznania 
(kalvínov) a veriacich gréckeho rítu (pravo-
slávnych), ktorí tak mohli slobodne a sú-
kromne vyznávať svoju vieru „na hociktorom 
mieste“. Z občianskeho hľadiska zrovnopráv-
ňoval protestantov a pravoslávnych s katolík-
mi. Nekatolíci už smeli pracovať vo verejných 
úradoch, štátnej službe, získavať akademické 
hodnosti, voľne nakladať s majetkom atď. 
Začalo sa tiež postupné odstraňovanie dis-
kriminácie židovského obyvateľstva pros-
tredníctvom tzv. Židovského patentu, ktorý 
vstúpil do platnosti v roku 1783.

Jozef II. ostal veriacim katolíkom. Jeho 
reformy sa týkali aj Katolíckej cirkvi. 
Čiastočne zrušil žobravé rády a úplne zrušil 
mníšske kontemplatívne rády, pričom 
majetok kláštorov použil na školské alebo 
charitatívne ciele a na zriaďovanie nových 
farností. Za hraničným predstaveným reholí 
zakázal vykonávať právomoc nad rehoľami 
v Uhorsku a podriadil ich miestnym bisku-

pom, ktorým ale odňal právo vychovávať 
klerikov. Ich výchovu a vy učovanie podriadil 
pod štátny dozor. Zriadil generálne seminá-
re, kde prepracoval učebné osnovy. Začal aj 
reformu liturgie a modlitieb kléru. Nariadil, 
aby v každej dedine, kde žilo sto katolíkov 
a farský kostol bol vzdialený na jednu míľu 
a viac, bol postavený nový kostol alebo ka
plnka. Keď obec nemohla uživiť kňaza, mala 
byť filiálkou. Zakázal čítať vo svojej krajine 
pápežské dekréty bez dovolenia panovníka 
a zakázal priamy listový styk s pápežskou 
kúriou, čím kontroloval biskupskú poštu. 
Navrhol nové hranice diecéz, zrušil osobitné 
cirkevné súdy a taktiež mariánske kongre-
gácie.

V súvislosti s gréckokatolíkmi na Slo-
vensku treba spomenúť dekrét Jozefa II. 
z 3. februára 1787, ktorým začlenil gréckoka-
tolícke farnosti na Spiši a Gemeri (v správe 
rímskokatolíckych biskupov v Ostrihome, 
Rožňave, Spišskej Kapitule a gréckokatolíc-
keho biskupa v poľskom Przemyšli) do Mu-
kačevského biskupstva, konkrétne do Košic-
kého vikariátu.

Za vrchol jozefínskych reforiem sa 
považuje zrušenie nevoľníctva, ktoré sa 
v Uhorsku uskutočnilo v roku 1785. Za svo-
jej desaťročnej vlády vydal Jozef II. ďalších 
niekoľko tisíc zákonov (patentov). Jeho 
reformy však vyvolali všeobecný odpor, hoci 
mali zlepšiť postavenie poddaných. Zo mieral 
preto znechutený výsledkom svojej práce. 
V januári 1790 odvolal všetky reformy okrem 
Tolerančného patentu a patentu o zrušení 
nevoľníctva.

Naši zosnulí v očistci

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Mesiac november patrí modlitbám a spomien-
kam na našich blízkych zosnulých. Naša láska 
k nim neprestala ani ich odchodom do večnosti. 
Raz, po naplnení života, ich aj my budeme 
nasledovať.

Cirkev nás napomína a povzbudzuje k úpen-
livým modlitbám za duše v očistci. Keďže 
nemáme istotu, že naši blízki sú už v nebi, po-
trebujeme na nich osobitne pamätať vo svojich 
modlitbách. Najúčinnejšie sú za nich obetované 
sväté liturgie. Prvých deväť dní v novembri 
môžeme pre duše v očistci získavať aj plno-
mocné odpustky – čo znamená ich definitívne 
vyslobodenie z očistca.

Duše v očistci si samy nemôžu pomôcť, sú 
odkázané na naše modlitby a obety. Buďme 
štedrí a pomáhajme im. Na druhej strane sa 
duše v očistci môžu modliť a obetovať svoje 
utrpenie za nás žijúcich. Aká vzácna duchovná 
výmena môže medzi nami nastať, ak bude-
me na nich pamätať, a ony nám budú účinne 
pomáhať.

Rozprával mi jeden veriaci, odo mňa starší 
muž, o svojich skúsenostiach s dušami v očistci: 
„Denne sa za ne modlím a ony mi v mojich 
ťažkostiach účinne pomáhajú. A keď sa na ne 
zvlášť obrátim s nejakou prosbou, som si istý, že 
moja prosba bude vďaka ich príhovorom skoro 
vypočutá.“ Tvrdil, že má s dušami v očistci iba 
tie najlepšie skúsenosti, a preto veľmi odporú-
čal modlitby a obety za ich vyslobodenie z očist-
ca. Odvtedy sa aj sám často modlím za duše 
v očistci a tiež svedčím, že mi veľmi pomáhajú.

Ďalším motívom našich modlitieb za duše 
v očistci je to, že naši blízki, ktorí nás predišli 
do večnosti, boli pre nás veľkým darom. Naši 
rodičia nám odovzdali vieru, snažili sa nás 
dobre vychovať, dávali nám dobrý príklad... 
A koľko lásky nám darovali počas nášho života! 
Či môžeme na nich zabudnúť? Denne by sme si 
mali vo svojich modlitbách na nich spomenúť 
a priniesť za nich aj nejakú malú obetu.

V Ľutine a v Litmanovej máme sviečkové ka-
plnky. Priznám sa, že pravidelne, keď navštívim 
tieto miesta, zapálim sviečku a pomodlím sa 
za duše v očistci. Najmä za rodičov a za tých, 
ktorých som poznal a ktorí mi prejavovali veľa 
pozornosti, dobra a lásky. Tak si myslím, že 
aspoň trocha splácam svoj dlh svojim drahým, 
ktorí už nie sú na tomto svete.

Východná cirkev na zosnulých pamätá najmä 
počas piatich zádušných sobôt, keď obetuje 
sväté liturgie za zomrelých a čítajú sa hramoty – 
mená zosnulých z jednotlivých rodín.

Cisár Jozef II. 
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SOCIALIZMUS 
– svet bez 
ľudskosti
Tohto roka si pripomíname sté výročie októbrovej revolúcie 
v Rusku, ktorá odštartovala komunistický projekt vo 
východnej Európe. Na štyridsať rokov sme sa stali priamymi 
účastníkmi tohto projektu. Ale komunizmus ako taký 
vznikol skôr. Dôvody jeho vzniku aj súčasnej popularity 
socializmu v Európe približuje slovenský historik Róbert 
Letz, profesor UK v Bratislave.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív R. Letza

�� Komunizmus ako idea vznikol ešte 
v 19. storočí. Čo stálo pri jeho 
zrode?

Predovšetkým to bola moderná Európa spojená 
s priemyselnou výrobou. Neexistovali jasné 
pravidlá a nové vzťahy produkovali novú vrstvu 
boháčov a bedárov. Za malú mzdu pracovali 
v zlých podmienkach aj malé deti. Chýbalo 
sociálne zákonodarstvo a ochrana zamestnan-
cov. S tým sa spájal liberalizmus, ktorý takýto 
systém ospravedlňoval. Komunizmus bol radi-
kálnou reakciou na tento stav.
Karol Marx a Friedrich Engels označili súkrom-
né vlastníctvo za zdroj nerovnosti a hovorili 
o potrebe revolúcie, ktorá povedie k vzniku 
beztriednej spoločnosti. V nej mal každý konať 
podľa svojich schopností a dostávať podľa 
svojich potrieb. Malo sa to stať v najrozvinutej-
ších priemyselných krajinách. Typickou črtou 
komunizmu od jeho začiatku bol mesianizmus. 
Novým mesiášom sa mala stať robotnícka 
trieda.
Komunistická ideológia bola výlučná. Tvrdila 
o sebe, že pozná zákonitosť vývoja spoločnosti 
a jedine ona ju dokáže viesť. U zakladateľov ko-
munizmu cítiť obdiv k násiliu a pripravenosť po-

užiť ho pri presadení vízie nového sveta. Zrodil 
sa tak veľký sociálny experiment. Zakladatelia 
komunizmu v Komunistickom manifeste z roku 
1848 prirovnávajú komunizmus k strašidlu, 
ktoré obchádza Európu. Za jedného zo svojich 
nepriateľov tu označili pápeža. Náboženstvo 
považovali za ópium ľudstva, ktoré kryje 
existujúcu nerovnosť a odvádza ľudí od riešenia 
spoločenských problémov.
Cirkev reagovala na komunizmus odmietavo. 
Pápež Lev XIII. v encyklike Rerum novarum 
podáva – žiaľ, dosť neskoro – sociálne učenie 
Cirkvi: „Inštitúcie i zákony vzďaľovali od kres-
ťanského ducha, robotníci postupne zostávali 
osamotení a bezbranní napospas chamtivosti 
zamestnávateľov a bezuzdnej konkurencii... 
Nepatrný počet prehnane bohatých navalil 
na nesmierne množstvo proletárov bremeno 
takmer otrocké.“ Odmietol v nej triedny boj 
a vyzval na solidaritu. Komunizmus na Sloven-
sku odmietali naši národní dejatelia. Ľudovít 
Štúr v diele Slovanstvo a svet budúcnosti v roku 
1853 o ňom napísal: „Zničí akúkoľvek vlastnú 
iniciatívu, vlastné sebaurčenie, akúkoľvek 
ráznejšiu snaživosť, každý druh súťaživosti, 
postupne vylučuje obetavosť a činorodú lásku 
k blížnym... Komunizmus dospel teda k tomu 
istému cieľu ako náboženská ľahostajnosť 
a odklon od kresťanstva... V každom akokoľvek 
usporiadanom komunizme otvára sa nielen 
perspektíva šedivého života zbaveného ušľach-

tilej radosti, ale aj perspektíva najstrašnejšieho 
despotizmu.“

�� Čím bola táto komunistická idea 
taká príťažlivá jednoduchým ro-
botníkom?

Bola jednoduchá, zrozumiteľná, založená 
na medzinárodnej solidarite robotníkov a priná-
šala nádej na rýchlu zmenu ich často neznesi-
teľného postavenia.

�� Komunizmus na Slovensku sa 
v medzivojnovom i povojnovom 
období veľmi ťažko uplatňoval.

Slovenská spoločnosť väčšinou odmietala 
komunizmus preto, lebo nebola natoľko 
sekularizovaná. Slovensko malo charakter 
prevažne agrárnej krajiny s hlboko 
zakorenenou ľudovou kresťanskou zbožnosťou. 
Idey komunizmu mu ostávali cudzie, a to aj 
napriek úsiliu politických agitátorov. U Čechov 
postupovala sekularizácia rýchlejšie.

�� Prečo medzi prvé obete režimu 
po roku 1948 patrila Cirkev?

Cirkev sa komunistický režim usiloval úplne 
kontrolovať a ovládnuť. Považoval ju za nebez-
pečného konkurenta, a tak bola obvinená, že 
kryje nepriateľov režimu, a pod touto zámien-
kou dochádzalo k likvidácii reholí, hromadnému 
zatýkaniu kňazov a laikov.

�� Ako ospravedlňovali komunisti 
zatýkanie a smrť ľudí pre vlastné 
presvedčenie?

Totalitná komunistická ideológia mala vytvo-
rený obraz nepriateľa, ktorého bolo treba 
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zničiť. Násilie, mučenie, väznenie, popravy sa 
ospravedlňovali tým, že slúžili prospechu celej 
spoločnosti. Komunizmus, hoci v ňom mala žiť 
ďalšia generácia, neprišiel. Teoretizovalo sa naj-
prv o ľudovej demokracii, potom o socializme, 
či už reálnom, alebo rozvinutom. Vždy chýbal 
ku komunizmu krôčik. Ale v skutočnosti to bol 
nedosiahnuteľný cieľ.

�� Koncom osemdesiatych rokov sa 
režim zdal „jemnejší“.

Musíme si uvedomiť, že sme žili v spoločnos-
ti ovládanej komunistickou stranou takmer 
polstoročie. V takejto atmosfére vyrástli celé 
dve generácie. Režim sa za ten čas menil 
a pretváral. Najhoršie boli päťdesiate roky, keď 
vládla otvorená diktatúra, masovo sa zatýkalo, 
vykonávali sa časté popravy. Perzekúcie boli aj 
v neskorších desaťročiach, ale váha sa postupne 
sústredila na ideologický tlak.
Prejavy otvoreného odporu proti komunizmu 
boli od začiatku tvrdo potlačené. Podzemné 
hnutie však vždy existovalo. Jeho chrbticou 
u nás bola Katolícka cirkev. Vytvorili sa skryté 
štruktúry Cirkvi s tajnými biskupmi, kňazmi 
a rehoľníkmi. V nich sa angažovali najmä mladí 
ľudia, pre ktorých bolo kresťanstvo alternatívou 
k ideológii režimu. Napriek riziku sa konali tajné 
náboženské stretnutia a vydávali samizdaty. 
Významná časť veriacich sa naučila viac si vážiť 
dar viery a prehlbovali svoj náboženský život. 
Paradoxne tak došlo k upevneniu viery, z čoho 
kresťania žijú dodnes.
Od príchodu M. S. Gorbačova do vedenia 
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 
1985 viedli komunistické režimy ústupový boj. 

Skostnateli, dostali sa do defenzívy a izolácie, 
pretože nedokázali odpovedať na výzvy novej 
doby. Zásahy režimu u nás proti disidentom 
boli v tom čase o čosi miernejšie, no perzekú-
cia pokračovala do roku 1989. Spomeňme si 
na násilné potlačenie sviečkovej manifestácie 
za náboženské a občianske práva v Bratislave 
25. marca 1988.

�� Čo spôsobilo pád systému v roku 
1989?

Prvoradé boli globálne danosti a ekonomické 
a technologické zaostávanie za západnými 
štátmi. Komunistické vedenie u nás bolo zmä-
tené kurzom Gorbačova. Ten hlásal prestavbu 
a glasnosť, no na druhej strane neurobil nič pre 
to, aby odsúdil inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa v roku 1968. Domáce 
komunistické vedenie nedokázalo vytvoriť alter-
natívu, ktorá by mohla niečo nové ponúknuť 
a nadviazať na rok 1968. Občania vycítili jeho 
rozpaky. Ľudia sa prestali báť, podpisovali petí-
cie a žiadali svoje práva.

�� Dnes je na Slovensku socializmus 
znovu aktuálny.

V roku 1989 sa v nežnej revolúcii neurobila jas-
ná čiara za minulosťou. Aj keď došlo k ideové-
mu odsúdeniu protagonistov bývalého režimu, 
v podstate sme ostali v tom istom rybníku. 
Došlo však k výraznému preskupeniu majetku 
a sociálnym zmenám. Politická báza socializ-
mu sa ukazuje ako stále príťažlivá. Ľudia sa 
pokúšajú prostredníctvom politiky riešiť svoje 
problémy. Ak to robia demokratickou cestou 

a nesiahajú na náboženské a názorové presved-
čenie iných, je to legitímne. Nestačí kritizovať 
socializmus, treba vytvoriť program, ktorý bude 
lepší a reálnejší. V súťaži ideí však často víťazí 
ten, kto viac sľúbi bez toho, aby to dokázal 
dodržať. Pracuje sa s dôverou ľudí. A nesplnené 
sľuby vedú k znechuteniu, apatii a dezilúzii.
Ľudia sa vyjadrujú na základe svojej skúsenosti 
a často argumentujú nepresnými pojmami. 
Chcú žiť v spoločnosti, ktorá by sa viac usilovala 
o sociálnu spravodlivosť. Minulosť sa už 
nevráti. Treba sa zamerať na riešenie veľkých 
sociálnych problémov, v ktorých Slovensko žije. 
Máme veľa bezdomovcov, nezamestnaných, 
neprispôsobivých, sociálne slabých, exekúcií... 
Treba vzbudiť iniciatívu ľudí, záujem o verejné 
dianie, dať ľuďom perspektívu života, pocit, že 
sa skutočne podieľajú na moci. Pritom tejto 
obrodnej snahe nemusíme dať práve názov 
socializmus.
Veľmi inšpiratívnou alternatívou voči socializmu 
je katolícka sociálna náuka a encyklika pápeža 
Jána Pavla II. Centesimus annus z roku 1991. 
Pápež v nej hovorí, že Cirkev môže účinne 
pomôcť postaviť sociálnu otázku na nevyhnutný 
etický základ. Bez hodnôt a etiky sa ďalej nedá 
pokračovať. Zaujímavý smer politickej filozofie 
predstavuje komunitarizmus, ktorý odmieta li-
beralizmus aj socializmus. Zdôrazňuje dôležitosť 
obce a spoločenstva. Poukazuje na slepú uličku 
egoizmu, na úpadok účasti občanov na verej-
nom dianí a pokles záujmu o spoločenský život.

�� Nehrozí stret Európy s mnohými 
socialistickými ideami a Cirkvi?

Problémom súčasnej Európy je to, že sa jej 
socialistické idey spájajú s ideológiou, ktorá 
sa zameriava proti prirodzenému poriadku. Tu 
dochádza zákonite k stretu s Cirkvou. Para-
doxne socialistická agenda je dnes veľmi často 
niekde inde ako pri riešení pálčivých sociálnych 
problémov.

�� Prečo podľa vás dnes kresťanská 
idea neoslovuje súčasných mla-
dých Európanov?

V súčasnosti cítiť krízu v tradičných katolíckych 
krajinách ako Španielsko, Taliansko, Írsko, 
Rakúsko, Portugalsko. Mladí sú vystavení 
veľkému tlaku konzumnej spoločnosti a odvá-
dzaní od kresťanstva. Kresťanské hodnoty sa 
relativizujú a vytláčajú na okraj ako nečasové, 
namiesto toho sa ponúkajú iba na materiálne 
statky alebo rôzne lacné duchovné prúdy a sek-
ty. Pôsobí sa na ich zmysly a túžbu po zážit-
koch, ale za tým všetkým sa skrýva prázdnota, 
ktorá mladých neuspokojí, ale zotročuje a ničí. 
Kresťanstvo je napriek všetkému stále príťažli-
vou alternatívou, ktorá ponúka plnohodnotne 
prežitý život v láske a radosti a dáva odpovede 
na základné otázky smerovania človeka.
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Z LISTU ALEXANDRIJČANOM

Už dávno som zachytil chýr o prenasledovaniach, ktoré vypukli v Alexandrii a vo zvyšku Egypta; 
pochopiteľne, prebudilo to patričné city v mojom srdci. ... Uvedené skutočnosti ma ohromili 
a bol som bezmála ako zmyslov zbavený. K týmto úvahám sa však vzápätí pridružila jedna 
myšlienka: vari Pán celkom opustil svoje cirkvi? Nie je to azda posledná hodinka a zrada viery si 
pomocou týchto hrôz razí cestu, aby bol konečne odhalený nerestník, syn zatratenia, protiviaci 
sa Bohu a povyšujúci sa nad všetko, čo sa nazýva Bohom a čo sa ako Boh uctieva? (Porov. 2 Sol 
2, 3 – 4)

Ibaže táto skúška je časná, preto ju vydržte, vy skvelí Kristovi športovci! Ani vtedy, ak sa tento 
svet vydáva na úplné zničenie, ani vtedy sa nedajme znechutiť pohľadom na prítomnosť, ale 
očakávajme, že sa odkryjú nebesá a zjaví sa mocný Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus. (Tít 2,13) ... 
Veď on nedovoľuje, aby sme boli skúšaní nad to, čo vládzeme (1 Kor 10,13), ale zároveň s poku-
šením dáva aj spôsob, ako sa z neho vymaniť, aby sme ho vedeli uniesť.

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

Srdce Otca
JJ Martin
J� foto: www.alcoholismrehab.org

Keď som mal sedem rokov, moji rodičia sa 
rozviedli. Kým ešte boli spolu, bál som sa 
otca pre jeho nevyspytateľnú povahu – vedel 
sa rýchlo nahnevať, niekedy ma trestal pre 
hlúposti, a aj keď sme sa hrali, vedel byť dosť 
drsný. Občas chodil domov opitý a spo-
mínam si, ako sme ho raz ráno našli spať 
na chodbe a museli sme ho potichu prekra-
čovať, aby sme sa dostali z bytu a mohli ísť 
do školy a do práce. Pri jednej hádke som 
videl, ako otec sotil mamu do dverí. Keď 

mi povedali, že sa rozvádzajú, bral som to 
pozitívne, pretože som to pokladal za lepšiu 
možnosť ako neustále hádky.

Spočiatku otec vravel, že o mňa bude bo-
jovať na súde, a aj sa súdili, no neskôr sa stá-
valo, že v pridelený víkend po mňa neprišiel. 
Vravel, že zabudol, že bol s kamarátmi a nes-
ledoval čas alebo mal iné povinnosti a chcel 
si to vynahradiť ďalší víkend. Čakával som ho 
vo vestibule a niekedy som sa až po hodine 
čakania dozvedel, že vôbec nepríde.

Raz si ma chcel zobrať na víkend, ktorý 
som mal byť s mamou, ale povedal som mu, 
že s ním nepôjdem. Nahneval sa a od tej 
chvíle sme sa vídavali ešte menej, až sa nako-
niec odmlčal na približne tri roky. Neozýval 

sa na moje narodeniny, na Vianoce, nevedel 
som, kde je a ako sa má. Bolo to, akoby som 
ho ani nemal, a pomaly som si aj hovoril, 
že je vlastne jedno, či otca mám, alebo nie, 
lebo sa o mňa aj tak nezaujíma. Myslel som 
si, že mi je tak lepšie a že ma rozvod a jeho 
neprítomnosť veľmi neovplyvnili.

V puberte som začal písať texty o tom, 
ako ma otec opustil, čo všetko spravil a ako 
ho za to neznášam. Bol som nepríjemný 
na svojich spolužiakov a spolužiačky, vedel 
som, ako ich slovne zraniť. Triedna učiteľka 
mi v osobnom rozhovore povedala, že sa 
ma niektoré spolužiačky boja. Našiel som si 
frajerku a po veľmi krátkom čase sme začali 
žiť v nečistote. Bál som sa Božieho trestu 
za svoje hriechy.

Keď som mal pätnásť rokov, zažil som 
mocný dotyk Ježišovej lásky. Začal som s ním 
prežívať osobný vzťah a snažil som sa žiť 
dobrý kresťanský život. Neskôr som chodie-
val na modlitby chvál, kde som spoznával 
Svätého Ducha. No Boh Otec mi bol stále 
veľmi vzdialený.

Po obrátení ma sprevádzal rehoľník, ktorý 
mi vysvetľoval, v čom všetkom a ako veľmi 
ma ovplyvnila otcova neprítomnosť a to, čo 
som s ním zažil. To, že som zraňoval svoje 
okolie, že som bol plný hnevu, môj zápas 
o čistotu, pocit, že som nehodný toho, aby si 
ma Boh všimol, presvedčenie, že je vzdiale-
ný, prísny, trestajúci, to všetko bol výsledok 
môjho zranenia zo vzťahu s otcom.

Pozval ma do modlitby odpustenia. Niečo 
som otcovi odpúšťal, no cítil som, že to zďa-
leka nie je všetko. Neskôr som začal chodiť 
do kresťanského spoločenstva, v ktorom sa 
znova často spomínal Boh Otec.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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NOVÁ CHARTA 
zdravotníckych 
pracovníkov 
JJ Jozef Glasa
J� foto: SSV

Koncom tohto leta dostali lekári, sestry 
a všetci zdravotnícki pracovníci na Sloven-
sku mimoriadny dar: v edícii Dokumen-
ty Svätej stolice vydávanej Spolkom sv. 
Vojtecha (SSV) vyšiel pôvodný slovenský 
preklad významného medzinárodného 
dokumentu – etického či deontologického 
kódexu katolíckych lekárov a zdravotníkov 
pod názvom Nová charta zdravotníckych 
pracovníkov. Podľa našich vedomostí ide 
o jeden z prvých národných prekladov tohto 
dokumentu na svete.

Ide o zásadné dielo – príručku bioetiky, 
ktorá by nemala chýbať na stole či v príruč-
nej knižnici nielen každého zdravotníckeho 
pracovníka, ale ani v žiadnej kresťanskej 
rodine. Veď zdravotníctvo a zdravotná 
starostlivosť, a osobitne morálne problémy, 
s ktorými sa pri svojom rozhodovaní „ako 
ďalej“ kresťan v tejto oblasti stretáva, sa 
skutočne týkajú nás všetkých. Každý z nás 
sa totiž jedného dňa môže stať pacientom.

Nová charta zdravotníckych pracovní-
kov nesie ešte hlavičku Pápežskej rady pre 
pastoráciu v zdravotníctve. Od januára je 
súčasťou novozriadeného Dikastéria pre 
integrálny ľudský rozvoj. Pápežská rada spo-
menutý dokument pripravila pod vedením 
svojho niekdajšieho predsedu arcibiskupa 
Zimowského. Na Slovensku sa na preklade 
začalo pracovať pod vedením vtedajšieho 
predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníc-
tve KBS vladyku Milana Lacha.

Novela charty prišla po viac než 
dvadsiatich rokoch 
Aktuálny dokument predstavuje dôkladne 
prepracované a revidované znenie pôvod-
ného etického kódexu – Charty zdravotníc-
kych pracovníkov, ktorý v roku 1994 vydala 
pod vedením svojho prvého predsedu, bla-
hej pamäti kardinála Fiorenza Angeliniho 
Pápežská rada pre zdravotníckych pracov-
níkov (pre pastoráciu v zdravotníctve) ako 

„nástroj na počiatočnú, ale aj permanentnú 
formáciu predstaviteľov rozličných profesií, 
ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva“. Bol 
následne preložený do devätnástich jazykov. 
Do slovenčiny boli postupne preložené 
a zverejnené viaceré časti textu pôvodnej 
charty, ale jej úplný preklad sa napokon 
dokončiť nepodarilo. Preto sa na Slovensku 
až dosiaľ azda najviac používal jej český 
preklad.

Charta ako celok sa však pomerne málo 
poznala i používala. Aktuálne vydanie 
pôvodného, kvalitného slovenského pre-
kladu, ktorý pre slovenských zdravotníkov 
citlivo a s pozoruhodným porozumením 
veci urobil CSIDr. Martin Kramara, odbor-
ne lektoroval ThDr. Ivan Šulík a ktorého 
starostlivú jazykovú úpravu urobil Marián 
Veselý, by túto situáciu malo podstatne 
zmeniť. Poukazuje na to potešiteľná sku-
točnosť, že pôvodne naplánovaný náklad 
diela sa v dňoch, keď píšem túto recenziu, 
už pomaly dopredáva – a uvažuje sa o jeho 
urýchlenej dotlači. A to sa ešte ani nestačilo 
uskutočniť oficiálne predstavenie publikácie 
zo strany vydavateľa či rady KBS pre pasto-
ráciu v zdravotníctve! 

Ako sa píše v predhovore k aktuálne-
mu vydaniu novej charty, v nadväznosti 
„na nové objavy, ktoré dosiahol výskum 
v biomedicínskej a vedeckej oblasti, ako aj 
vyjadrenia Magistéria, ktoré zazneli od roku 
1994 – počas pontifikátu samotného sv. 
Jána Pavla II, neskôr Benedikta XVI. a tiež 
pápeža Františka – pápežská rada pokla-

dala za nevyhnutné pristúpiť k procesu 
revízie a aktualizovania tohto dokumentu 
(t. j. pôvodnej charty – pozn. aut.), ale pri 
zachovaní pôvodnej štruktúry, zameranej 
na povolanie zdravotníckych pracovníkov 
ako služobníkov života“.

„Okrem pokroku lekárskych vied a ich 
možných dôsledkov na ľudský život sa 
nová charta venuje aj otázkam medicín-
skoprávneho poriadku, ktoré sa čoraz viac 
dostávajú do popredia a vplývajú na vyko-
návanie zdravotníckych povolaní; text sa 
tiež venuje problémom, ktoré nadobúdajú 
vyššiu dôležitosť, predovšetkým vzhľadom 
na spravodlivosť, rešpekt k zvýšenej citlivos-
ti týkajúcej sa princípov solidarity a subsi-
diarity v prístupe k liekom a k dostupným 
technológiám – to všetko pri rešpektovaní 
sociálnozdravotnej spravodlivosti, prenese-
nej do práva na ochranu a podporu zdravia 
prostredníctvom spravodlivej zdravotníckej 
politiky.“ „Okrem toho sa do úvahy vzal aj 
zvýšený počet osôb, ktorých sa táto úloha 
týka, keďže popri klasických predstavite-
ľoch zdravotníckych povolaní (lekársky, 
sesterský a pomocný personál) sem dnes 
patria aj ďalšie, ktoré tvoria svet zdravotníc-
tva – napríklad biológovia, lekárnici či zdra-
votnícky personál pracujúci v danej oblasti, 
administratívni pracovníci, zákonodarcovia 
činní v oblasti zdravotníctva a ďalší pracov-
níci vo verejnom i súkromnom sektore – 
z radov laikov, ako aj zasvätených osôb.“

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo 
menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad 
dielami svojich rúk. (Ž  8, 5 – 7)

Čože je človek
JJ Jozef Voskár
J� foto: goodtaste.org.uk; i.pinimg.com; storytellingworld.com

Dobro a zlo v človeku
Keď si zalistujeme v dejinách ľudstva vo všetkých vývinových 
stupňoch od primitívnych rodových či kmeňových spoločenstiev až 
po súčasné vysoko vyvinuté spoločenské systémy, osloví nás a upúta 
našu pozornosť veľa jednotlivcov, spoločností, ba celých národov, 
ktoré sa veľmi negatívne zapísali do histórie ľudstva. Boli to tí, ktorí 
vo svojich ambíciách panovať nad inými často dobýjali cudzie krajiny, 
vládli nad nimi krutosťou a bezcitnosťou. Pre nich bol človek iba 
vecou alebo pracovnou silou bez akýchkoľvek práv a vlastnej dôstoj-
nosti. Aj dnes, keď sa pýtame, kto je človek, je dobré pripomenúť si, 
čo znamenalo byť otrokom pre otrokára. To, že ho mohol kedykoľvek 
zbiť ako zviera, predať na trhu ako tovar, ba beztrestne ho aj zabiť. 
A tak sa stávalo, že tisíce otrokov za svoju vzburu bolo povešaných 
na krížoch ako aleje stromov popri starovekých cestách.

Ale krutosť a bezcitnosť nechýba ani despotom v našich časoch, 
keď sa na javisku dejín odohrávajú podobné hrozné tragédie genocíd, 
holokaustu, nacistických a komunistických väzníc a koncentračných 
táborov vybudovaných na základe ateistických 
ideológií ich strojcov. Aj súčasná hrozba 
veľkého svetového vojenského konfliktu 
vyrastá z koreňov ateistickej ideológie.

A táto prax ignorovania človeka 
ako vrcholného Božieho stvore-
nia, ako Božieho dieťaťa má aj 
v súčasnosti svoje nové podoby. 
Je to permanentný holokaust 
nenarodených detí po celom svete 
(na Slovensku už takmer dva 
milióny detí), genetickej manipu-
lácie, ktorá už prekrúca morálne 
mantinely identity ľudskej bytosti 
a nakoniec hroziace nebezpečenstvo 
eutanázie ako skartačnej metódy.

Ale na stranách ľudských dejín nachádzame 
aj krásne a radostné správy a svedectvá o výnimoč-
ných osobnostiach, spoločenstvách i národoch, ktoré prispeli a pris-
pievajú k pozitívnemu vývinu ľudskej spoločnosti, k jej správnemu 
smerovaniu a k celkovej prosperite pre všetkých na tejto planéte. Sú 
to osobnosti, ktoré darovali svoje schopnosti, svoje talenty do služby 
človekovi, do služby celého ľudstva. Darovali ich na poli vedy, kultúry, 
umenia, na sociálnom poli vo vlastnom národe a dnes aj osobitne 
na medzinárodnom poli. V nemalej miere sem patria aj veľké osob-
nosti na poli náboženskom.

Homo sapiens
Pozrime sa na človeka 
z niektorých aspektov jeho 
existencie. Z pohľadu pro-
fánnej antropológie (náuky 
o človeku) človek patrí v pri-
rodzenom systéme všetkých 
živých bytostí medzi stavovce, 
a to do triedy cicavcov ako ich 
najdokonalejší reprezentant, líšiaci 
sa od ostatných schopnosťou rozumo-
vého poznávania a vôľového konania.

Nový jedinec vzniká počatím, čiže spoje-
ním dvoch pohlavných buniek, mužskej spermie 
a ženského vajíčka, a tak sa začína búrlivý proces delenia 
buniek a prenos genetických informácií pochádzajúcich od obidvoch 
rodičov, otca a matky. Tak vzniká nový jedinec, vzniká nová osoba 
so svojím menom, svojím právom na život, ba aj svojím dedičným 
právom, svojou dôstojnosťou. V každom štádiu vývinu tohto jedinca 
od okamihu počatia až po pôrod je to vždy ľudský plod ako integrálna 
bytosť a nie ako „nejaký chaotický zhluk buniek“, ako sa to propagáto-
ri umelých potratov usilujú nahovoriť rodičom takéhoto dieťaťa.

Matkina maternica je najlepším dočasným prostredím na vývin 
ľudského plodu, ktorý nie je telom matky, o čom svedčí aj to, že dieťa 

má samostatný krvný obeh a môže mať aj inú krvnú skupinu, 
ktorá by pri zmiešaní s krvou matky mohla mať tragické 

následky tak pre matku, ako aj pre dieťa.

Človek v očiach Boha
No najplnší a najhodnovernejší výrok o tom, kto je 
človek, nám podáva biblická antropológia. Symbo-
licky nám to naznačuje aj preklad gréckeho slova 
anthropos – vzpriamená bytosť pozerajúca sa nahor. 
Zo zeme hľadí hore na Boha. Nielen hľadí, ale aj 

smeruje v túžbe po tom, ktorý ho aktom lásky priviedol 
do existencie, ktorý ho po stvorení celého vesmíru stvoril 

ako vrcholnú bytosť a dal mu pečať svojho obrazu a svojej 
podoby. Tým sa stal tajomnou  fenomenálnou bytosťou celé-

ho vesmíru, stal sa akousi skratkou celého kozmu. Toto výsost-
né postavenie človeka vo vesmíre je základom jeho dôstojnosti, 
pretože on jediný má priamu účasť na Božej prirodzenosti prijatý-
mi darmi rozumu, slobodnej vôle a schopnosti milovať. Niekoľko 
biblických výrazov nám toto tvrdenie dokazuje:

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril. (Gen 1, 27)

„Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? “ (1 Kor 
3, 16)

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20)

Čože je človek...?  
Je to milované Božie dieťa, 
stvorené z lásky, z lásky 

vykúpené a nekonečnou láskou 
milované...
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„Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkým, preniká všet-
kých a je vo všetkých.“ (Ef 4, 6)

Všetko, čo Boh stvoril, stvoril aktom lásky, ktorá je podstatou jeho 
bytia. A tak stvoril aj vrcholné stvorenie – korunu tvorstva – človeka 
ako svojho spolupracovníka na budovaní a pretváraní tohto sveta 

a na budovaní Božieho kráľovstva na zemi. Biblické texty nám 
potvrdzujú aj biologický zákon tzv. monotopie, ktorý zna-

mená, že každý jednotlivý druh tvora, a teda aj človeka 
vzniká len na jednom mieste Zeme, a nikdy nie na via-

cerých miestach.
„Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj 

a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril, a pri-
kázal mu, aby ho obrábal a strážil.“ (Gen 2, 8.15)

Z doteraz povedaného vyplýva, že človek 
ako jediný druh na svete pozostáva z tela, 
duše a ducha so schopnosťami rozumu 
a slobodnej vôle, ktoré vytvárajú podstatu 
(substanciu) tejto jedinečnej osobnej bytosti, 
ktoré sú zároveň aj základom jej neodňateľ-
nej dôstojnosti. Hodnotu ľudskej dôstojnosti 

umocňuje nakoniec cena vykúpenia každého 
človeka Kristovou obetou na Golgote. Ježiš ako 

Boh dobrovoľne prijal aj ľudskú prirodzenosť, 
stal sa človekom, aby mohol tento úkon spásy 

vykonať. Pravý obraz človeka uboleného a stýraného 
hriechmi nám predstavil Pilát, keď ukázal zástupu 

zbičovaného Ježiša: „Hľa, človek!“

Náš pohľad na človeka
Každá ľudská bytosť má okrem podstatných aj nepodstatné zna-
ky svojej existencie – akcidenty, ktoré sú v rôznosti svojich foriem 
určované prostredím, klímou, zákonmi genetiky a pod. Ak má niekto 
modré oči a niekto hnedé, to je akcident. Ak má niekto bielu pokož-
ku a iný čiernu, hnedú alebo žltú, to je akcident. Ak je niekto mladý 
a niekto starý, to je akcident. Ak je niekto zdravý a niekto telesne 
alebo mentálne postihnutý, to je akcident. Ak má niekto talent 
na cudzie jazyky a iný na matematiku, a iný zase na hudbu 
alebo šport, to je akcident. Ak je niekto príslušník veľkého 
národa a iný malého, to je akcident.

Ale ak si niekto myslí, že je „nadčlovek“ (übermen-
sch) a patrí k „vládnucej rase“ nad ostatnými patriacimi 
k „podradným 

rasám“, je vo veľkom omyle a stavia sa tým proti Božiemu poriadku 
rovnosti pred Bohom. Kto berie človekovi jeho meno a zamieňa ho 
číslom, najbolestnejšie ponižuje človeka a jeho dôstojnosť. Tak robili 
s ľuďmi v nacistických a komunistických väzeniach a koncentračných 
táboroch. Tam ponižovanie ľudskej dôstojnosti dosahovalo svoje 
vrcholy. Žiaľ, tento druh ponižovania nechýba ani dnes. Na rôznych 
miestach súčasného sveta.

Homo amans
V závere týchto našich úvah sa môžeme spýtať slovami ôsmeho 
žalmu: Čože je človek...? Je to milované Božie dieťa, stvorené z lás-
ky, z lásky vykúpené a nekonečnou láskou milované a priťahované 
do milujúceho Božieho náručia. Je to jediný tvor na tomto svete, 
ktorému Stvoriteľ mohol zveriť svoje nesmierne dary. Dar rozumu 
a slobodnej vôle, dar viery, nádeje a lásky, dar zodpovednosti za celé 
stvorenstvo, dar ochoty k spolupráci s Bohom na napĺňaní jeho 
jedinečného projektu pre šťastný život v prirodzenom poriadku sveta 
a nekonečne blažený život v jeho a našom nebeskom domove, odkiaľ 
sme vyšli a kam sa máme vrátiť. Cesta návratu však môže byť pre 
človeka ťažká, namáhavá a bolestná. Tu si musíme všetci uvedomiť, 
že do cieľa Božieho náručia môžeme prísť len jedinou cestou, ktorou 
je Kristus. Zjednotení s ním musíme všetci spoločne kráčať do Otcov-
ho náručia podľa slov svätého Pavla: „V Kristovi zjednotiť všetko ako 
v hlave, čo je na nebi aj čo je na zemi.“ (Ef 1, 10)

Iba touto cestou sa môže zmeniť homo sapiens na homo amans – 
človek múdry na človeka milujúceho.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľov, je krásne byť nimi milovaný! Božie dieťa

Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, 
musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme.

Ralph Waldo Emerson

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
03. – 05.11. Víkend v Bárke pre deti a mládež 
od 9 do 30 rokov z protopresbyterátu Strop-
kov, Giraltovce, Svidník.
10. – 12.11. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka 
na GTF PU)
Štvrtok 15.30 Stretko stredoškolákov (Šari-
šanka) 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) 
– každý nepárny týždeň
15.11. Krížová cesta na Kalváriu

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
06.11. Sviečkový sprievod mladých na cintorín 
spojený s modlitbou za zosnulých (18.00 h)
07.11. Liturgia (csl., internát, Jedlíkova; 19.30 h)
11.11. Návšteva futsalového turnaja v Mi-
chalovciach
14.11. Godzone (Košice)
15.11. Vstup do Filipovky

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 19.15 Stretko pre gréckokatolíkov 
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)
11.11. Kňazská vysviacka diakona Andreja 
Škovieru (10.30 h)
15.11. Liturgia (18.00 h), po nej filipovský 
večer s agapé
17.11. Turistický výlet

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Keď sa nám v živote stane, že hľadíme dolu namiesto toho, aby sme 
hľadeli hore, môže nám pomôcť táto veľká pravda: Boh je verný v láske 
k nám, dokonca je v nej zanovitý. Pomôže nám myslieť na to, že nás 
miluje viac, než my milujeme seba samých, že nám verí viac, než my 
veríme sebe samým, že nám „vždy drží palce“ ako fanúšik, ktorý sa nikdy 
nedá odradiť. Vždy nás očakáva s nádejou, dokonca aj keď sa uzatvárame 
do svojich zármutkov, neustále sa ponosujúc na zakúsené krivdy a minu-
losť. No mať záľubu v smútku nie je dôstojné našej duchovnej postavy! 
Je to naopak vírus: táto záľuba v smútku je vírus, ktorý napadá a blokuje 
všetko, zatvára každé dvere, bráni rozvinutiu života, novému začiat-
ku. Boh je však zanovito plný nádeje: vždy verí, že môžeme znovu vstať, 
a nevzdáva sa, keď nás vidí vyhasnutých a bez radosti. Je smutné vidieť 
mladého človeka bez radosti. Pretože sme vždy jeho milovanými deťmi. 
Pripomínajme si to na začiatku každého dňa. Bude osožné, ak to povieme 
každé ráno v modlitbe: „Pane, ďakujem ti, lebo ma miluješ; som si istý, 
že ma miluješ; daj, aby som si zamiloval svoj život!“ Nie moje nedostatky, 
ktoré treba napraviť, ale život, ktorý je veľkým darom: je to čas milovať 
a byť milovanými.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Tadeáš Gavala, riaditeľ Umeleckého centra F6 
Páči sa mi to . Odpovedať

Viacero ľudí mi počas môjho doterajšieho života povedalo, 
že som prehnaný optimista. Odpovedal som im na to stroho: 
„Som prehnaný optimista, pretože aj môj Boh ním je. Samozrej-
me, v dobrom zmysle slova.“ Myslím si, že Boh vlial do každého 
jedného z nás hojnú dávku optimizmu, vštepil do nás nekon-
čiacu dôveru a nádej v šťastné konce. Nepriateľ sa však snaží 
pripomínať nám omyly minulosti či naše vlastné nedokonalosti 
a hriechy. Nechajme sa inšpirovať svätým Pavlom, ktorý nás 
vyzýva zhodiť príťaž a hriech a s očami upretými na Ježiša (Hebr 
12, 1n) utekať za tým, čo je pred nami (Flp 3, 13). Žime naše 
životy s radosťou a dôverujme Bohu!

Mária Pihuličová, redaktorka prešovského Korzára 
Páči sa mi to . Odpovedať

Boží pohľad je úchvatný. Neraz sa sami odsúdime v tom, akí 
sme neschopní, keď sa nám nedarí podľa predstáv. Nehovoriac 
o tom, ak toto naše pokrivené vnímanie ešte umocnia i ostatní. 
„No fakt si to pokašľal, celé zle.“ Od priepasti smútku a zne-
chutenia je to vlastne už len krôčik. Jednou nohou už nad ňou 
balansujem. Ale Boh celú situáciu vidí inak. Hoci vie o mojich 
slabostiach a nedostatkoch, stále vidí vo mne to úžasné, milo-
vané dieťa. Vystiera ku mne ruku neprestajne, chce ma strhnúť 
sponad priepasti do svojej náruče. Tam, kde je vždy prijatie 
v bezpodmienečnej láske. Lebo On je verný. A čo ja? Zdvihnem 
zrak zo zeme a prijmem tú úžasnú pravdu?

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENÝ MARCEL CALLO
Aktívny skaut so zmyslom pre humor, futbalista aj 
zápasník, ktorý svoju duchovnú silu čerpal z Eucha-
ristie. Rád si zahral karty, ale vyhýbal sa prostrediu, 
v ktorom sa používali vulgarizmy a dvojzmysly.

ELIŠKA BIELKOVÁ
Sestra Eliška je školskou 
sestrou sv. Františka 
z Assisi. Rozhodla sa pre 
evanjelizáciu hudbou. Má 
za sebou debutové CD 
Abrahám. Druhé sa volá 
Vzácna perla. O svojich 
piesňach povedala: „Často 
mi slúžia na vyjadreniu 
žalmy či texty z Písma. 
Vždy je to však výkrik 
môjho rozpoloženia duše. 
Spoločnou niťou je viera. 
Vznikali v období, keď mi 
Boh zrútil moje dlhoročné 
kráčanie vo vízii, ktorej som 
verila, že je to jeho vôľa. 
Dodnes tomuto obdobiu 
môjho života nerozumiem. 
Naučila som sa, že nie je 
najdôležitejšie veriť v Božie 
prísľuby, ktoré si človek 
vytvorí z jeho slova, nájde 
v Písme, najdôležitejšie je 
veriť Bohu samému, v jeho 
prozreteľnosť. Tiež som 
pochopila, že niektorým 
udalostiam nebudeme 
rozumieť po celý život. Ale 
to nie je až také podstat-
né. Dôležité je to, že im 
rozumie On.“
Niečo viac sa o nej môžete 
dozvedieť na eliska.web-
garden.com. Na stránke 
okrem ukážok z tvorby náj-
dete texty piesní s akordmi, 
fotografie z koncertov 
aj z nahrávania, termíny 
najbližších koncertov, 
Eliškin obežník, priestor 
na súkromné odkazy, ale aj 
múr nárekov, kde môžete 
napísať prosbu o modlitbu 
a úmysel. Eliška na pozva-
nie robí vo farnostiach kon-
certy chvál, kde zaznievajú 
jej piesne.

(eliska.webgarden.com, 
gosamka.gospel.sk,  

Dada Kolesárová)
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Starý mystický rád

JJ
Antónia HaľkováJ�

Starý mystický rád ruže a kríža, po lat. Antiquus 
Mysticus Ordo Rosae Crucis, je iniciačným rá-
dom, ktorý prostredníctvom zasvätení do jed-
notlivých vyšších stupňov vedie svojich členov 
k hlbšiemu poznaniu a vlastnému zažitiu Boha.

V roku 1934 Združenie štrnástich autentic-
kých iniciačných rádov F.U.D.O.S.I. potvrdilo 
rádu A.M.O.R.C. nástupníctvo Rádu ružového 
kríža, tzv. rozenkruciánstva.

Rozenkruciáni boli príslušníci tajného kres-
ťanského ezoterického združenia, ktoré vzniklo 
v Nemecku začiatkom 17. storočia. Ich symbo-
lom bola ruža s piatimi okvetnými lístkami. Kvet 
je v tomto prípade symbolom odvodeným z an-

tického mýtu o smrti Adonisa, milenca bohyne 
Afrodity. Podľa mýtu z jeho krvi vyrástli prvé 
červené ruže a stali sa symbolom znovuzrode-
nia a lásky, ktorá zvíťazila nad smrťou. Jedným 
z poznávacích znamení tohto bratstva bola aj 
šnúrka z čierneho hodvábu nosená v gombíko-
vej dierke.

Rozenkruciánska tradícia súvisí s tradíciou 
slobodomurárstva a vychádza z učenia mys-
tických škôl starovekého Egypta. Svoje učenie 
však aktualizuje v súlade s novými vedeckými 
poznatkami, pričom využíva kontemplácie, me-
ditácie a vizualizácie. Cieľom A.M.O.R.C. je viesť 
svojich členov k väčšiemu svetlu, ku kozmické-
mu vedomiu.

Podľa učenia A.M.O.R.C. je univerzum 
duchovnej povahy a všetka matéria i energia 
sú jeho časťou. Vedomie je čiastočkou neko-
nečne veľkého božského vedomia, a preto je 

nesmrteľné. Zmyslom stvorenia je neustále 
sa rozvíjať mnohými opätovnými zrodeniami 
k rozsiahlejšej forme existencie. Štúdium rádu 
A.M.O.R.C. je postavené na dvoch základoch, 
a to na domácom štúdiu a na rituáli. Indivi-
duálne domáce štúdium stavia na študijných 
materiáloch a na iniciáciách. Rituál nachádza 
svoj význam pri vzájomných stretnutiach členov 
v jednotlivých mestských skupinách. 

Členstvo A.M.O.R.C. sa začína prijatím 
adepta, zaslaním študijného preukazu a prvých 
podkladov. Od študujúceho člena sa očakáva, 
že sa bude pravidelne venovať svojmu štúdiu, 
študijným prácam a jednotlivým cvičeniam. 
K členstvu v ráde patrí aj pravidelné uhrádzanie 
členských príspevkov.

A.M.O.R.C. usporadúva meditačné semináre, 
cvičenia, školenia, vydáva vlastné publikácie, 
spisy a učebné texty. Podľa oficiálnej webovej 
stránky tohto rádu existuje v Čechách a na Slo-
vensku pätnásť mestských skupín. Rád je 
v súčasnosti zastúpený vo viac ako 90 krajinách 
sveta.

Hroby
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: upload.wikimedia.org

V týchto dňoch asi každý z nás navštívil 
(alebo sa možno ešte len chystá navštíviť) 
cintorín. Hoci byzantský liturgický kalendár 
sa v tomto čase vôbec nezmieňuje o záduš-
ných bohoslužbách, nedá sa ignorovať celo-
spoločenská atmosféra. A ani naši zosnulí sa 
iste nebudú hnevať, keď si na nich, okrem 
piatich zádušných sobôt, spomenieme 
i v tomto jesennom čase. Tomu predchádza 
akoby „jesenná údržba“ celých cintorínov 

a osobitne hrobov našich blízkych. 
Odstraňujú sa odkvitnuté kvety, vo veľkom 
sa čistia pomníky...

Apropo, pomníky, ktoré sú na hrobkách. 
Kedysi to bola skôr vec šľachty a zámož-
nejších občanov, ale dnes sa to stáva akým-
si štandardom, a to nielen na veľkých 
mestských cintorínoch. I na maličkých 
obecných sa čoraz viac objavujú rodinné 
hrobky. A na naše počudovanie, i taká 
hrobka sa môže dať posvätiť.

Nejde tu o posvätenie hrobu pred ulože-
ním tela doň, ale o samostatný obrad konajú-
ci sa ešte za života tých, ktorí majú byť v ňom 
uložení. Z pohľadu štruktúry ide o jednodu-

ché posvätenie. Po úvodnom požehnaní sa 
prednáša obvyklý začiatok po Otče náš, kňaz 
sa modlí jednu modlitbu:

„Vládca, Pane, Bože náš, z ktorého milosti 
nachádzajú odpočinok duše veriacich, po-
žehnaj túto hrobku svojho služobníka (svojej 
služobníčky),“ povie meno, „a zošli svojho 
svätého anjela, ktorý ju bude chrániť, aby 
telo, ktoré tu bude pochované, našlo pokojný 
príbytok do svojho vzkriesenia a tvojho dru-
hého príchodu; duša nech bude rozviazaná 
od každého puta hriechu a učinená v nebes-
kých nádvoriach vo večnej radosti s tvojimi 
svätými. Lebo ty si Kráľ sveta a Spasiteľ 
našich duší a my ti vzdávame slávu Otcu 
i Synu, i Svätému Duchu teraz i vždycky, 
i na veky vekov.“

Ľud odpovie: „Amen“ a nasleduje po-
kropenie hrobky svätenou vodou. I keď to 
trebník výslovne nepredpisuje, na záver 
je prepustenie a spieva sa Mnoho rokov 
tým, pre ktorých je pripravené toto miesto 
posledného odpočinku.

Je krásne sledovať, ako nás Cirkev i cez 
túto modlitbu učí pravdy viery. Dnes to je 
o druhom a slávnom príchode Ježiša Krista 
a o vzkriesení tela. Je to akoby pripomenutie 
toho, čo sa každý deň modlíme, aby sme to 
nezabúdali aplikovať na seba. Iné je totiž 
recitovanie nejakej modlitby a iné počúvanie 
týchto právd pred hrobkou, do ktorej budem 
raz uložený. My si ich skúsme pripomenúť 
i v tomto čase.

Veď tak ako tých, ktorých hroby navštevu-
jem, i mňa čaká všeobecné vzkriesenie.

Aké bude? Na život či na odsúdenie?
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Príslušnosť k cirkvi sui iuris

JJ
Jozef MiňoJ�

Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) sa 
zaoberá aj prípadmi, keď dieťa, ktoré ešte 
nedovŕšilo štrnásty rok života, sa narodilo 
slobodnej matke alebo partnerom, ktorí nie 
sú zosobášení vôbec alebo sú zosobášení iba 
civilným obradom. Aj tam platia presné pravidlá 
pripísania pokrsteného dieťaťa ku konkrétnemu 
obradu Katolíckej cirkvi.

Kán. 29 § 2 hovorí, že ak sa dieťa narodilo 
nevydatej matke, krstom sa zapisuje do cirkvi 
sui iuris svojej katolíckej matky (porov. CCEO, 
kán. 29 § 2 °1) Tento predpis rieši situáciu, 

keď sa dieťa narodilo slobodnej matke alebo 
matke, ktorá žije v jednej domácnosti s otcom 
dieťaťa, či už bez civilného manželstva, alebo aj 
v prípade, že rodičia dieťaťa sú viazaní civilným 
sobášom. Tu treba pripomenúť predpis kódexu, 
kde sa hovorí, že iba tie manželstvá sú platné, 
ktoré sa slávia podľa posvätného obradu pred 
miestnym hierarchom alebo miestnym farárom, 
alebo pred kňazom, ktorého delegoval jeden 
z nich, a aspoň pred dvoma svedkami. Za po-
svätný je tento obrad považovaný samotnou 
účasťou kňaza požehnávajúceho a asistujúceho 
(porov. CCEO, kán. 828). Nevydatá matka je 
aj matka zosobášená iba civilným obradom s ot-
com dieťaťa, teda aj v tomto prípade sa krstom 
dieťa pripisuje obradu matky.

Ďalší prípad môže nastať pri krste dieťaťa 
neznámych rodičov. Kódex hovorí, že dieťa 
neznámych rodičov, ktoré ešte nedovŕšilo 
štrnásty rok života, sa zapisuje do cirkvi sui iuris, 
do ktorej sú zapísaní tí, ktorých starostlivosti 
bolo dieťa legitímne zverené (porov. CCEO, kán. 
29 § 2 °2).

Kódex predpokladá aj situáciu, ak o krst 
svojho dieťa žiadajú nepokrstení rodičia. Dieťa 
nepokrstených rodičov, ktoré ešte nedovŕšilo 
štrnásty rok života, sa zapisuje do cirkvi sui 
iuris, do ktorej patrí ten, kto prijal záväzok jeho 
výchovy v katolíckej viere (porov. CCEO, kán. 29 
§ 2.°3). Záväzok katolíckej výchovy pokrsteného 
dieťaťa môžu prijať krstní rodičia, starí rodičia 
alebo iní veriaci, ktorí sú pred Cirkvou tými, 
ktorí dieťaťu budú odovzdávať vieru a vovádzať 
ho do právd viery namiesto rodičov, ktorí tento 
záväzok nie sú schopní na seba prevziať, lebo 
sami nie sú pokrstení.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: imgfotki.yandex.ru

Azovská ikona Bohorodičky 
(aзовская)
Úcta k nej je známa od čias panovania ruskej 
cisárovnej Sofie Alexejevny na začiatku rus-
kotureckej vojny v roku 1686. Kompozícia 
ikony vychádza z grafickej skice rytiny (tá sa 
ešte v roku 1914 uchovávala v Historickom 
múzeu Alexandra III., v súčasnosti nie je 
zrejmé, kde sa nachádza). Ikona vznikla vďa-
ka horlivosti Daniela a Jakuba Prekrížených 
a bola vyrazená na medi podľa objednávky 
pisára F. Šaklovitého. Zvláštnosťou ikony je 
fakt, že Bohorodička s dieťaťom Kristom je 
zobrazená na pozadí dvojhlavej orlice, ktorá 
v pazúroch drží kráľovské  žezlo a ríšske jabl-
ko – symbol štátnosti cárskeho Ruska.

V hornej časti ikony je uprostred anjelov 
znázornený Boh Otec (Sabaot) a Svätý Duch 
v podobe holubice. Po stranách Božej Matky 
sa v modlitebných gestách skláňajú sv. An-
ton, Teodóz a Alipij Pečerskí, Mojžiš Uhrín, 
Prochor a Marek Pečerskí.

Nižšie v ľavej časti ikony je zobrazený sv. 
mučeník Juraj prebodávajúci kopijou draka. 
V tomto prípade symbolizuje Osmanskú 
ríšu. V pravej časti sú oproti sv. Jurajovi 
zobrazení vojaci, ktorí cválajú na koni alebo 

idú peši. V ľavom dolnom rohu sú znázor-
nené oslobodené mestá a ruské pevnosti 
na Azovskom mori a v pravom dolnom 
rohu turecká pevnosť Kizi – Kermen 
s textom: „Kizi – Kermen – turecká pev-
nosť na pravom brehu Dnepra, obsadená 
armádou B. Šeremeteva v roku 1695. 
Na samom spodku ikony je text: ,Писалъ 
сей образъ Попъ Климентъ Макарьевъ 
– Tento obraz namaľoval pop Kliment 
Makarev‘.“

Jestvujú dva varianty ikonografie 
azovskej ikony Bohorodičky, kde je Božia 
Matka zobrazená po pás alebo v celej posta-
ve. Umenovedec V. Borin, ktorý sa zaoberal 
históriou tejto ikony, uvádza: „... ikona 
bola namaľovaná najskôr po roku 1696... 
Pri detailnom skúmaní ikony som objavil 
tri maľby, kde je evidentné, že prvotné 
zobrazenie Bohorodičky bolo po pás a nie 
v celej postave. Z povedaného vyplýva, že až 
v druhej polovici 18. storočia, ako sa dom-
nievame, obraz zostal bezo zmien... Ikona 
v tej podobe, v akej ju poznáme, sa vzťahuje 
na koniec 18. storočia, do obdobia panovania 
cárovnej Kataríny II. (1763 – 1796).“

V súvislosti so vznikom azovskej ikony 
Bohorodičky sa objavuje verzia, že ikona bola 
namaľovaná na pamiatku jej zjavenia v čase 
obliehania Azova a jej ochrany Azovčanov. 
Svedectvá o Božej pomoci kozákom sú uve-
dené v Povesti o Azove od A. S. Orlova, ktorá 
sa uchováva v archeologickom a paleonto-

logickom múzeu. Ako sa uvádza v povesti, 
v čase obliehania sa privalil od severu veľký 
oblak, „a na tomto oblaku prišla Panna“, 
ktorá vyhnala Turkov, „a s ňou mnoho uras-
tených mladých junákov“. Jestvuje ešte iná 
informácia z roku 1829: „V roku 1711 sa po ví-
ťaznej bitke v Azove vracal cár Peter I., ktorý 
ako poďakovanie slávil v pokrovskej cerkvi 
moleben. Cár Peter sa v tom čase zdržal 
v dome miestneho kňaza, ktorý na pamiat-
ku tejto návštevy namaľoval azovskú ikonu 
Bohorodičky.“

Azovská ikona Božej Matky je jedinečnou 
a svojráznou kompozíciou vyjadrujúcou 
krátky pokoj, ktorý na istý čas zavládol 
po boji. Ochrankyňa a Zástankyňa sveta 
– takou je podľa ikonopisca Bohorodička 
na tejto ikone. Svojím gestom pozdvihnutých 
rúk v modlitbe sa spoločne so zobrazenými 
svätými modlí „za pokoj na celom svete“. Svoj 
sviatok slávi 28. augusta.
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Ku(li)chtenie
JJ Marta Gromošová
J� foto: unareceta.com

„To si nič necítil? Ani si nepočul? Ani si nič 
nevidel?“

„Nie,“ odpovedá mi manžel, a pritom ani 
nezdvihne hlavu od sobotňajšieho vydania 
novín. Už tridsať rokov ho učím, že ak sa 
niekto nachádza v kuchyni, kým je na sporá-
ku akékoľvek jedlo v štádiu prípravy, preberá 
zaň plnú zodpovednosť. V praxi to znamená, 
že sa na varení zúčastňuje všetkými zmys-
lami a akékoľvek spozorované odchýlky 
od normálu je povinný hlásiť manažérke do-
mácnosti, teda mne. Za ten svet ho neviem 
naučiť, že cibuľka spražená do sklovita tak aj 
vyzerá! Má karamelovú chuť, a nie farbu!

Nad sporákom sa zastavil čierny mrak 
štipľavého dymu, kastrólik bude treba 
najprv vyprázdniť, a potom zasypať celé dno 
práškom na pripáleniny, naliať vody a chvíľu 
nechať odvariť. Kým vetrám, predstavujem 
si zhrozenie našej osemdesiatročnej susedy, 
ktorej isto neunikne nebezpečenstvo 
požiaru spôsobené nedbanlivým 
správaním môjho manžela. Hasiči by 
do bytu zrejme vnikli cez strechu, lebo 
bývame na najvyššom poschodí. Cibuľka 
skončila v koši a keď to takto pôjde ďalej, 
budem o krátky čas potrebovať novú sadu 
kuchynského riadu.

Varenie len jednoducho vyzerá, v skutoč-
nosti je to prinajmenšom trojročný študijný 

odbor. No a všetky tie dokonalé návody 
na prípravu aj tých najprimitívnejších jedál 
sú komplikovane nafilmovanými rafinova-
nými klamstvami. Manželovi sa to vysvetľuje 
veľmi ťažko. Často prichádza s motivačnými 
videami a túži obohatiť náš rodinný jedálny 
lístok o jedlá jednoduché, ale aj dosť zložité. 
Neuvedomuje si, že síce nemám nijako 
mimoriadne vyvinutý odpor k vareniu, ale že 
mnohé vylepšenia sú proti systému a zauží-
vaným kuchynským zvyklostiam a technolo-
gickým pracovným postupom.

Dodnes napríklad neprijal fakt, že 
patizón ako druh zeleniny v našej kuchyni 
jednoducho z princípu nemá miesto. Veľmi 
zle sa čistí. No a keď ho mám plniť nejakou 
extra špeciálnou plnkou z troch druhov 
mäsa a zmesi korenia, ktoré poznám iba 
zo svetovej literatúry, radšej odnesiem celú 
tú nádhernú tekvicu k susedom, nech si ju 
uvaria v pare alebo ju nechajú na recykláciu 
babkinej svinke, ktorej do záverečnej fázy jej 
fatálneho bravčového predurčenia chýba už 
len slabých dvadsať kíl.

Hoci s manželom pochádzame z tej 
istej dediny, u nás na vyšnom konci sme 
mali iné stravovacie návyky ako na niž-
nom. Kým naša babka po zomletí kukurice 
varila polentu, ktorej sa hovorilo zameška, 
v mlieku s cukrom, potom v nej urobila 
jamku a do nej naliala poriadnu mláčku 
spraženého domáceho masla, u manželovej 
babky ju ešte horúcu poriadne posolili! 
Hustota kukuričnej kaše bola na začiatku 
nášho manželstva tiež pomerne sporná. 
Manžel požaduje riedku konzistenciu, 
ja si z detstva pamätám chuť tuhej žltej 
kôpky, ktorá sa naberá lyžicou od kraja 
taniera, nikdy nie od prostriedku, lebo 
tam jej teplota dosahuje najviac stupňov 
celzia a hrozí bolestivé popálenie jazyka. 
Po krátkom povarení teda odoberiem 
potrebné množstvo do hlbokého taniera 
a svoju porciu ešte chvíľu redukujem na po-
trebnú hustotu. Manžel si dosype do svo-
jej „polievkovitej“ cereálie. Na záver naše 
domáce vylepšenie mletou škoricou. Zdá 
sa mi nevhodné variť tento skvostný pokrm 
vo vode, ako to odporúčajú mnohé skupiny 
odborníkov a výživových poradcov.

Kukuričná kaša stále ešte patrí medzi 
pokrmy, ktoré našim deťom nechutia, a tak 
si občas urobíme priam lukulské zameškove 
hody.

Svätá Terezka hovorí: „Som sirota, ale ty, Panna Mária, buď mojou mamou, aby som vždy osta-
la čistá a horlivá.“ O toto prosíme aj my dnes našu nebeskú Matku. Panna Mária, buď skutočne 
našou matkou. Eva bola našou matkou podľa tela a Panna Mária je našou Matkou podľa duše.

Pod krížom počujeme Ježišove slová: „Hľa, tvoja matka!“ Na toto má život na tisíce a tisíce 
príkladov. Položme si preto otázku: Mám rád Pannu Máriu? Je mojou Matkou?

Veľakrát sme boli v nešťastí, v biede, v pochybnostiach a Panna Mária nám pomohla. Panna 
Mária nás má rada.

Keď Kolumbus išiel objavovať novú zem, jednu zo svojich lodí nazval Santa Maria. Pod 
ochranou Panny Márie dosiahol svoj cieľ. Aj my tak robme, bratia a sestry! Uctime si Máriu 
nielen slovami, ale aj skutkami. Strážme si duševnú čistotu a buďme horliví tak ako svätá 
Terezka, ktorá Pannu Máriu žiadala: „Buď mojou Matkou, aby som bola vždy čistá a horlivá.“ 
Amen.

(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM  
na Molebene k Presvätej Bohorodičke počas májovej pobožnosti v Prešove)
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PONDELOK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15; 22 – 31, zač. 65
Ale hľadajte Božie kráľovstvo a toto dostanete navyše. (Lk 12, 31)
Buď svoju vieru vkladáme do Otca, ktorý sa o nás stará a dáva všetko 
ako dar, alebo ju vkladáme do modiel tohto sveta, ktoré nám všetko 
berú. Nežijeme preto, aby sme jedli či obliekali sa. Základom je starať 
sa o slovo, ktoré dáva život a všetko, čo na život potrebujeme. Keď 
však tieto hodnoty prevrátime, náš život je na smiech. Nerobme 
z tých starostí absolútno. Všetky potreby života sme pozvaní 
uspokojovať ako Božie deti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny 
Prepodobný otec Lazár Divotvorca
Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 42 – 48, zač. 68 (rad.); Gal 
5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (prep.)
Môj pán voľajako nejde... (Lk 12, 45)
Nič nie je istejšie ako smrť a nič nie je neistejšie ako čas smrti. 
Myšlienka na smrť má byť súčasťou života a jedným zo základných 
znakov kresťana. Je to ľahké, keď je človek v ohrození života, ale aké 
je to ťažké, keď je človek mladý, zdravý. Ako dnes čakám Pána? Čas 
očakávania nemá byť časom prázdnoty. Je to čas svedectva. Nežijeme 
v ľahostajnosti voči tejto výzve? Povieme si: „Ešte mám čas... môj pán 
voľajako nejde“ a žijeme si, ako sa nám zachce.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
Čítania: Hebr 2, 2 – 10,  zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba zeme (Lk 10, 21)
V čase, keď si viac spomíname na tých, ktorí nás predišli do večnosti, 
je dobré, že počúvame o svete, ktorý nie je ohraničený smrťou. Boh 
je nad smrťou a nad hriechom. Kedy tomu dokážeš uveriť? Vtedy, 
keď uveríš, že si ohraničený, že ti veľa vecí nepatrí, že mnohé situácie 
v živote nezvládaš. Aj dnes ti Boh posiela svojho posla, anjela, ktorý ti 
nesie jeho slovo. Posolstvo o víťazstve a záchrane.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Micha-
lovi. Myrovanie (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

ŠTVRTOK 9. november
Prepodobná Matróna
Čítania: 2 Sol 2, 13 – 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, zač. 70
... ak nebudete robiť pokánie... (Lk 13, 5)
Zvykneme často hodnotiť udalosti aj tragédie a katastrofy. Ježiš sa 
dnes pýta: „Prečo sa to stalo? Myslíte si, že boli väčší hriešnici?“ 
A odpoveďou je výzva k pokániu. Pokánie však nie je o tom, že už 
nepoviem škaredé slovo, že pár dní nebudem fajčiť alebo piť – takýto 
život je výsledkom pokánia. Lebo pokánie je návratom k Bohu, a to 
nie je len bičovanie v kláštore či život o chlebe a vode.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

PIATOK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.
Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73
Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť. (Lk 13, 31)
Keď niekto z mocných sveta dostane list s vyhrážkou zabitia, berie sa 
to vážne a robia sa opatrenia, aby sa zaistila bezpečnosť. V jednom 

filme vojak, ktorý bol každý deň vystavený riziku smrti, povedal: 
„Mám tú najlepšiu prácu.“ 
Napriek jasnému upozorneniu a hrozbe Ježiš neodchádza, neuteká 
sa skryť. On vie, že práve kvôli tejto chvíli prišiel. Aj dnes ponúka svoj 
život za život sveta.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent. Svätá mučenica Štefánia. 
Prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský
Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, zač. 46 (radové); Ef 6, 
10 – 17, zač. 233; Mt 10, 31 – 11, 1, zač. 38 (muč.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 
335; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (prep.)
Neveriace a skazené pokolenie… (Lk 9, 41)
Bez Boha nemôžeš vyhnať démona. My sami sme tým neveriacim 
pokolením, lebo svoj život chceme žiť len z vlastných síl a neopierame 
sa o Boha a o jeho slovo. Potom všetko krachuje a človek nemá chuť 
ísť ďalej. Ježiš hovorí jasne: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Vstupuj 
s Pánom aj do ťažkostí života. Nie s obavou, ale s nádejou, že Boh ma 
vedie a vyslobodzuje. Žijem z Boha alebo nie? Od toho závisí, akým 
pokolením budem.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 12. november
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Jozafát
Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 53 (radové); Hebr 5, 
4 – 10, zač. 311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Jozafátovi)

A kto je môj blížny? (Lk 10, 29)
Obyvatelia jedného mesta 
zabili svojho panovníka, lebo 
bol k nim veľmi zlý a týral 
ich. Urobili to tak, aby nebolo 
jasné, kto konkrétne ho zabil. 
Sudca sa pýta: „Kto ho zabil?“ 
Oni spoločne odpovedajú: 
„Všetci a nikto.“ Dnes rovnako 
nikto nechce byť zodpovedný 
za umieranie nevinných 
ľudí, za krízu s migrantmi, 
za vraždenie nevinných detí, 
za hlad vo svete. Ľahko aj 
my povieme: „Kto je za to 

zodpovedný – všetci a nikto.“ Kultúra blahobytu nás to tak naučila. 
Stali sme sa necitlivými voči utrpeniu alebo ťažkej situácii druhých, 
nezaujíma nás to, nie je to naša vec. Prechádzame možno každý 
deň okolo tých chudákov, poľutujeme ich v duchu a ďakujeme 
Bohu, že nás niečo také nestretlo. Veď kým nejde o kohosi blízkeho, 
z rodiny, krajana či známeho, tak načo by som sa o to zaujímal. Preto 
dnes potrebujeme nanovo odpovedať na otázku, kto je môj blížny. 
Vidieť v pravde, čí blížny môžem byť ja. Tu a teraz. Nie potom, keď 
na tom budem lepšie s časom, s nervami, s peniazmi, s pochopením. 
Tu a teraz sa deje toto podobenstvo. Obraz pomoci a záchrany je 
totiž obrazom o mne. To ja ležím na kraji cesty zbitý, okradnutý 
a doráňaný a tam sa pri mne Pán zastavuje a zachraňuje ma. Jeho 
slovo a sviatosti, to je víno a olej na moje rany. On zaplatil vopred 
svojím životom. Postaral sa o mňa. Vracia mi všetko, o čo ma hriech 
okradol. V jeho milosrdenstve a láske spočíva moje uzdravenie. Vracia 
mi pôvodnú krásu svojho obrazu.
Liturgia: Hlas 6. Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár z hlasu a Jozafáto-
vi, kondák z hlasu, Sláva, kondák Jozafátovi, I teraz, podľa predpisu. 
Ostatné z hlasu a Jozafátovi (HS: 149, 300; PZ: 103, 274; HP: 104, 289)
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PONDELOK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Jánovi); 1 
Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 15, zač. 75 (radové)
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. (Jn 10, 
14)
Obraz pastiera, ktorý nesie na ramenách ovečku, v nás väčšinou 
vyvolá predstavu, že ktosi druhý je tou stratenou ovcou a ja ju 
pomáham pastierovi hľadať. No najprv sa musím nechať nájsť, 
nechať sa niesť na Pánových pleciach ja. Zažiť jeho hľadanie a istotu, 
že ma nesie na ramenách. Vtedy môžem druhým svedčiť, aké je 
to krásne, vtedy po tom ľudia naozaj zatúžia a bude jeden pastier 
a jedno stádo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

UTOROK 14. november
Apoštol Filip
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (Filipovi); 1 Tim 1, 
8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35, zač. 77 (radové) 
Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvi-
díš väčšie veci ako toto. (Jn 1, 50)
Viera nie je o tom, že Boh mi niečo potvrdí. Vierou som schopný 
vidieť väčšie veci – otvorené nebo. No keď sa uspokojím s tým, že 
už to mám potvrdené, už mi je všetko jasné, môže sa stať, že sa 
zachovám ako Natanael. Budem si chcieť oddýchnuť. Buď naozaj pre 
únavu, alebo len tak trocha poleňošiť. Vidieť väčšie veci znamená 
každý deň vidieť a veriť, že žijem Božiu vôľu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

STREDA 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib
Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281; Lk 15, 1 – 10, zač. 78
Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí poká-
nie. (Lk 15, 10)
Páči sa nám, ako konajú ľudia z dnešného Ježišovho rozprávania. 
Ale kto z nás by tak naozaj robil? Nechať deväťdesiatdeväť 
a hľadať jednu? Každý si povie: „Kašlem na tú jednu, veď mám 
deväťdesiatdeväť.“ Keby sa žena chcela potešiť s priateľkami, minula 
by na oslavu viac ako desať drachiem dokopy. Boh však nezmýšľa 
takto. Jemu záleží na každom z nás. To je obraz jeho konania aj dnes.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112) 
Začiatok štyridsaťdňového pôstu pred Narodením Pána – Filipovky

ŠTVRTOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apoš.); 1 Tim 3, 
1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, zač. 80 (radové)
Poď za mnou. (Mt 9, 9)
Aj dnes Boh povoláva. Tak ako Matúša ma volá z miesta môjho 
hriechu, z mojej slabosti a neschopnosti milovať a slúžiť. Nevolá ma 
preto, že som dobrý. Volá ma, aby zo mňa urobil dobrého. V každom 
človeku vidí svoj obraz, Boh pozerá na srdce, na vnútro, nevidí len 
vonkajšok tak ako človek. A preto mnohých odsúdime, odpíšeme 
a nedáme im šancu. Aj dnes môžeme vo svojom povolaní nanovo 
spoznávať, ako Boh volá k spáse.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 304; PZ: 279; HP: 294)

PIATOK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82 
(rad.); 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)
A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa 
vráti k tebe a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)
Túto požiadavku evanjelia nie sme schopní naplniť. To v nás môže 
urobiť iba Ježiš. Pravá kresťanská komunita nie je tam, kde sa nehreší, 
ale tam, kde sa odpúšťa. Pokarhanie a napomenutie je odmietnutím 
zla, ktoré je v človeku a ktoré človek robí. Svet nájde veľa situácií, 
keď sa pohorší, ale ty odpúšťaj. Koľko mlynských kameňov by Boh 
potreboval? Ale on dal kríž a svojho Syna.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Voľnica (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 18. november
Mučeníci Platón a Roman
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, zač. 49
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie 
kráľovstvo. (Lk 9, 62)
Neobzeraj sa ani dnes späť. Zostaň stále v jednote s Bohom, lebo to je 
moc povolania, ktorou ťa Boh prevádza aj cez ťažkosti života. Tak ako 
keď sa Mojžiš pýtal Pána: „Ako ja môžem ísť za faraónom?“ A Boh 
mu povedal: „Ja pôjdem s tebou.“ To nie je o tom, že povieš: „Pôjdem 
za tebou všade…“ To je o tom, že Boh ťa volá do neznáma a ty vykročíš 
spoločne s ním.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 19. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Abdiáš
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 – 21, zač. 66
Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si naho-
nobil, čie bude? (Lk 12, 20)
Zomrela stará žena, ktorá celý život žila veľmi chudobne, nemala 
nikoho, veľa sa natrápila a nič si nedopriala. Po jej smrti našli 
v dome okrem iných zbytočných vecí aj veľkú sumu našetrených 
peňazí. Načo to všetko je? Mojžiš varuje Izraelitov, aby všetko, čo 
budú mať v zasľúbenej zemi, nazvali darom a nehovorili, že je to 
ich vlastníctvom. Majú stále povedať: „Daroval nám to Pán.“ To je 
veľmi dôležitý postoj, na ktorý človek zabúda, lebo je zaslepený sám 
sebou. Človek sa postupne stal závislým od toho, čo má, ako od toho, 
kým vlastne je. Ak zhromažďujem svetské hodnoty zo strachu pred 
možným nedostatkom, ak si vytváram len istoty vo veciach tohto 
sveta, spôsobí mi to smrť. Ani majetky, ani tituly, ani známosti nedali 
nikomu život. Toto všetko je len do času. Ak sa však delím s bratmi 
a sestrami z lásky k Bohu, ak som slobodným od toho všetkého, vtedy 
dostávam život. 
Bohatý hospodár rozmýšľal nesprávne a celé jeho konanie bolo 
nesprávne, preto aj výsledok je zlý. Boh mu povie: „Blázon…“ Načo 
toto všetko odkladať do sýpok a do skladov? Veď celý život človeka je 
o postupnom vzdávaní sa. Až raz príde chvíľa, keď sa budeš musieť 
vzdať aj toho najcennejšieho – svojho života. A dnes možno budeš 
musieť toto všetko opustiť. Neodkladaj preto dnešný deň do sýpky 
či do špajze, neodkladaj modlitbu, slávenie, spoločenstvo, vzťahy 
a milosti. Rozdávaj to a budeš svedkom Pánovho požehnania. Takto 
nikdy nebudeš bláznom.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Marcel Pisio
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detská

A ja som si 
kúpil nejaký zvláštny 

amulet, ktorý má 
uzdravujúce 

účinky. 

Pane,
zmiluj sa! 

                   Pozri sa, akú
 červenú šnúrku som 
   ti kúpila. Mala 
        by ťa ochrániť 
                      od zla.

Otče, ako je to mož-
né? Veď sa predtým 

modlili?
Nuž, to je
tým, že
Kristus sa nestal              
             Pánom ich
                    života.             
                    Nie je 
                     ich
                      ...   
                   

redakcia@casopisslovo.sk
www.facebook.com/casopisslovo.skKomiks
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Príbehy poslušníka

?

V gréckom preklade Starého zákona sa nevý-
slovné meno YHWH, pod ktorým sa Boh zjavil 
Mojžišovi, prekladá výrazom Kyrios – Pán. Nový 
zákon tento titul používa pre Otca aj pre Ježiša, 
ktorý je tým uznávaný za Boha. Prejavy moci nad 
prírodou, nad chorobami, nad zlými duchmi, nad 
smrťou a hriechom dokazovali počas jeho života 
božskú zvrchovanosť. On je Pánom večnosti aj 
nášho času. Urob si spolu s nami merač času – 
budík. Návod nájdeš na našom facebooku.

Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej 
pravici, kým ti nepoložím tvojich nepria-
teľov pod nohy. (Mk 12, 36)Ahoj, deti!

Vo vyznaní viery 
vyhlasujeme, že 
Ježiš Kristus je 
Pán. Vládne nad 

všetkým a jemu sa 
má (v slobode) 

podriadiť každé 
stvorenie. No pri 
slove Pán zabud-
nime na krutých 
ľudských vlád-
cov. On sa stal 

služobníkom. On 
je Boh plný lásky, 
dobroty a nehy. 

On je láska. 

Keď úprimne vo Svätom Duchu povieš, že Ježiš je 
Pán, urobíš veľmi dôležité rozhodnutie o svojom 
živote, lebo mu vlastne povieš: „Uznávam ťa za 
svojho Učiteľa a Pána. Podriaďujem sa ti. Viem, že 
máš na mňa nárok.“ Znamená to, že túžiš po tom, aby 
bol Pánom v každej oblasti – doma, v škole, počas 
nakupovania, zábavy, športu, pri výbere priateľov... 
No musíš počítať aj s tým, že ti to zmení život.

času

Ty si môj Pán

Peter osobne stretol Pána Ježiša a tri 
roky s ním chodieval. No až s prícho-

dom Svätého Ducha naplno prežil, kto to bol. Keď apoštoli na 
Turíce prijali Svätého Ducha, „začali hovoriť inými jazykmi, ako im 
Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 4). Peter musel ostatným ľuďom vysvet-
liť, že nie sú opití, ale plní Ducha. A potom povedal svoju prvú 
kázeň:
„Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, 
Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, 
ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presné-
ho Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale 
Boh ho vzkriesil... Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste 
vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ (Sk 2, 22 – 24. 36)

Aj Pavol mal 
skúsenosť 
s Ježišom, 
ktorý ho zhodil 
z koňa, keď 
prenasledoval 
jeho Cirkev.
Odvtedy sa 
stal jeho 
Pánom. Vedel, 
že to nie je len tak hocikto, 
ale pravý Boh, preto napísal, 
že „nik nemôže povedať: 
‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu 
Svätom“ (1 Kor 12, 3).
Boh každého z nás môže 
zhodiť z koňa, aby ukázal 
svoju moc.
Urob si gombíkového koňa. 
A napíš naň:

Pavlovo 
vyznanie

Ježiš
je Pán!

Petrova kázeň

Ježiš je Pán!

Leporelo 6

...
jediným pánom.

Na púti Pred chrámom Doma
???

Verím 
v jedného Pána

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme otcov protopresbyterov, aby za svoj pro-
topresbyterát čím skôr objednali Gréckokatolícke ka-
lendáre 2018 podľa pokynov, ktoré im boli poslané.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Pán ochraňuje všetkých, čo ho 
milujú... (Ž 145, 20a)
Náš drahý otec a brat otec Pavel 
Dancák prijal pred 60 rokmi 13. 
októbra sviatosť kňazstva. Zo 
srdca ti prajeme hojnosť dobier 
od nebeského Otca a ochranu 
Presvätej Bohorodičky, aby si uprostred svojej milujú-
cej rodiny mohol zakúšať sladké ovocie lásky, ktorou si 
nás dennodenne obdarovával.

brat František a synovia Miroslav a Pavol s rodinami

Náš milovaný Andrej Hamžík 
z Čeľoviec oslávi 17. novembra 
svoje jubileum – 70 rokov živo-
ta. K narodeninám mu zo srdca 
chceme popriať všetko najlep-
šie. V modlitbách od nebeského 
Otca vyprosujeme pevné zdravie 
, hojnosť Božích milostí a od nebeskej Matky jej ochra-
nu. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Na mohoja 
i blahaja lita!
s vďačnosťou manželka Paulína, dcéra Anna s manže-

lom Slavomírom a vnuci Adamko a Riško

4. novembra oslávila životné jubileum – 80 rokov – 
Margita Semanová z Helcmanoviec. Drahá mamka, 
babka a prababka, k vášmu krásnemu jubileu vám pra-
jeme pevné zdravie, veľa lásky, radostí a veľa Božích 
milostí. Na mnohaja i blahaja lita!

celá rodina

OZNAMY

Pozvánka na stretnutie linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi 
v Košiciach-Starom Meste pozýva na trojdňové stret-
nutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťa-
hov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote 
homosexuálne cítenie, ako aj inak sexuálne cítiacim 
ľuďom.
Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, 
láske a budovaní dobrých medziľudských vzťahov, 
ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste 
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova 
sa uskutoční od 30. novembra do 3. decembra v okolí 
mesta Martin.
Téma stretnutia: Uzdravenie zranených emócií
Bližšie informácie získaš na adrese: Linka Valentín, 
Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 
1, valentinskespolocenstvo@centrum.sk

Kurz Zbav nás zlého (1. časť)

Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom 
Marettom sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici 17. 
– 19. novembra.
Cena seminára s ubytovaním:

apartmány (pre rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur
v jedno-, dvoj-, troj-, štvorposteľových izbách (bun-
kách) (pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu; 
dvojposteľové izby prednostne pre manželov): 79 eur
v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie k cudzím 
osobám, samostatne ženy a muži): 69 eur za osobu
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne. V cene je 
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná penzia. 
Na seminár si treba priniesť Bibliu. Na konci seminára 
sa požehnávajú predmety.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 0905 635 380, 
0907 932 400, zksilurus@gmail.com

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-

nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných 
objektov, starých znečistených a upchatých potru-
bí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody 
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Svätá zem – autentická duchovná púť 8. – 15. mar-
ca 2018 teraz za cenu 650 eur s izraelskou cestovnou 
kanceláriou CP travel. Viac informácií na stránke www.
danatinathova.wixsite.com/myisrael alebo na čísle 
0904 643 900. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do kon-
ca decembra na cp.travelagency@gmail.com alebo 
telefonicky.

CENNÍK INZERCIE

Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

26. ročník Festivalu duchovných piesní  
byzantského obradu

pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove

pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa metropolitu,

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
10. – 12. novembra 2017

Festival z verejných  
zdrojov podporili:

PROGRAM
Otvorenie festivalu
Piatok 10. novembra 2017 o 16.30 h

Archijerejská svätá liturgia – spieva gréckokatolícky zbor Stauros – PrešovSekčov 

Festivalový koncert
Sobota 11. novembra 2017 o 14.00 h

Gréckokatolícky zbor Byzantion – Lipany
Kňazský zbor sv. Jakuba
Miešaný spevácky zbor Chrysostomos – Vranov nad Topľou
Zbor sv. Jozefa pri Bazilike sv. Ducha – Michalovce
Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon – Bratislava

Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča – Vranov nad TopľouČemerné
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky – 

Košice
Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov
Gréckokatolícky zbor Stauros – PrešovSekčov
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov

Nedeľa 12. novembra 2017
08.00 hod. Svätá liturgia v katedrálnom chráme – spieva 

Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča – Vranov 
nad TopľouČemerné

10.00 hod. Svätá liturgia v katedrálnom chráme – spieva 
Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon – 
Bratislava

Tešíme sa na vašu účasť!
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TV LUX

J03.11. (piatok)  01.35 Quo vadis s Maxom Kašparů – publi-
cistika 08.20 Spravodlivý sudca – animované biblické prí-
behy NZ 08.55 Od Františka k Františkovi – dokumentárny 
film 19.50 PKP 22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J04.11. (sobota)  04.05 GkM R 10.00 Homeopatia, áno 
alebo nie? Vzdelávací program 14.00 Akatist 14.40 
GkM R 16.00 Fatimská sobota zo Šaštína 20.30 Abra-
hám – film (2) 2
J05.11. (nedeľa)  03.50 Kulmenie: Donnerov Martin 08.00 
Klbko: Sviatosti – detský program 09.25 Kresťanská nádej: 
Radostní v nádeji – vzdelávací program 15.15 Svätí Cyril 
a Metod – umelecký program
J06.11. (pondelok)  08.20 Odpusť nám naše viny – ani-
mované biblické príbehy NZ 08.55 Večerná univerzita: 
Fatima – séria prednášok 14.15 Svätí Cyril a Metod – 
umelecký program 16.20 Správy zo Svätej zeme
J07.11. (utorok)  08.20 Poklady v nebi – animované bib-
lické príbehy NZ 08.55 Poltón – hudobný program 10.10 
Z prameňa 13.40 Nádej z Beninu – dokument o malom 
seminári v Benine 16.55 Svätí Cyril a Metod – umelecký 
program 20.55 Gréckokatolícky magazín
J08.11. (streda)  08.20 Stratený syn – animované biblické 
príbehy NZ 17.00 Klbko: Sviatosti – detský program 20.15 
PKP 21.30 Fatimské posolstvo – dokument
J09.11. (štvrtok)  03.50 GkM R 10.30 GkM R 10.45 PKP 
17.00 Múdre si vzali aj olej – vzdelávací program 17.20 
PKP R 21.50 Rehoľná abeceda: Sestra Bernadeta – životný 
príbeh rehoľníčky

J10.11. (piatok)  08.20 Lazár žije – animované biblické 
príbehy NZ 10.10 Z prameňa 16.55 Väzby: Peklo a víno 
– audiovizuálny dokument 19.50 PKP 22.55 GkM R
J11.11. (sobota)  04.05 GkM R 08.25 Katechéza: Blaho-
slavenstvá 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 17.30 
Luxáreň – publicistika 18.00 Effeta – vzdelávací program 
20.30 O bohoch a ľuďoch – film
J12.11. (nedeľa)  03.50 Kulmenie: Donnerov Martin – 
vzdelávací program 10.00 Svätá omša z Konkatedrály 
svätého Mikuláša v Prešove pri príležitosti prvej pí-
somnej zmienky o Prešove; slávi Mons. Bernard Bober, 
košický arcibiskup metropolita, káže Mons. Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita 16.30 Martin 
Mekel: O chvále – publicistika 21.00 Quo vadis s Maxom 
Kašparů – publicistika
J13.11. (pondelok)  01.25 Svedectvo 05.05 Biblia: Život 
Ježiša

TV NOE

J03.11. (piatok) 10.25 Mše svatá z Baziliky sv. Petra za zes-
nulé kardinály a biskupy 13.05 Dobrý pastýř: Mons. 
Marcelo Valentini – dokument o apoštoláte v Chorvátsku
J04.11. (sobota)  12.15 Byl jsem ve vězení a přišli jste 
za mnou – dokument 00.40 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R
J05.11. (nedeľa)  08.20 Na pomezí ticha a tmy – dokument 
o hluchoslepých ľuďoch 09.35 ŘkM R
J06.11. (pondelok)  07.10 Slunce ve tváři – dokument 
o likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku 20.00 

Gojdič: Láska nadevšecko – dokument o blahoslavenom 
biskupovi P. P. Gojdičovi
J07.11. (utorok)  12.25 Angola: katecheta Paulino – príbeh 
17.35 Do varu s Maxem Kašparů (5) 22.05 Řěckokato-
lícky magazín
J08.11. (streda)  13.15 Mauricius: Nová hranice – doku-
ment 15.00 Gojdič: Láska nadevšecko R 17.55 Léčit zlo 
láskou – dokument
J09.11. (štvrtok)  07.55 Kazachstan: Ruslan – dokument 
o duchovných povolaniach 15.40 ŘkM R
J10.11. (piatok)  06.50 Skryté poklady: Vladimír – doku-
ment 10.05 Gojdič: Láska nadevšecko R 14.35 Angola: 
Nepřestanu chodit ulicemi – dokument
J11.11. (sobota)  07.50 Sobecký obr – talianský muzikál pre 
deti 22.10 Stíny barbarské noci – dokument o likvidácii 
mužských reholí 00.45 ŘkM R
J12.11. (nedeľa)  11.10 ŘkM R 12.40 Život nelze promarnit 
– dokument 23.00 Nikaragua: Matka všech – dokument
J13.11. (pondelok)  17.20 Život v modlitbě 18.30 Maminči-
ny pohádky (14) 20.00 Anežka Česká – hraný dokument
J14.11. (utorok)  19.10 Více než diaspora – dokument 
o pražskom gréckokatolíckom exarchovi Vladykovi 
Ladislavovi Hučkovi 21.05 Řeckokatolícky magazín
J15.11. (streda)  18.00 Ve službě Šuárů – dokument 18.40 
Sedmihlásky (114)
J16.11. (štvrtok)  13.40 ŘkM R
J17.11. (piatok)  10.00 Mše svatá na poděkování Bohu 
a sv. Anežce České za dar svobody z Kostela sv. Mikuláše 
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Michal Zamkovský:  
Cesta blahoslavenstiev

Kniha známeho slovenského redemptoristu – misioná-
ra vznikla v spolupráci vydavateľstva Kumran a TV Lux 
na základe prednášok z duchovno-relaxačného pobytu 
v Nimnici v roku 2015. Michal Zamkovský za ostatné 
roky precestoval takmer celé Slovensko, povzbudzoval 
veriacich a oživoval vieru prostredníctvom ľudových 
misií. Je skúseným duchovným vodcom a do dnešných dní i nadšeným 
hráčom a fanúšikom futbalu.

Vystúpme vyššie a pozrime sa na náš život z Božej perspektí-
vy spolu s otcom Michalom Zamkovským. Sám napísal: „Dostá-
va sa vám do rúk kniha, ktorá má byť pozvaním vykročiť na strmú cestu 
blahoslavenstiev a vytrvať na nej... Už dlho vnímam, že náš kresťanský 
život na Slovensku potrebuje nový impulz.“ (Kumran)

Slunce ve tváři

Na TV NOE si 6. novembra môžete pozrieť doku-
ment o Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. V roku 
1948 zlikvidoval komunistický režim v Rumunsku 
Gréckokatolícku cirkev tak, že ju násilne včlenil 
do ortodoxnej.  Všetkých sedem biskupov vrátane kňazov a laikov, ktorí 
sa odmietli odlúčiť od Ríma, bolo zatknutých a uväznených. V roku 1948 
bol ako 26-ročný zatknutý aj právnik, filozof a teológ Tertulian Langa. Vo 
väzení strávil 17 rokov svojho života. Bol prepustený v roku 1964 v rámci 
politickej amnestie. Krátko po svojom prepustení bol vysvätený v grécko-
katolíckej podzemnej Cirkvi za kňaza. (TV NOE)

Life (Život)

Jeden z novších amerických filmov v sebe spája prvky 
sci-fi a hororu. Zároveň je však aj pripomienkou 
nebezpečenstva, ktoré hrozí ľudstvu z banálnej túžby 
po poznaní. Astronauti na vesmírnej stanici skúmali 
spiacu bunku dovezenú z Marsu. Tá sa však postup-
ne množila, až vytvorila organizmus schopný zabiť 
a skonzumovať aj človeka. A to sa aj na stanici stalo. 
Film, kde sa jasne ukazuje ľudskosť tak pozitívne v schopnosti obetovať 
sa a riskovať pre záchranu priateľa, však prináša trpký záver. Napriek obe-
tovaniu sa celej posádky sa tento organizmus dostáva na Zem a tu, tak 
ako predtým na stanici, vďaka snahe pomôcť i ľudskej zvedavosti reálne 
ohrozuje nielen prežitie ľudstva, ale i všetkého života na zemi. Jedným 
z jasných odkazov diela je motto použité vo filme: „Pomaly je rýchlejšie“. 
(Juraj Gradoš)

Poetica Musica:  
Chcel(a) by som letieť

Divadelná inscenácia vznikla pri príležitosti 100. 
výročia narodenia bl. Zdenky Schelingovej (1916). 
Je pripomienkou jej života naplneného túžbou letieť 
vždy vyššie a vyššie. Predstavenie tanečnými obrazmi, ale i hudbou a slo-
vom stvárňuje jednotlivé kapitoly Zdenkinho života – detstvo, povolanie, 
prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, následné utrpenie počas 
vypočúvania a zrod pre nový život. Príbeh je prerozprávaný cez pohľad 
muža, ktorý pomáhal pri Zdenkinom mučení, muža, ktorý by tiež chcel 
letieť. Tanec sprevádza hovorené slovo a hudba – autentické modlitby 
a úvahy Zdenky zhudobnené tvorivou skupinou Poetica Musica, ktoré 
tvoria pridanú hodnotu inscenácie.  (rosa.sk)
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v Praze 20.00 Stopy ve sněhu – dokument 21.00 Svatá 
Brigita Švédská (1)
J18.11. (sobota)  09.00 Hermie a ustrašený pavouk – 
príbehy pre deti 17.45 Manželská setkání – dokument 
o manželských stretnutiach 20.00 Svatá Brigita Švédská 
(2) 23.35 ŘkM R
J19.11. (nedeľa)  09.30 Večeře u Slováka – diskusná relácia 
16.00 Děti Haiti – dokument 23.05 Ale on není bílý – 
príbeh o Angole

LUMEN

J03.11. (piatok)  21.00 Jazzový klub: Marta Kubišová, Adam 
Ďurica, Bob Dylan & priatelia
J04.11. (sobota)  09.30 Boží hrob a jeho úcta u rehoľníkov 
– strážcov Božieho hrobu
J05.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Hľa-
danie rovnováhy – rozhlasová hra 15.30 Svetlo nádeje: 
Sme iní, ale len na pohľad – relácia o ľuďoch s mentálnym 
alebo telesným postihnutím 20.30 Karmel: Martin Luther 
– 500 rokov reformácie
J07.11. (utorok)  20.00 Duchovný obzor: Ako je Ježiš 
prítomný v liturgii. Hostia: Peter Staroštík, Štefan Fábry
J08.11. (streda)  21.00 O pohrebných obyčajoch v minulos-
ti a dnes. Hosť: PhDr. Margita Jágerová, PhD.
J09.11. (štvrtok)  20.00 História a my: Život v neslobode
J11.11. (sobota)  10.00 Katolíci a protestanti. Ako ďalej? 
(1) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Ka-
tedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slávi otec Polykarp Jacoš OSBM

J12.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Sestra Angelika – rozhlasová hra 22.30 Spomienka na vý-
ročie posviacky Lateránskej baziliky, sakrálne skladby 
talianskych tvorcov (Palestrina, Scarlatti, Frisina, Fresi)
J13.11. (pondelok)  16.30 On/ona je ten pravý/pravá. Hosť: 
rodinný terapeut Kamil Bartko
J14.11. (utorok)  20.00 Katolícka biblická konferencia: 
Indický páter Xavier KhanVattayil so Sehion tímom
J15.11. (streda)  20.00 Lupa: Rímskokatolícka farnosť 
Sklené Teplice
J16.11. (štvrtok)  20.00 Uplynulo 100 rokov od Veľkej 
októbrovej revolúcie v Rusku
J18.11. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Katolíci a protes-
tanti. Ako ďalej? (2)
J19.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Pieseň o svätej Cecílii – rozhlasová hra 22.30 Hudba 
do bezsennej jesennej noci (Burlas, Parík, Pärt, Godár)
J21.11. (utorok)  20.00 Predstavujeme cirkevných otcov. 
Hosť: Ján Krupa

RTVS

DVOJKA
J05.11. (nedeľa)  13.20 Orientácie 19.50 Slovo 01.25 
Slovo R
J06.11. (pondelok)  12.40 Biskup Gojdič – životopisný 
dokumentárny film R 13.00 Orientácie
J07.11. (utorok)  11.05 Muzikantské rodiny zo Šariša a Ho-
rehronia 20.05 1917: Revolúcia – historický dokument

J08.11. (streda)  21.00 Kvety pre Európu – dokumentárny 
film
J12.11. (nedeľa)  10.30 Bohoslužba pri príležitosti ukon-
čenia Roka svätého Martina 12.20 Televízny posol 19.50 
Slovo 01.50 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J05.11. (nedeľa)  09.05 Gréckokatolícka svätá liturgia 
z Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža v Bra-
tislave; slávi Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha
J12.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach
J19.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Kňazského seminára P. P. Gojdiča v Pre-
šove; slávi otec Jozef Harvilko

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J10.11. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Ján Blaško)
RÁDIO DEVÍN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.
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Legenda: ANTÉNA, ANTIMÓN, ANTRAX, ATLAS, BELETRIA, BIEDA, 
BLESK, BOJAR, BRANKÁR, CIELE, DATABÁZA, HNEVY, HRANICA, 
KABARET, KALICH, KERAMIKA, KNIHA, MISKA, MYDLO, NOVINA, 
OBETA, OBILIE, OBLAK, ODVAR, PIESOK, POCTA, POVIEDKA, RASCA, 
RAZIA, SAVANA, SKUPINA, SLAMA, SLIZNICA, STRAVA, TOVAR, TREST, 
TRÉMA, ÚNAVA, ÚRAD, ÚTVAR, VIERA, VINIČ, VLAKY, VRANA, YPERIT, 
ZADANIE, ZLATO, ŽIACI, ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 19 – 20: Krížovka: Nik nemôže 
klásť hranice Božej láske. Osemsmerovka: Každá slza je osušená 
v tajomstve kríža.

Výherca: Oto Zápotocký z Helcmanoviec

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

Pomôcky:  
Alim, Ast, 

Aten, Desa

Univerzita 
Komenského, 

skratka
1
q

Pokrik pri 
koride Časť stromu

Vodca 
kozákov, 

esaul
Duša 

u Egypťanov
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Nigérijský 
kmeň

2
q

Júdsky kráľ

Chrobák 
s pretiah nu
tým telom

Označenie 
citlivosti 
filmov

Ozdoba 
javiska

Eso

Jar, básnicky

  Rumunské 
mesto Poučka

Dvojhláska Ženské meno

Jupiterov 
mesiac

Morské cicavce
Telovedec

Nanášajte rosu

Australian 
Business 
Register, 
skratka

Hora Solmizačná 
slabika

Bulharské 
letovisko Načim

  Fáza mesiaca Policajné auto

EČV Popradu 51 v Ríme

Zaznačoval 
písmom

Vojenská 
predajňa

Krvný obraz

Prvý írsky 
biskup

Úkon

Titul ženy 
v Anglicku

  Vidina 
v spánku Predložka Grécke 

písmeno

Prelud Potreba 
drevorubača

Domácke 
ženské meno

Klavír,  
skratka

Keď Ostrov Papua 
Nová Guinea

Vetva, 
po nemecky Inžinier

Predmestie 
Viedne

Hranica 
Rímskej ríše Interkontakt, 

skratkaChemická 
značka titánu

Ľudia nepijúci 
alkohol

Verejné 
zhromaždenie Čln na Rýne
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

04.11. Fatimská sobota (10.00 h)
05.11. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ 
(10.00 h)
12.11. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)

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

04.11. Fatimská sobota: ruženec, tretí čas, pred-
náška, archijerejská svätá liturgia (08.30 h)
12.11. Stretnutie členov Arcibratstva ruženca, svä-
tá liturgia (17.30 h)
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.30 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
10.11. Modlitby exorcizmu za nenarodené deti 
(17.00 h)

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

04.11. Fatimská sobota (10.30 h)
05.11. Malá púť (10.30 h)

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

03. – 05.11. Kurz Biblia a peniaze. V Biblii je dva-
krát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe 
dohromady. Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím 
slovom a našimi financiami je viac, ako si často 
myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať 
do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva 
nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš fi-
nančný manažment vrátane krátkodobých, stredno-
dobých a dlhodobých investícií. Príspevok je 55 eur, 
pre nezamestnaných a študentov 50 eur na osobu.
10. – 12.11. MMM3: Manželstvo misia možná – 
Kurz o výchove detí. Víkend pre manželské páry 
túžiace spoznať Boží plán v oblasti výchovy detí. 
Víkend vedie tím Spoločenstva novej evanjelizácie 
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, cen-
trumpreromov.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, cen-
trum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h)
13. – 14.11. Formácia pre službu v rómskych komu-
nitách (Sigord)

Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk 
Komunitné centrum, Záborské

Nedeľa 09.30 Nedeľná svätá liturgia
08.11. Večer chvál s katechézou pre manželov 
a snúbencov (09.30 h)
15.11. Večer mladých (17.30 h)
22.11. Večer chvál s biblickou katechézou (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 Konštantíno-
vej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
22.11. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk


