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Ruténska metropolia 
v USA

JJ Daniel Černý
J� foto: archív D. Černého

Výnimočným počinom Ruténskej metropolie 
v USA boli katechetické materiály vydávané 
v seminári spoločnou katechetickou komisi-
ou pod hlavičkou God with us – S nami Boh, 
ktorého diela sa časom rozšírili do všetkých 
gréckokatolíckych jurisdikcií v USA a Kana-
de. Seminár zastrešil aj kantorský inštitút 
fungujúci do dnešných dní. V roku 1971 bolo 
zriadené i archieparchiálne múzeum, ktoré 
vo svojich zbierkach zachránilo mnoho cen-
ných predmetov našich krajanov.

V roku 1973 dostala archieparchia pomoc-
ného biskupa Johna Bilocka (Jána Biľaka), 
ktorého si dodnes vážia ako priekopníka 
rozhlasového prenosu liturgií z USA do celé-
ho sveta, hlavne do starého kraja.

Oslavy zlatého jubilea miestnej cirkvi 
v roku 1974 boli obohatené posviackou 
vlastnej gréckokatolíckej kaplnky v Národnej 
svätyni Nepoškvrneného počatia vo Was-
hingtone D.C., ktorá zvýraznila prítomnosť 
gréckokatolíkov v hlavnom meste, ale aj 
na celonárodnej úrovni. Začalo sa i s oslava-
mi pre jubilujúce manželské páry.

Osemdesiate roky
V roku 1981 povstala otázka lepšej správy 
amerického Západu, kde po druhej svetovej 
vojne bolo založených mnoho farností pre 
diaspóru. Sídlo Parmskej eparchie bolo ďale-
ko, a tak americká Rada hierarchov požiadala 
Svätého Otca o vytvorenie ďalšej, štvrtej 
eparchie. Svätá stolica zriadila 3. decembra 
1981 eparchiu Van Nuys (podľa predmestia 
Los Angeles), kde bola v roku 1956 založená 
prvá dodnes fungujúca farnosť na západe 
USA. Jej chrám sa stal i prvou katedrálou 
nového biskupstva. Za jej prvého eparchu 
bol ustanovený dovtedajší pomocný biskup 
eparchie Passaic, Thomas V. Dolinay vysvä-
tený v roku 1976.

Práve sedemdesiate a osemdesiate roky 
so sebou priniesli expanziu gréckokatolí-
kov i do nových oblastí USA. V Pittsbur-
skej archieparchii vznikali nové farnosti 
i na predmestiach Pittsburghu, ale i v Texase, 
a Passaická eparchia zas založila niekoľko 
nových farností na juhu, hlavne na Floride, 
kde sa jeden čas uvažovalo i o založení vlast-
ného exarchátu.

V roku 1984 zomrel v Parmskej eparchii 
po ťažkej chorobe vladyka Emil Mihalik 
a jeho nástupcom sa stal druhý pomocný bis-
kup eparchie Passaic vladyka Andrew Pataki 
vysvätený za biskupa v roku 1983.

V osemdesiatych rokoch sa archieparchia 
Pittsburgh podujala začať beatifikačné pro-
cesy biskupov mučeníkov Gojdiča, Hopka, 
Romžu a Chiru. Po páde komunizmu boli 
vrátené do ich materských cirkví. 

Po páde komunizmu
Po politických zmenách v strednej a východ-
nej Európe metropolita Stephen Kocisko 
(Štefan Kočiško) aj s delegáciou biskupov, 
kňazov a veriacich z USA navštívil vo feb-
ruári 1990 eparchie v Európe. Boli prítomní 
na biskupskej vysviacke Jána Hirku v Prešove 
a za účasti tisícov veriacich slávili liturgiu aj 

v Užhorode a na ďalších miestach. Hodnota 
tejto návštevy bola vzhľadom na kontakty 
pretrhnuté vyše štyridsať rokov obrovská.

Vo februári 1990 bol biskup Thomas Doli-
nay vymenovaný do Pittsburgu za koadjútora 
k starnúcemu metropolitovi Kociskovi. Na-
miesto neho bol do Van Nuys vymenovaný 
za biskupa dovtedajší tretí pomocný biskup 
eparchie Passaic, vojnový veterán George M. 
Kuzma (vysvätený za biskupa 1987). Metro-
polita Kocisko odišiel po dovŕšení kánonic-
kého veku v roku 1991 na emeritúru a po svo-
jej smrti v roku 1995 bol pochovaný na cinto-
ríne na pútnickom mieste Hory sv. Makríny 

v Uniontowne, kde sú pochovaní všetci 
gréckokatolícki ruténski americkí biskupi. 
12. júna 1991 bol biskup Dolinay intronizova-
ný za druhého metropolitu Pittsburgu.

Deväťdesiate roky
Arcibiskup Dolinay zomrel však náhle počas 
Svetlého týždňa v roku 1993. 14. novembra 
1994 bolo ohlásené vymenovanie dovte-
dajšieho rektora katedrály Mons. Judsona 
Procyka, ktorého predkovia po matke pochá-
dzali zo spišskej Závadky, za tretieho metro-
politu Pittsburgu. Vysviacka a intronizácia 
arcibiskupa metropolitu Judsona Procyka sa 
uskutočnila 7. februára 1995 v novom Kated-
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Munhalle 
na predmestí Pittsburgu, ktorý sám pomáhal 
postaviť. Na jeho vysviacke bol prítomný aj 
biskup Ján Hirka zo Slovenska. Pôsobenie 
metropolitu Judsona bolo vnímané ako 
obzvlášť požehnaný čas.

V novembri 1995 odišiel na dôchodok 
i biskup Michael Dudick z Passiacu. Zvyšok 
života prežil blízko gréckokatolíckych kar-
melitánok, ktoré sám pomáhal v USA zakla-
dať. Jeho nástupcom sa stal biskup Andrew 
Pataki z Parmy, namiesto ktorého bol roku 

1996 vymenovaný do Parmy gréckokatolícky 
františkán Basil Myron Schott.

V roku 1996 pri príležitosti 350. výročia 
uzatvorenia Užhorodskej únie predsedal 
metropolita Judson slávnostnej liturgii v Už-
horode. Urobil i dôležité kroky k postupné-
mu zmiereniu vzťahov s pravoslávnym bis-
kupstvom v Johnstowne v Pennsylvánii. Rok 
1999 znamenal oslavy 75. výročia biskupstva. 
Okrem formálnych osláv vydala vtedy met-
ropolia i vlastné partikulárne právo a začala 
s prvým štvorročným programom pre stálych 
diakonov. 24. apríla 2001 vo veku 71 rokov 
však metropolita Judson náhle zomrel.
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Rok osláv – rok vďaky
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, zvlášť 
Prešovská archieparchia, prežíva rok 2018 
ako rok vzdávania vďaky za Božiu priazeň 
a všetky jeho dary a milosti počas existencie 
Prešovskej eparchie. Posledný veľký dar naša 
cirkev dostala od pápeža Benedikta XVI., 
ktorý ju 30. januára 2008 bulou Spiritali 
emolumento povýšil na metropoliu sui iuris 
na Slovensku.

Zároveň povýšil Prešovskú eparchiu na ar-
chieparchiu, Košický apoštolský exarchát 
na eparchiu a zriadil vyčlenením z Prešov-
skej eparchie novú Bratislavskú eparchiu. 
Tak naplnil túžby mnohých kňazov i veria-
cich, ktorí už roky túžili po metropolitnom 
zriadení Gréckokatolíckej cirkvi.

Na prvý pohľad sa zdá, že Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku bola rozdelená. Môže-
me sa pýtať, či by nebolo lepšie, keby celé 
územie Slovenska bolo aj dnes, tak ako v mi-
nulosti, jednou eparchiou. Je naozaj pekné, 
keď je rodina spolu. Ale je ešte krajšie, keď 
deti dospejú a založia si svoje vlastné rodiny. 
Tento ich krok neničí pôvodnú rodinu, ale 
skrze neho sa pôvodná rodina rozrastá. 
Vtedy nik neprotestuje. Chápeme to ako nor-
málny zdravý rast a rozkvet rodiny. To isté sa 
udialo pred desiatimi rokmi s našou miest-
nou cirkvou. Rozrástla sa na tri samostatné 
cirkevné jednotky zjednotené pod metropo-
litným zriadením. Iste, ešte sa treba veľa učiť 
dobre spoločne vychádzať, dozrievať a robiť 
všetko pre dobro gréckokatolíckych veriacich 
a pre zdravý rozkvet metropolitnej cirkvi. 
Treba budovať nové vzťahy, hľadať správne 
zdravé spôsoby spolupráce i koexistencie. 
V tom našej cirkvi môže výrazne pomôcť jej 
vlastné partikulárne právo, ktorého príprava 
sa v týchto dňoch ukončuje. Pri jeho tvorbe 
nám veľmi pomohol náš priateľ profesor PIO 
v Ríme a emeritný grécky exarcha Dimitrios 
Salachas, ktorému i touto formou chcem zo 
srdca poďakovať.

Gréckokatolícka metropolitná cirkev 
na Slovensku postupne získala na vážnosti 
a je akceptovaná ako dôležitá súčasť východ-
ných cirkví zjednotených s Rímom. V mno-
hom sme pre iné východné cirkvi, a možno 
aj pre západné, povzbudením a inšpiráciou. 
Keď sa chce, veľa sa dá s Božou pomocou 
urobiť. Na tejto ceste stretávame naďalej 
rôzne ťažkosti, no práve cez ich prekonáva-
nie nielen mocnieme, ale učíme sa i dôve-

rovať Bohu. Ony 
svedčia o tom, že 
cesta, po ktorej sa 
Gréckokatolícka 
cirkev na Sloven-
sku uberá, je tou 
správnou.

Pozývam vás 
všetkých, kňazov 
i veriacich, aby sme 
pri príležitosti de-
siateho výročia povýšenia Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev 
sui iuris ďakovali Pánu Bohu za jeho dobrotu 
a priazeň. Všetci vieme, že vďačnosť plodí 
nové dary a naša cirkev je otvorená s vďač-
ným srdcom prijímať a zveľaďovať to, čo nám 
Pán Boh požehná. Sme mu vďační za plody 
utrpenia počas rokov komunistickej totality, 
lebo Boh ich premieňa na novú vitalitu Cir-
kvi aj v súčasnosti. Veď požehnanie, ktorého 
sa nám dostáva na poli nových kňazských 
povolaní, je viditeľné každému. Kvalitná 
príprava nových pastierov našej cirkvi je 
čoraz náročnejšia. Úsilie, ktoré vyvinula naša 
Gréckokatolícka teologická fakulta v Pre-
šove, bolo korunované uznaním Ríma, keď 
bola začlenená do katolíckych teologických 
fakúlt, potvrdených Svätou stolicou.

Viditeľná snaha našich veriacich pri stav-
bách nových chrámov a farských budov, ale 
aj pri oprave chrámov je prejavom ich túžby 
byť čím bližšie k Bohu. Dať mu to najlep-
šie, čo môžeme. Ďakujem im za tieto ich 
námahy a obety. No najmä ďakujem Bohu 
a Presvätej Bohorodičke za to, že udržujú 
živú a žitú vieru našich veriacich. Ďaku-
jem im aj za rozkvet našich mariánskych 
pútnických miest v Litmanovej a v Ľutine. 
Ďakujem všetkým kňazom a bohoslovcom, 
ktorí sú na týchto miestach neustále k dis-
pozícii. Chcem sa zvlášť poďakovať kňazom, 
laikom a animátorom za formačnú prácu, 
ktorá prebieha v našich centrách: pre mládež 
v Juskovej Voli, pre rodiny na Sigorde, pre 
stredoškolskú a vysokoškolskú mládež a vo 
viacerých rómskych centrách. Aj tu vnímam 
veľmi mocné Božie požehnanie, ale i výzvu 
napredovať na tejto ceste.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita
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J▌Zbory zo Slovenska sa predstavili v Krakove
Miešaný gréckokatolícky zbor Chrysostomos 
z Vranova nad Topľou, ktorý vedie Anna 
Maťašová, a zbor zo Sečovskej Polianky 
dirigentsky vedený Stanislavou Tatárovou 8. 
– 10. decembra 2017 spoločne zorganizovali 
púť do mesta Krakov. Vrcholným momen-
tom bolo slávenie svätej liturgie a vianočný 
koncert v krakovskom gréckokatolíckom 
farskom Chráme Povýšenia svätého Kríža.

Program púte sa začal 8. decembra svätou 
liturgiou v Chráme Najsvätejšej Eucharis-
tie vo Vranove a po príchode do Krakova 
pokračoval v nasledujúci deň prehliadkou 
wawelského zámku, wawelskej katedrály 
a návštevou krakovských vianočných trhov. 
V poobedňajších hodinách zbory navštívili 
Sanktuárium Božieho milosrdenstva, kde 
ich sprevádzala a pomodlila sa s nimi sestra 
Faustína, rodáčka zo Slovenska. Deň vyvr-

cholil vianočným koncertom slovenských 
zborov v rímskokatolíckom Chráme svätého 
Františka z Assisi v Krakove.

Vrcholným bodom púte bolo slávenie 
svätej liturgie v krakovskej gréckokatolíckej 
Farnosti Povýšenia svätého Kríža, ktorú 
slávil domáci kňaz otec Piotr Pawliszcze. 
V úvode privítal zbory i vranovského pro-
topresbytera otca Richarda Harvilka, ktorý 
zbory zo Slovenska sprevádzal. Po svätej 
liturgii nasledoval vianočný koncert, v rámci 
ktorého sa predstavili aj mladí z vranovskej 
farnosti, matka a dcéra Jevčákové so spevom 
rusínskych vianočných piesní.

Program púte sa zakončil návštevou soľnej 
bane vo Wieliczke, kde si zboristi vyskúšali 
akustiku banskej Kaplnky svätej Kingy za-
spievaním troch piesní. (A. Harvilková; foto: 
R. Harvilko)

J▌Svätý Otec dáva do pozornosti význam krstu
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára Svätý 
Otec František predsedal sláveniu v Bazilike 
sv. Petra. V tento deň si Cirkev osobitne uve-
domuje evanjelizačné poslanie nasmerované 
ku všetkým národom, čo zdôraznila aj prí-
tomnosť seminaristov z misijných krajín. Pri 
oltári bol aj kardinál Jozef Tomko, emeritný 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu náro-
dov. V rámci spoločných úmyslov veriacich 
zaznela aj jedna prosba v aramejčine, jazyku, 
ktorým hovoril Ježiš a ktorý sa zachoval 
v niektorých častiach dnešnej Sýrie.

Po modlitbe Anjel Pána na poludnie Svätý 
Otec pozdravil kresťanské cirkvi, ktoré v tých 
dňoch slávili Vianoce podľa juliánskeho 
kalendára: „Im adresujem moje najsrdeč-
nejšie želanie, nech je toto radostné slávenie 

zdrojom novej duchovnej sily a jednoty 
medzi všetkými nami kresťanmi, ktorí ho 
uznávame ako Pána a Spasiteľa...“

V nasledujúci deň Svätý Otec František 
v Sixtínskej kaplnke pokrstil 34 detí. Ich 
rodičia a krstní rodičia sa v úvode obradu 
zaviazali vychovávať ich vo viere. Svätý 
Otec im v homílii zdôraznil, že svoju úlohu 
odovzdať vieru deťom majú napĺňať v domá-
com rodinnom prostredí, domáckou rečou, 
dialektom lásky.

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý 
Otec pripomenul význam Ježišovho krs-
tu. Poukázal na úlohu Svätého Ducha pri 
Ježišovom krste i pri krste každého kresťana 
a pozval všetkých oživiť si v pamäti dátum 
vlastného krstu. (RV)

�� Vincent Landel, arcibiskup Rabatu, 
ktorého rezignáciu prijal Svätý Otec 
František 29. decembra, uviedol, že 
Katolícka cirkev v Maroku prežíva 
v ostatných rokoch nové prebudenie, 
ba uvažuje sa o stavbe nových kostolov. 
Dôvodom je podľa jeho slov príliv 
kresťanských migrantov z Afriky, ktorí cez 
Maroko smerujú do Európy. Ako dodal, 
kresťania v Maroku majú šťastie, že tamojší 
moslimovia vyznávajú umiernenú vetvu 
islamu. (RV CZ)

�� Denník LʼOsservatore Romano vydal 
31. decembra 2017 pohľadnicovú 
reprodukciu čiernobielej fotografie, ktorá 
vznikla v roku 1945 v Nagasaki a Svätý 
Otec František ju označil ako ovocie vojny. 
Fotografiu urobil americký fotograf Joseph 
Roger O‘Donnel po zhodení atómovej 
bomby na Nagasaki. Momentka zobrazuje 
zhruba desaťročného chlapca, ktorý nesie 
na ramenách mŕtve telo svojho mladšieho 
brata. (RV)

�� Vatikán vydá v spolupráci so 
Slovenskom poštovú známku, ktorá 
pripomenie 1150. výročie schválenia 
slovanskej liturgie. Vatikán pripravuje 
na tento rok dve desiatky tematických 
známok pri príležitosti hlavných sviatkov 
a významných cirkevných a kultúrno-
historických výročí. (RV)

�� Novým generálnym vicesekretárom 
Rady európskych biskupských konferencií 
(CCEE ) sa 1. januára  na obdobie piatich 
rokov stal Slovák Martin Michalíček, kňaz 
Nitrianskej diecézy, ktorý bol riaditeľom 
Biskupského úradu v Nitre. V tomto 
čase bude pôsobiť v St. Gallene, aby bol 
nápomocný aktuálnemu generálnemu 
sekretárovi Mons. Duartemu da Cunhovi.

�� Vstup do nového roka slávil Svätý 
Otec svätou omšou spolu s pútnikmi 
z celého sveta, pričom Cirkev si 1. január 
pripomína aj Svetový deň pokoja. 
Na poludnie sa Svätý Otec pomodlil 
modlitbu Anjel Pána, pred ktorou 
v príhovore pripomenul význam tohto 
dňa zameraného osobitne na pokoj ako 
vytúžený cieľ utečencov a migrantov. 
Po udelení apoštolského požehnania 
Svätý Otec vyjadril všetkým blahoprianie 
do nového roka. (RV)

�� Svätý Otec František 5. januára 
navštívil oddelenia vatikánskej detskej 
nemocnice Bambino Gesù sídliace 
v prímorskej oblasti Palidoro severne 
od Ríma. Počas svojej návštevy sa stretol 
s deťmi a ich rodičmi, ako aj s personálom 
nemocnice.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� Foto: farodiroma.it

Rodina otvorená Bohu
Na sviatok Svätej rodiny Svätý Otec v prího-
vore povzbudil všetky rodiny: „Evanjelium 
nás pozýva zamyslieť sa nad skúsenosťou, 
ktorú prežívali Mária, Jozef a Ježiš, keď 
spoločne ako rodina rástli vo vzájomnej láske 
a v dôvere v Boha. Výrazom tejto dôvery je 
obrad, ktorým Mária a Jozef obetovali syna 
Ježiša Bohu. Ježišovi rodičia idú do chrámu, 
aby potvrdili, že syn patrí Bohu a že oni sú 
ochrancami jeho života, nie jeho vlastník-
mi. Toto je dôvod na zamyslenie sa. Všetci 
rodičia sú ochrancami života svojich detí, 
nie ich vlastníkmi, a majú im pomáhať rásť, 
dozrievať. Táto udalosť chce zdôrazniť, že 
iba Boh je Pánom života jednotlivcov i rodín; 
všetko dostávame od neho. Každá rodina je 
povolaná k tomu, aby uznala toto prvenstvo, 
a aby ochraňovala a vychovávala deti k tomu, 
aby sa otvorili Bohu, ktorý sám je prameňom 
života. Z tohto pochádza i tajomstvo vnú-
tornej mladosti, o ktorom v evanjeliu svedčí 
paradoxne práve starecká dvojica: Simeon 
a Anna. Staručký Simeon, inšpirovaný Svä-
tým Duchom, zvlášť hovorí o dieťati Ježišovi: 
,On je ustanovený na pád a na povstanie pre 
mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému 
budú odporovať, aby vyšlo najavo zmýšľanie 

mnohých sŕdc.‘ (porov. Lk 2, 34 – 35) Tieto 
prorocké slová odkrývajú, že Ježiš prišiel, aby 
urobil koniec falošným predstavám, ktoré 
si vytvárame o Bohu a tiež o nás samých; 
aby protirečil svetským istotám, o ktorých si 
myslíme, že sú našou oporou; aby nás znovu 

oživil pre napredovanie opravdivou ľudskou 
a kresťanskou cestou, založenou na evan-
jeliových hodnotách. Niet takej rodinnej 
situácie, ktorej by bola zamedzená táto nová 
cesta znovuzrodenia a vzkriesenia. A zakaž-
dým, keď sa rodiny, i tie zranené a poznačené 
krehkosťou, zlyhaniami či ťažkosťami, vrátia 
k zdroju kresťanskej skúsenosti, otvoria sa 
nové cesty a netušené možnosti. Veľkou 
radosťou pre rodinu je rast jej detí, všetci to 
vieme. Oni sú určené na to, aby sa rozvíjali 
a silneli, aby nadobúdali múdrosť a prijímali 
Božiu milosť, presne tak, ako to bolo v prípa-
de Ježiša. On je skutočne jedným z nás: Boží 
Syn sa stáva dieťaťom, prijíma to, že musí 
rásť, silnieť, je plný múdrosti a Božia milosť 
je na ňom. ...  A toto je poslanie, na ktoré je 
rodina zameraná: vytvárať priaznivé pro-

stredie pre harmonický a plnohodnotný 
rast detí, aby mohli žiť dobrým životom, 
hodným Boha a prínosným pre svet. Toto 
je žičenie, ktoré dnes adresujem všetkým 
rodinám a spájam ho so vzývaním Panny 
Márie, Kráľovnej rodiny.“ (úryvok príhovoru 
z 31. decembra 2017)

Pamätať na deň krstu
Svätý Otec František v príhovore pred mod-
litbou Anjel Pána pripomenul, aké je dôležité 
pripomínať si vlastný krst: „Dnešný sviatok 
Pánovho krstu uzatvára obdobie Vianoc 
a pozýva nás pripomenúť si náš vlastný 
krst. Ježiš si želal prijať krst, ktorý ohlasoval 
a vysluhoval Ján Krstiteľ v Jordáne. Išlo o krst 
pokánia; všetci tí, čo prichádzali, vyjadrovali 
túžbu byť očistení od hriechov a s pomocou 
Božou sa usilovali začať nový život. Vidíme 
tak veľkosť Ježišovej pokory – ten, ktorý bol 
bez hriechu, sa postavil do radu s kajúcnik-
mi, zamiešal sa medzi nich, aby bol pokrste-
ný vo vodách rieky. Koľko pokory je v Ježišo-
vi! A týmto spôsobom preukázal to, čo sme 
slávili počas Vianoc: Ježišovu ochotu ponoriť 
sa do rieky človečenstva, vziať na seba nedo-
konalosť a slabosť ľudstva, zdieľať s ľuď-
mi ich túžbu po oslobodení a prekonaní 
všetkého, čo vzďaľuje od Boha a spôsobuje 
odcudzenie od bratov. Tak v Betleheme, ako 
i pri brehoch Jordánu je Boh verný svojmu 
prísľubu, že sa ujme osudu ľudských bytostí, 
a Ježiš je toho hmatateľným a definitívnym 
znamením. On sa nás všetkých ujal, všetkých 
sa nás ujíma, v živote, každý deň. Dnešné 
evanjelium zdôrazňuje, že Ježiš ,ako vystu-
poval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, 
ktorý ako holubica zostupoval na neho‘ (Mk 
1, 10). Svätý Duch, ktorý pôsobí od začiat-
ku stvorenia a ktorý viedol Mojžiša a ľud 
na púšti, teraz v plnosti zostupuje na Ježiša, 
aby mu udelil silu na splnenie jeho misie 
vo svete. Svätý Duch je strojcom Ježišovho 
aj nášho krstu. On otvára oči nášho srdca 
pravde, plnej pravde. On nás pobáda kráčať 
v živote po ceste lásky. On je darom, ktorý 
každý z nás dostal od Otca v deň krstu. On, 
Svätý Duch nám sprostredkúva nehu Božie-
ho odpustenia. A je to opäť on, Svätý Duch, 
čo dáva zaznieť zjavujúce slovo Otca: ,Ty si 
môj Syn‘ (Mk 1, 11). Sviatok Ježišovho krstu 
pozýva každého kresťana, aby si pripomenul 
svoj vlastný krst. Nemôžem sa vás pýtať, 
či si pamätáte svoj krst, lebo väčšina z vás 
bola ešte malými deťmi, tak ako ja; boli sme 
pokrstení ako deti. Opýtam sa vás ale inú 
otázku: poznáte dátum vášho krstu? Viete, 
v ktorý deň ste boli pokrstení? Ten dátum by 
sme si mali stále pamätať, lebo je to pre nás 
sviatok, je to deň nášho prvotného posväte-
nia sa, je to dátum, keď nám Otec daroval 
Svätého Ducha, ktorý nás pobáda kráčať...“ 
(úryvok príhovoru zo 7. januára 2018)

Cesta lásky

„Krst sa označuje aj názvom osvietenie, 
pretože viera osvecuje srdce, dáva vidieť 
veci v inom svetle.“ (twitter Svätého Otca 

Františka zo 7. januára 2018)
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Samotné slávnosti spojené s touto udalosťou 
prebiehali v nasledujúcich mesiacoch. Naj-
prv v sobotu 16. februára 2008 sa v priesto-
roch bývalej mestskej haly konala vysviacka 
prvého bratislavského biskupa Mons. Petra 
Rusnáka, ktorý dovtedy pôsobil ako farár 
a protopresbyter v Bratislave. Hlavným sväti-
teľom bol kardinál Jozef Tomko a spolusvä-
titeľmi vtedajší slovenskí gréckokatolícki 
biskupi Ján Babjak SJ a Milan Chautur CSsR. 
Kardinál Tomko v homílii zdôraznil potrebu 
milovať Krista zvlášť v prípade biskupa, ktorý 
„si už nepatrí“. Na vysviacke sa okrem mno-
hých kňazov a biskupov zúčastnili aj prefekt 
Kongregácie pre východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri, rumunský vyšší arcibiskup 
Lucian Muresan a pittsburský arcibiskup 
metropolita Basil Myron Schott.

Popoludní sa v tých istých priestoroch 
uskutočnila Veľká večiereň a program pre 
mladých. Po nich nasledovala beseda s kar-
dinálmi, slovenskými gréckokatolíckymi 

biskupmi a chargé d´affaires Apoštolskej 
nunciatúry na Slovensku Gianfrancom 
Gallonem. Na besede sa zúčastnil aj vtedajší 
rektor Pápežského východného inštitútu 
prof. Cyril Vasiľ SJ. Vo večerných hodinách 
bola z iniciatívy Vincenta Lucu otvorená 
vernisáž výstavy Ikony Spolku ikonopiscov sv. 
Cyrila a Metoda Slovenska.

V nasledujúci deň 17. februára sa v tých 
istých priestoroch konalo slávnostné vyh-
lásenie metropolie a intronizácia jej prvého 
arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ. 
V homílii kardinál Leonardo Sandri spo-
menul aj utrpenie Gréckokatolíckej cirkvi 
a zásluhy svätých na jej obnovení a živote. 
„Oni vás predstavili Pánu Ježišovi, ktorý 
vás pozdvihol, vrátil vás do vašich domo-
vov a znovu vás uviedol na cestu evanjelia.“ 
Na slávnostnej intronizácii sa okrem hostí, 
ktorí prišli do Prešova v sobotu, zúčastnili aj 
kardináli Ľubomyr Huzar, kyjevsko-haličs-
ký vyšší arcibiskup, a krakovský arcibiskup 
Stanislav Dziwisz. Na slávnosti sa zúčastnili 
všetci gréckokatolícki biskupi pochádzajúci 
zo Slovenska. Celkovo prišlo do Prešova 
vtedy vyše štyridsať hierarchov rôznych ob-

radov. Po svätej liturgii otec Ľubomír Petrík 
prečítal list slovenských gréckokatolíckych 
biskupov adresovaný pápežovi Benediktovi 
XVI. Po skončení slávnosti sa v priestoroch 
už arcibiskupského úradu konal brífing so 
štyrmi kardinálmi, ktorí tak médiám mohli 
prezentovať svoje dojmy z celej slávnosti. Ve-
čer sa kardinál Sandri stretol s bohoslovcami 
v prešovskom kňazskom seminári.

V pondelok 18. februára bola v preplnenej 
košickej katedrále slávnostná intronizácia 
prvého košického eparchu Milana Chautura 
CSsR, ktorého do úradu uviedol kardinál 
Sandri. V homílii zdôraznil potrebu ďakovať 
a žiť podľa Božieho slova. Uvedenie prvého 
bratislavského eparchu Petra Rusnáka sa 
udialo až 9. marca v Kostole sv. Vincenta 
de Paul v Bratislave-Ružinove. Do úradu ho 
uviedol vtedajší sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi arcibiskup Antonio Maria 
Veglio. V homílii vladyka Peter Rusnák zdô-
raznil potrebu prijať to miesto, ktoré nám tu 
na zemi určil Boh. Pri týchto príležitostiach 
bolo v roku 2008 vydané špeciálne číslo 
časopisu Slovo.

Na sviatok svätých Petra a Pavla 29. júna 
2008 udelil v Ríme pápež Benedikt XVI. arci-
biskupské pálium prešovskému arcibiskupo-
vi metropolitovi Jánovi Babjakovi. Na sláv-
nosti, počas ktorej pálium bolo odovzdané 
vyše štyridsiatim arcibiskupom metropo-
litom z celého sveta, sa aktívne zúčastnil aj 
ekumenický patriarcha z Konštantínopola 
Bartolomej I. Slávnosť bola preniknutá eku-
menickým duchom. Evanjelium o odovzdaní 
kľúčov apoštolovi Petrovi prečítali dvaja 
diakoni – katolícky a pravoslávny v latinčine 
a gréčtine. Homílie predniesol patriarcha 
Bartolomej I. aj pápež Benedikt XVI. Po nich 
pápež a patriarcha spoločne predniesli 
Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery 
po latinsky a po grécky, tak ako sa ho modlia 
cirkvi byzantského obradu.

Desať rokov metropolie

Intronizácia prvého prešovského metropolitu Jána Babjaka SJ 17. februára 2008

Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku zriadil 
30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. Súčasťou jej 
zriadenia bol vznik Bratislavskej eparchie a povýšenie 
Košického exarchátu na eparchiu a Prešovskej eparchie 
na archieparchiu.

6 www.casopisslovo.sk



Rada hierarchov
Jedným z najviditeľnejších prejavov metropo-
litnej cirkvi je vytvorenie Rady hierachov. Jej 
členmi sú všetci vysvätení biskupi cirkvi sui 
iuris. Prvé zasadnutie Rady hierachov sloven-
skej Gréckokatolíckej cirkvi sa udialo sym-
bolicky 1. októbra 2008, na sviatok Ochrany 
Presvätej Bohorodičky. Na prvom zasadnutí 
sa zúčastnil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ, ktorý Radu hierarchov zvoláva 
a predsedá jej, košický eparcha Milan Chautur 
CSsR, bratislavský eparcha Peter Rusnák 
a emeritný prešovský biskup Ján Hirka. Pred 
zasadnutím rady sa biskupi spolu s kňazmi 
zúčastnili na slávnostnej archijerejskej svätej 
liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Odvtedy mala rada už 24 riadnych zasadnutí. 
Členom Rady hierarchov je aj biskup slo-
venskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda v To-
ronte (Kanada), ale po uvoľnení jej druhého 
eparchu Mons. Johna Pazaka 7. mája 2016 ešte 
nebol vymenovaný jeho nástupca.

Život metropolie
Napriek tomu, že život metropolie spre-
vádzajú niektoré ťažkosti, vytvára predpo-
klady na jednotu, ku ktorej nás vyzýva sám 

Kristus. Počas desiatich rokov jej fungovania 
sa urobilo mnoho spoločných pozitívnych 
krokov. Tým najčerstvejším je minuloročné 
rozhodnutie o podávaní Eucharistie deťom 
a nemluvňatám. Ďalším viditeľným preja-
vom jednoty je aj vzájomná účasť hierarchov 
na liturgických sláveniach, zvlášť hlavných 
odpustoch.

Život metropolie obohatilo aj rozhodnutie 
Svätého Otca Františka, ktorý 19. apríla 2013 

vymenoval Milana Lacha SJ za pomocné-
ho biskupa Prešovskej archieparchie. Ním 
bol až do 24. júna 2017, keď ho Svätý Otec 
vymenoval za apoštolského administrátora 
vakantnej gréckokatolíckej eparchie Parma 
(Ohio, USA). Vysviacku prijal 1. júna 2013 
z rúk prešovského arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka SJ v Ľutine. Slávnostným kaza-
teľom bol jeho rehoľný spolubrat a sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ. Práve jeho vymenovanie pápe-
žom Benediktom XVI. za sekretára Kon-
gregácie pre východné cirkvi (7. mája 2009) 
je pre slovenských gréckokatolíkov veľkou 
poctou i výzvou.

Ďalším z prejavov spoločného života gréc-
kokatolíckych eparchií na Slovensku je met-
ropolitný tribunál. Ten okrem bežnej agendy 
súvisiacej s cirkevno-právnymi aspektmi 
života veriacich a kňazov sa vo veľkej miere 
podieľa na vypracovaní vlastného partiku-
lárneho práva gréckokatolíckej metropolie, 
ktoré bude popri Kódexe pre východné cirkvi 

(1990) záväznou právnou normou upravujú-
cou život v metropolii.

Počas desiatich rokov metropolie bola 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku ob-
darovaná mnohými ďalšími darmi. Medzi 
najvýznamnejšie patrí povýšenie monastier-
ského Chrámu Svätého Ducha v Michalov-
ciach na baziliku minor (2012) či prepojenie 
niektorých chrámov s bazilikami v Ríme. 
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešov-
skej univerzity bola 28. októbra 2014 prijatá 
medzi tzv. cirkevné fakulty, ktoré patria pod 
Kongregáciu pre katolícku výchovu.

Život Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku, vzťahy medzi jej eparchiami i medzi 
samotnými biskupmi, kňazmi a laikmi môžu 
byť s Božou pomocou veľkým znamením, 
ktoré dnešný svet naozaj potrebuje. Stačí, ak 
sa všetci necháme naplniť láskou, porozu-
mením a trpezlivosťou, budeme mať neustá-
le uprostred seba Krista a vo svojich srdciach 
ducha nebeského Otca.

V tomto roku si pripomíname viaceré výročia, ktoré významne ovplyvnili život 
gréckokatolíkov na Slovensku. Pri tejto príležitosti blahoželáme prešovskému arcibiskupovi 

metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi SJ k 15. výročiu biskupskej chirotónie  
a k 10. výročiu vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu.

Zároveň srdečne blahoželáme aj košickému eparchovi Mons. Milanovi Chauturovi  CSsR 
k 10. výročiu vymenovania za prvého košického eparchu a Mons. Petrovi Rusnákovi  
k 10. výročiu vymenovania za prvého eparchu novozriadenej Bratislavskej eparchie.

Nech vás najvyšší Pastier vedie po svojich cestách  
a sprevádza pri všetkých vašich rozhodnutiach.

Na mnohaja i blahaja lita!

za všetkých čitateľov redakcia časopisu Slovo

Vysviacka prešovského pom
ocného biskupa M

ilana Lacha SJ 1. júna 2013 v Ľutine
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J▌Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia
Pri príležitosti sviatku svätého apoštola 
prvomučeníka a archidiakona Štefana sa 
27. decembra uskutočnila v košickom kated-
rálnom chráme slávnostná liturgia s udele-
ním nižších svätení z rúk vladyku Milana 
Chautura CSsR, košického eparchu, za účasti 
kazateľa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretá-
ra Kongregácie pre východné cirkvi. Traja 
bohoslovci: Roland Nosov, Patrik Pankulics 
a Ján Jakubov boli podstrihnutí do služby 
v Košickej eparchii. Týmto podstrihnutím sa 
stali čitateľmi Božieho slova, svieconosičmi 
a prijali službu spievať žalmy a modlitby 
v chráme. Zároveň bohoslovci piateho roč-
níka: Mário Cserép, Vladimír Hűbler a Peter 
Kaško prijali vkladaním rúk vladyku Milana 
poddiakonát, medzistupeň medzi čtecom 
a diakonom, čím dostali poverenie udržiavať 

chrám i sviece v čistote a poriadku, obliekať 
kňaza a biskupa, zlievať mu vodu na ruky pri 
umývaní.

Vo svojej kázni sa vladyka Cyril upriamil 
na vonkajší znak samotného podstrihnu-
tia – odstrihnutia z vlasov do tvaru kríža. 
Vysvetlil, že v histórii hrali vlasy spoločenskú 
a prestížnu úlohu, boli ozdobou i ochranou. 
Zároveň poukázal na znak podstrihnutia, 
ktorým bohoslovci odovzdali svoju silu 
do služby Cirkvi a skrze ňu Bohu, pred 
ktorým sa hlavy skláňajú počas každej svätej 
liturgie.

Na záver sa bohoslovec Ján Jakubov v mene 
svätencov poďakoval obidvom vladykom 
a poprosil ich o otcovské požehnanie na ceste 
ku kňazstvu. (R. Fučko; foto: D. Kováč)

J▌Sviatky Narodenia Pána v Poprade
Veriaci gréckokatolíckej farnosti Poprad za-
čali slávenie sviatkov Narodenia nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 22. decembra 
2017 modlitbou kráľovských hodiniek, aby sa 
skrze žalmy a čítania zo Svätého písma viac 
pripravili na Kristovo narodenie. Do slávenia 
sviatku vstúpili 24. decembra modlitbou 
Veľkej večierne, ktorú viedol popradský 
protopresbyter a miestny farár otec Jaroslav 
Matoľák spolu s kaplánom farnosti otcom 
Dominikom Petríkom. Modlitebný program 
pokračoval v nočných hodinách slávením 
veľkého povečeria, po ktorom nasledovala 
utiereň sviatku Narodenia Pána.

Na samotný sviatok 25. decembra domáci 
kňazi v homíliách upriamili zrak na radostnú 
zvesť o príchode Spasiteľa na svet pripomí-
najúc, že narodenie Ježiša Krista treba vidieť 
vo svetle jeho smrti a zmŕtvychvstania – jeho 
Paschy, ktorou vykúpil ľud z temnoty smrti, 
ako sa spieva v pričastene sviatku: „Vyslobo-

denie poslal Pán svojmu ľudu“. Popoludní 
sa vo farskom chráme pri jasličkách konalo 
pásmo kolied a vinšov, v ktorom účinkovali 
nielen deti, ale aj mladí a dospelí z farnosti 
pod réžiou Adriany Matoľákovej a Márie 
Hučkovej.

�� Stretnutie gréckokatolíkov pôsobiacich 
vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom 
živote sa v košickej katedrále začalo svätou 
liturgiou 17. decembra, ktorú slávil košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. Na eparchiál-
nom úrade otec Martin Mráz, vysokoškol-
ský duchovný správca, v prednáške vysvetlil 
aspekty identity východného katolíka 
a poukázal na prežívanie svojej identity 
v nejakom konkrétnom obrade. V prípade 
gréckokatolíkov ide o byzantsko-slovanský 
obrad. (-mm)

�� Zlatú medailu blahoslaveného biskupa 
mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM udelil 
21. decembra na Cirkevnej základnej škole 
sv. Juraja vo Svidníku prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ Jaroslavovi 
Ivančovi. Jaroslav Ivančo je pôvodným 
povolaním pedagóg a v rokoch 2010 až 
2011 bol štátnym tajomníkom Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Predtým pôsobil ako poslanec Národnej 
rady SR a v súčasnosti pracuje na Najvyš-
šom kontrolnom úrade. Ocenenia sa mu 
dostalo za mimoriadny prínos a intenzívnu 
pomoc Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
vo Svidníku a Prešovskej archieparchii pri 
príležitosti 25. výročia založenia školy. (ISPA)

�� V Chráme Povýšenia sv. Kríža na pre-
šovskom sídlisku Sekčov sa 25. decembra 
konalo vianočné pásmo. V úvode prítom-
ných privítal prešovský protopresbyter 
a miestny farár otec Rastislav Baka, hlavný 
organizátor podujatia. Zazneli ľudové aj 
umelé piesne, vinše a scénky v podaní naj-
menších. Po nich vystúpili manželia Janíč-
kovci s hrou a spevom kolied a sprevádzali 
tiež pani Servickú. O význame pozdravu 
Christos raždajetsja hovoril Dominik Gro-
moš a vysvetlil, že pozdrav je svedectvom 
o každodennom narodení Krista v človeku. 
V poslednej časti programu sa predstavil 
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa a miestny 
zbor Stauros. (A. Tabačáková)

�� Vo františkánskom Kostole Zvestovania 
Pána v Bratislave 27. decembra 2017 kon-
celebroval vladyka Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha, svätú omšu a po nej sa zúčast-
nil na stretnutí spojenom s vianočnými 
obedmi chudobných ľudí, ktoré organizuje 
Komunita sv. Egídia. Hlavným posolstvom 
tejto služby je, aby v sviatočnom období 
mali chudobní účasť na radosti z príchodu 
Pána v úprimnom rodinnom a priateľskom 
kruhu. (J. Girovský)

�� Takmer sto detí sa 2. – 5. januára 2018 
zúčastnilo na zimnom tábore v GMC Bárka 
v Juskovej Voli, ktorého témou bolo Má 
ma rád, nemá ma rád?! Program pre deti 
bol plný hier, aktivít a nových zážitkov, 
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K prežívaniu Vianoc v Poprade patril aj 
20. ročník podujatia s názvom Posolstvo 
Vianoc, ktoré sa uskutočnilo pred sviatkami 
17. decembra v evanjelickom Chráme Svätej 
Trojice v Poprade, na ktorom sa pod vedením 

Gabriely Hornyákovej zúčastnil aj gréc-
kokatolícky spevácky zbor Archangelikos 
pôsobiaci pri Chráme svätých Petra a Pavla 
v Poprade. (DP; foto: J. Mackovjak, G. Ráche-
la, N. Fečunda)

J▌Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom 
futbalovom turnaji Košickej eparchie

Michalovce sa 28. decembra 2017 stali dejis-
kom už 21. ročníka Vianočného futbalového 
turnaja Košickej eparchie. Turnaj sa začal 
svätou liturgiou v Bazilike Svätého Ducha 
v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii 
vladyka poukázal na túžbu po víťazstve, 
ktorá je vštiepená do srdca človeka, špor-
tovca, a povzbudil mladých futbalistov, aby 
nezabudli aj na napĺňanie túžby po víťazstve 
pre večný život s Bohom, lebo tá sa nekončí 
ukončeným zápasom, ale bude trvať večne.

Po svätej liturgii nasledovalo losovanie 
dvanástich družstiev zo všetkých protopres-
byterátov eparchie. Cez kvalifikácie v jednot-
livých protopresbyterátoch, na ktorých sa 
celkovo zúčastnilo 29 družstiev, sa do zá-
verečného vianočného turnaja prebojovalo 

jedenásť najlepších, ktorých tradične dopl-
nilo družstvo kňazov s vladykom Milanom. 
Družstvá sa žrebovaním rozdelili do štyroch 
základných skupín. Žrebovanie sa uskutočni-
lo za prítomnosti primátora mesta Micha-
lovce Viliama Záhorčáka, ktorý organizačne 
pomáha zabezpečovať tento turnaj.

Zápasy sa odohrali v dvoch športových ha-
lách a do finále sa prebojovala farnosť Poráč 
i nováčik turnaja – farnosť Cejkov. Napokon 
zvíťazilo družstvo Poráča 3 : 0 a pripomenulo 
si titul z roku 2014. Tretie miesto obsadilo 
družstvo z farnosti Rakovec nad Ondavou, 
čím obhájilo svoje umiestnenie z minulého 
roka. Víťaz postupuje do celoslovenského 
finále, ktoré sa uskutoční v novembri 2018 
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. (K. Knap; 
foto: V. Haburčák, M. Dupnák)

J▌Mladí z Bratislavy sa zúčastnili  
na zimnom tábore

V blízkosti obce Selec v Trenčianskom okrese 
sa 2. – 4. januára 2018 konal tretí bratislav-
ský zimný eparchiálny tábor (ZET). Témou 
tohtoročnej ZET-ky bolo Čo mi hovorí „živé 
Božie slovo“ (Hebr 4, 12) – „Skôr, než som ťa 
utvoril v matkinom živote, poznal som ťa“ 
(Jer 1, 5). Spoznaj sa v Písme.

Desiati účastníci pod vedením dvoch 
bohoslovcov Bratislavskej eparchie a pomoc-
nej animátorky spolu objavovali tajomstvá 

Božieho slova a spoznávali život tohto slova 
v každom z nich cez rozjímanie, osobnú aj 
spoločnú modlitbu a spoločenstvo, ktoré 
spolu vytvorili.

Tábor navštívil aj bratislavský protosynkel 
otec Vladimír Skyba, ktorý sa počas svätej 
božskej liturgie v Kostole sv. Bartolomeja 
v obci Selec účastníkom tábora prihovoril 
v homílii a katechéze o živom Božom slove. 
(J. Durkot, M. Janočko)

pri ktorých mohli spoznať nových kama-
rátov a zažiť veľa zábavy. Úlohy hlavných 
animátorov sa zhostili Antónia Jalčaková 
a Jakub Jasik a o duchovnú časť sa postarali 
kňazi Vladislav Petrík a Slavomír Nergeš. (S. 
Demčáková)

�� Humenský vikár Martin Zlacký navští-
vil 7. januára, na sviatok Zhromaždenia 
k Jánovi Krstiteľovi, filiálnu obec Závada 
v Humenskom protopresbyteráte. Počas 
homílie poukázal na Izaiášovo proroctvo, 
v ktorom prorok vyzdvihuje Krista ako 
svetlo pre ľudstvo, a pripomenul, že veriaci 
sú pozvaní k tomu, aby sa nechávali osvietiť 
Kristom a boli svetlom pre ostatných ľudí. 
V závere liturgie otec Martin posvätil vodu. 
(P. Malcovský)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ 7. januára navštívil farnosť 
Repejov v protopresbyteráte Medzilabor-
ce. V Chráme Troch svätiteľov slávil svätú 
liturgiu spolu s miestnym duchovným ot-
com. V homílii vladyka Ján poukázal na Ježi-
ša Krista ako na svetlo, ktoré uzreli pohania 
– ľud, čo sedel v tme – a povzbudil veriacich 
k tomu, aby sa aj oni stali svojím životom 
svetlom pre tento svet. (M. Valenčík)

�� Slovensko 8. januára prvý raz oslávilo 
sviatok blahoslaveného Titusa Zemana. Vo 
Vajnoroch svätej omši predsedal brati-
slavský arcibiskup metropolita Stanislav 
Zvolenský. Pri príležitosti slávenia sviatku 
bol zverejnený dokument o slávnosti bla-
horečenia mučeníka Titusa Zemana, ktorý 
možno vidieť na stránke tituszeman.sk.

�� Gréckokatolícky kňazský seminár bla-
hoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove navštívil 9. januára vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropoli-
ta. Program sa začal slávením archijerejskej 
svätej liturgie, ktorú vladyka Ján slúžil spolu 
s predstavenými kňazského seminára. Náv-
števa pokračovala posvätením kňazských 
bytov a izieb bohoslovcov, ktoré nasledo-
valo za spevu tropáru sviatku Bohozjavenia 
po svätej liturgii. (M. Chorendžák)

�� Vianočnú atmosféru radosti a pokoja sa 
rozhodli veriaci vo farnosti Prešov-Sídlisko 
3 zvestovať prostredníctvom krátkeho 
pásma kolied a vinšov, ktoré si pod vede-
ním miestneho správcu farnosti pripravila 
desaťčlenná skupina mužov. Vystúpenie sa 
uskutočnilo pred slávnostnou svätou liturgi-
ou 25. decembra a bolo oživené tradičnými 
hudobnými nástrojmi a blahoželaniami. 
Videozáznam pásma možno nájsť na kanále 
Youtube pod názvom Koledy a vinše Novo-
narodenému Ježiškovi, nášmu Spasiteľovi, 
z Prešova. (P. Kačur)
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�� Rada pre mládež a univerzity KBS 
pred Vianocami spustila ďalšiu sériu 
kampane na podporu účasti mladých 
na budúcoročnom Národnom stretnutí 
mládeže P18 a distribuuje do všetkých 
diecéz Slovenska tisícky plagátov, letákov 
a banerov.

�� Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku ponúkali 20. decembra spolu 
so svojimi učiteľmi na pešej zóne počas 
vianočného trhu perníkový koláč, teplý čaj 
a ručne zhotovené srdiečka. (H. Varchulo-
vá)

�� V prítomnosti primátora mesta Micha-
lovce Viliama Zahorčáka požehnal vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
28. decembra 2017 prvú časť obytnej 
zóny City Park Stráňany v Michalovciach 
a vyjadril nádej, že nové obytné priestory 
budú veľkým prínosom pre mesto a jeho 
obyvateľov. (S. Zimovčák)

�� V mene všetkých koledníkov Dobrej no-
viny zavinšovali a zaspievali 1. januára 2018 
kolednícke skupinky zo Serede, Prievidze 
a Ľubice prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi 
i jeho spolupracovníkom, aby vianočná 
radosť z narodenia Krista priniesla do jeho 
práce veľa požehnania a pokoja. (dobrano-
vina.sk)

�� Študenti a učitelia z odboru ošetrovateľ-
stva Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Michalovciach poskytli 
2. januára bezdomovcom z mesta ošetre-
nie, jedlo či ošatenie, ale aj poradenstvo, 
aby konkrétnym skutkom napĺňali víziu 
a misiu svojej školy – podať pomocnú ruku 
každému človeku a hlavne tomu, ktorý je 
v núdzi. (TASR)

�� Skupinku koledníkov akcie Dobrá novi-
na, ktorú organizuje eRko – Hnutie kres-
ťanských spoločenstiev detí v spolupráci 
s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 
mestách a obciach na celom Slovensku, 
prijala 5. januára aj ministerka školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyo-
vá, ktorá vyjadrila svoju podporu a pre-
svedčenie o dôležitosti tejto charitatívnej 
aktivity. (M. Čaučík)

�� Symbolom Národného týždňa 
manželstva 2018, ktorý sa uskutoční 12. – 
18. februára, bude kožený náramok (resp. 
kožené záložky do knihy), čo nadväzuje 
na hlavnú tému týždňa Manželstvo – 
umenie lásky, pričom akcia je vyjadrením 
ocenenia manželom, povzbudením pre 
ich spoločný život a inšpiráciou pre ďalšie 
obdobie.

J▌Prešovský metropolita Ján Babjak SJ  
si pripomenul 15. výročie biskupskej vysviacky

Na sviatok Zjavenia Pána 6. januára si 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ slávením archijerejskej svätej liturgie 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove pripomenul 15. výročie 
biskupskej vysviacky, ktorú prijal 
6. januára 2003 z rúk sv. Jána 
Pavla II. v Bazilike sv. Petra vo 
Vatikáne.

V homílii povedal, že sa pri 
krste Ježiša v Jordáne zjavil Boh 
− Láska. Pozval veriacich, aby 
si zušľachťovali srdcia spoz-
návajúc Božiu lásku. „Tí, ktorí 
spoznali túto lásku a nechali ňou 
formovať svoje srdcia, naučili 
sa milovať. Milovať obetujúcou 
sa láskou je najväčšie umenie sveta.“ Veľké 
svätenie vody nazval znakom toho, „že sa 
znova dávame k dispozícii Bohu, že chceme, 
aby v nás bola umocnená krstná milosť, naše 
zaštepenie do Krista, že Boha pozývame 
do našich domovov, do našich manželstiev, 
rodín, do radostných i bolestných situácií 
nášho každodenného života“. Vyjadril aj svo-
ju osobnú skúsenosť, že biskupská vysviacka 

nebola pyšným triumfom, ako by si niekto 
mohol myslieť, „naopak, bola to veľká bázeň, 
ktorá rozochvievala môj hlas i srdce“. V kon-

texte tajomstva sviatku Bohozjavenia vyjadril 
aj svoju najväčšiu túžbu, aby sa raz k nemu 
priznal nebeský Otec tak, ako sa priznal 
k svojmu Synovi po krste v Jordáne. „Po ni-
čom inom tak netúžim, ako po tom priznaní 
sa Otca k synovi. Pozývam aj každého z vás, 
aby ste neodmietali lásku nebeského Otca, 
ale aby ste po nej v tento sviatok znova zatú-
žili.“ Pripomenul aj slávenie Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie a pozval mladých 
na Národné stretnutie mládeže P18 v júli 
do Prešova, na ktoré sa môžu prihlasovať už 
od 18. januára.

Na konci svätej liturgie arcibiskup Ján 
posvätil vodu veľkým svätením a potom ňou 
pokropil veriacich. V mene všetkých vlady-
kovi zablahoželal protosynkel Prešovskej 
archieparchie otec Ľubomír Petrík. Vladyka 
sa veriacim poďakoval za modlitby a poprosil 
ich, aby aj naďalej sprevádzali jeho biskup-
skú službu svojimi príhovormi u Boha.

Toto liturgické vďakyvzdanie Bohu za 15. 
výročie biskupskej chirotónie bolo zároveň 
slávením prvého výročia z viacerých vý-
znamných výročí Jubilejného roka Prešov-
skej archieparchie 2018. Slávnosť v priamom 
prenose vysielala Slovenská televízia. (ISPA)
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J▌Sviatok Bohozjavenia sa v Košickej eparchii 
slávil v duchu fatimskej soboty

Oslava sviatku Bohozjavenia sa v košickej ka-
tedrále začala 5. januára rannou modlitbou 
kráľovských hodiniek, ktorej predsedal vla-
dyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. 
Košickí veriaci potom vstúpili do sviatku Veľ-
kou večierňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, 
ktorú celebroval vladyka Milan v poobedňaj-
ších hodinách. V homílii poukázal na vôľu 
Krista, ktorý túži zachrániť človeka, ale pozý-
va aj človeka, aby sa stal sprostredkovateľom 
spásy iných skrze zobrazovanie duchovných 
línií vo svojom vlastnom spôsobe života.

Slávenie sviatku pokračovalo modlitbou 
povečeria s jordánskym svätením vody. 
Počas modlitby vladyka predniesol kázeň sv. 
Augustína.

Sviatok Bohozjavenia zároveň pripadol 
na prvú januárovú sobotu. Preto vladyka 

Milan Chautur slávil sviatok 6. januára 
v bazilike minor v Michalovciach, kde ce-
lebroval fatimskú archijerejskú liturgiu, ale 
bez obvyklého poriadku ruženca, katechézy 
a modlitby tretieho času. Vladyka Milan 
v kázni poukázal na skutočnosť, že Kristus sa 
nechal pokrstiť človekom, aby ukázal dôle-
žitosť človeka v diele vykúpenia, a upozornil, 
že rodičia majú byť príkladom pre svoje deti, 
kňazi pre veriacich, predstavitelia spolo-
čenského a politického života pre svojich 
spoluobčanov.

Na záver liturgie vladyka Milan posvätil 
vodu a pokropil ňou prítomný ľud a chrám. 
Slávnosť bola ukončená vo fatimskom duchu 
Molebenom k Bohorodičke. (TS KE; foto: 
M. Dupnák)

J▌Jordánske svätenie vody v obci Šumiac
Na sviatok Bohozjavenia 6. januára sa vo far-
nosti Šumiac na Horehroní konalo tradičné 
svätenie jordánskej vody. Po svätej liturgii, 
ktorú v miestnom Chráme Nanebovstúpe-
nia Pána slávil miestny farár otec František 
Takáč, sa zhromaždení veriaci odobrali 
v procesii s krížom, zástavami a ikonou sviat-
ku k prameňu potoka Teplica v obci rozpres-
tierajúcej sa pod Kráľovou hoľou.

Obrad svätenia vody vykonal otec Fran-
tišek. Počas neho predniesol prosby za po-
svätenie vody, aby priniesla duchovný úžitok 
a uzdravenie tela i duše všetkým, ktorí z nej 
budú požívať. Následne predniesol mod-
litbu, počas ktorej kňaz ponára do vody 
trojsvietnik, takzvanú trojicu, trikrát dýchne 
na vodu, a trikrát ponorenou rukou požeh-
náva vodu v tvare kríža. Posvätenou vodou 
pokropil zídených Šumiačanov i miestnu 

kaplnku. Veriaci si potom naberali vodu 
do prinesených nádob s vierou, že im bude 
na telesný i duchovný úžitok.

Podľa slov miestneho farára tento zvyk 
svätiť vodu na potoku sa na Šumiaci za-
chováva už viac ako jedno storočie. Ľudia 
spomínajú, že tento potok v minulosti nikdy 
nezamŕzal, ba ani vtedy, keď boli mrazy 
-20 °C. (-sg; foto: GKFÚ Šumiac)

Rozhovor s košickým eparchom Milanom 
Chauturom CSsR o vzniku a desiatich 
rokoch trvania eparchie

JJ
Jaroslav GirovskýJ�

�� Čo znamenalo, že exarchát bol povýše-
ný na eparchiu?

Z právneho hľadiska je eparchia definitív-
nym cirkevno-právnym subjektom s vlast-
ným biskupom. Isteže, apoštolský exarchát 
môže riadiť biskup, no ten nesie titul iného 
biskupstva. Pre mňa, ktorý som bol titulár-
nym kresimenským biskupom, táto zmena 
znamenala uvedomenie si, že už nie som 
pričlenený k anonymnému a historickému 
biskupstvu, lež som biskupom konkrétnych 
ľudí na konkrétnom území. Povýšenie Košic-
kého exarchátu znamenalo nadobudnutie 
inej právnej subjektivity a iného vnímania.

�� Ktoré udalosti za desať rokov eparchie 
považujete za najdôležitejšie?

Vyhlásením eparchie sa mnohé začaté diela 
ešte zintenzívnili. Pribudla Cirkevná základ-
ná škola sv. Juraja v Trebišove, získali sa či 
zrekonštruovali priestory viacerých cirkev-
ných škôl. Výnimočnou udalosťou bolo po-
výšenie Chrámu Svätého Ducha v Michalov-
ciach na baziliku minor či takmer ukončená 
výstavba chrámu na košickom Sídlisku Nad 
jazerom v Košiciach. Zrekonštruovalo sa 
viacero farských budov i cerkví. Stretávanie 
mládeže sa začalo konať v našom vlastnom 
areáli Cirkevnej školy v prírode sv. Lukáša vo 
Viničkách a najnovšie bola zrekonštruovaná 
budova pre Mládežnícke centrum sv. Jána 
Teológa v Dvoriankach. Sociálny projekt 
Dom sv. Lazára vytvoril podmienky na prácu 
s rodinami v kríze a k posilneniu rodinnej 
identity prispieva aj hnutie Skala.

�� Aké máte vízie do budúcnosti?

Po materiálnych prácach sa treba zamerať 
na duchovnú stránku života kňazov a ve-
riacich. Hoci táto práca nie je natoľko ba-
dateľná, tvorí základ, pre ktorý bola Cirkev 
zbudovaná. Tým základom je smerovanie 
človeka k večnému cieľu, ktorým je nebo. 
Treba tvoriť pevný val proti prenikaniu zlých 
vplyvov do myslenia veriacich a odstraňo-
vať všetky spôsoby, ktoré narúšajú život 
viery v rodinách a vo farnostiach.

112018 / 2

K
R

Á
T

K
Y

 R
O

Z
H

O
V

O
R



V diaspóre
„Preto sme na základe našej apoštolskej autority vyňali určité územie spod jurisdikcie 
prešovského biskupa, a to konkrétne dekanáty Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický 
a Žilinský, a pre veriacich byzantského rítu ustanovujeme novú eparchiu, ktorá sa má volať 
Bratislavská, pričom jej udeľujeme všetky náležité práva a povinnosti. Pravda, túto Brati-
slavskú eparchiu zriaďujeme ako sufragánnu Prešovskej metropolitnej cirkvi, okrem toho 
stanovujeme za jej eparchiálne sídlo mesto Bratislava a za katedrálne sídlo svätý Chrám 
Povýšenia svätého Kríža.“ (z pápežskej buly Benedikta XVI.)

JJ Vladimír Skyba
J� foto: archív Bratislavskej eparchie

Týmito slovami svojou apoštolskou mocou 
ako najvyšší pastier univerzálnej Cirkvi pápež 
Benedikt XVI. 30. januára 2008, na sviatok 
Troch svätiteľov, keď si východná Cirkev 
pripomína sv. Gregora Teológa, sv. Bazila 
Veľkého a sv. Jána Zlatoustého, ustanovil novú 
gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Bratisla-
ve. Nová eparchia, ktorá bola zriadená v rámci 
reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku, sa stala súčasťou metropolitnej cirkvi 
sui iuris, čím bol zavŕšený dlhodobý proces 
cirkevno-právneho usporiadania katolíkov 
východného obradu, ktorí žijú odnepamäti 
na našom území a hlásia sa k trom národnos-
tiam, slovenskej, rusínskej a maďarskej.

Bratislavská eparchia na rozdiel od Prešov-
skej archieparchie a Košickej eparchie má svo-
je špecifiká. Z hľadiska územného usporiada-
nia je najväčšou gréckokatolíckou eparchiou 
na Slovensku. Pod jurisdikciu bratislavského 
eparchu patria dve tretiny územia Slovenska, 
ale zároveň je počtom veriacich najmen-
šou, keď v pätnástich farnostiach, ktoré sú 
prakticky len vo väčších mestách západného 
a stredného Slovenska, žije asi 20 000 grécko-
katolíkov, čo je percentuálne asi 10 % všetkých 
gréckokatolíkov na našom území.

Farnosti
Ak by sme išli úplne do histórie našej miest-
nej cirkvi, tak prvá gréckokatolícka farnosť 
v západnej časti rakúskeho mocnárstva bola 
zriadená cisárom Jozef II. v roku 1784 pri 
Chráme sv. Barbory vo Viedni pre gréckoka-
tolíkov, ktorí sa sťahovali z východnej časti 

monarchie za prácou alebo štúdiom do hlav-
ného mesta.

Ďalšou farnosťou, ktorá bola zriadená 
v západnej časti nášho územia, je bratislav-
ská farnosť, ktorá bola ustanovená blaho-
slaveným Petrom Pavlom Gojdičom OSBM, 
prešovským eparchiálnym biskupom, v roku 
1936 a jej prvým farárom sa stal vdp. otec Jo-
zef Haľko, ktorý pôsobil vo farnosti aj po ob-
novení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. 
Táto farnosť sa potom stala na mnohé roky 
jedinou gréckokatolíckou farnosťou v zá-
padnej časti Slovenska. V nej mohli katolíci 
východného obradu prežívať svoj liturgický 
rok a žiť svoju východnú spiritualitu.

Po roku 1989 prešovský eparchiálny biskup 
Mons. Ján Hirka zriadil ďalšiu farnosť pre 
gréckokatolíkov v Žiline, ktorá mala aj svoje 

filiálne mesto v Martine, a farnosť v Nitre. 
Keďže po roku 1989 a následne po osamos-
tatnení Slovenska v roku 1993 sa začala 
početnejšia migrácia obyvateľov z východu 
do západnej časti našej krajiny, vznikla aj 
potreba nových bohoslužobných miest pre 
gréckokatolíkov, ktoré sa neskôr ustanovili 
ako samostatné farnosti. Túto potrebu videl 
nový prešovský eparcha Mons. Ján Babjak 
SJ, ktorý po roku 2003, keď sa stal eparchom 
v Prešove, v západnej časti svojej rozsiahlej 
eparchie ustanovil farnosti Martin, Banská 
Bystrica, Trenčín, Trnava, Prievidza, Ko-
márno, Liptovský Mikuláš, Zvolen a Brezno. 
Tieto farnosti a dve historické farnosti, 
ktoré vznikli na strednom Slovensku v čase 
valašskej kolonizácie – Telgárt a Šumiac, boli 
na území novej eparchie.

12 www.casopisslovo.sk
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Šumiac bol podľa ústnej tradície založený 
Rusínmi z Marmarošskej župy a Podkarpat-
skej Rusi. Niektorí starší Šumiačania dodnes 
s nostalgiou spomínajú na Marmarošanov, 
ktorí na Šumiaci žili na konci 19. a zač. 
20. stor. Údajne pre kultúrnu, etnickú, ale 
aj náboženskú blízkosť sa Marmarošania 
na Horehroní cítili veľmi dobre. Dodnes sa 
na Šumiaci používa ručná píla, tzv. mar-
maroška, a stavajú sa drevené zruby podľa 
marmarošského vzoru, tzv. marmarošky. 
Spolu s Rusínmi sa na Horehronie dostal 
aj východný obrad. Existujú však aj teórie, 
podľa ktorých tu existoval už skôr.

V Telgárte si môžete vypočuť dve verzie 
príbehu o tom, ako sa východný obrad mohol 
dostať na Horehronie už pred rusínskym 
osídľovaním. Jeden z informátorov predpo-
kladá, že časť žiakov Cyrila a Metoda unikala 
pred prenasledovaním na Ukrajinu. Pritom 
mohli prechádzať daným územím a ovplyvniť 
aj náboženskú situáciu na Horehroní. Ďalšou 
možnosťou bola existencia východného ob-
radu v Spišskej Kapitule, kde už v 13. storočí 
mali vykonávať obrady v latinskom a staroslo-
vienskom jazyku. Tieto teórie však nie sú 
oficiálne potvrdené. Isté je, že v priebehu 14. 
až 16. stor. zakarpatskí a marmarošskí osadní-
ci priniesli so sebou aj východný obrad. Či už 
to bola pre Horehroncov novinka, nemožno 
s určitosťou povedať. Príchod Rusínov, ktorí 
mali východný obrad, podporujú viaceré 
záznamy, napr. desiatkové registre, keďže 
veriaci východného obradu boli od platenia 
cirkevného desiatku oslobodení.

Týchto štrnásť farností na rozsiahlom 
území západného a stredného Slovenska 
bolo v roku 2008 vyčlenených z Prešovskej 
eparchie, a tým bola ustanovená nová Bra-
tislavská eparchia, ktorej sídlo je v hlavnom 
meste Slovenskej republiky. Nový eparcha 
Mons. Peter Rusnák po prevzatí eparchie 
rozdelil bratislavskú farnosť na dve farnosti – 
Bratislava-Staré mesto a Bratislava-Petržalka.

Bratislavská eparchia má  pätnásť farností 
a pôsobí v nej osemnásť kňazov, z toho sú 
dvaja rehoľníci, traja kňazi na dôchodku, je-
den duchovný otec z Prešovskej arcieparchie 
je na dôchodku a žije na území eparchie. 
Na eparchiálnom úrade v Bratislave pôsobia 
dve sestry z radu Bazila Veľkého – baziliánky 
(OSBM) a vo farnosti Trenčín štyri sestry 
z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie – služobnice (SSNPM), 
ktoré tam majú svoj rehoľný dom, v ktorom 
otvorili cirkevnú materskú školu. V dome 
majú tiež priestory pre kresťanský skauting 
a knižnicu s náboženskou literatúrou.

Keďže Bratislavská eparchia pôsobí v dias-
póre a prevažná časť farností je novoutvorená 
na základe presťahovania veriacich z výcho-
du, väčšina farností nemá svoj chrám ani 
farskú budovu. Kňazi so svojimi rodinami 
bývajú v náhradných priestoroch a sväté 

liturgie slávia v rímskokatolíckych kostoloch, 
prípadne v modlitebniach zriadených na ten-
to účel. Treba s vďačnosťou konštatovať, že 
bratia západného obradu, kňazi, ale aj veriaci 
sú vždy veľmi nápomocní našim kňazom 
a našej cirkvi. Z pätnástich farností eparchie 
iba v piatich je vlastný chrám, v dvoch sú 
modlitebne a v siedmich farnostiach sa slávia 
sväté liturgie v rímskokatolíckych chrámoch. 
Vo farnosti Trenčín sa stavia nový Chrám 
svätého Cyrila a Metoda s farskou budovou 
a pastoračným priestorom.

Eparchia má štyroch seminaristov, 
z ktorých dvaja sú v prešovskom Kňazskom 
seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
a dvaja študujú na zahraničných teologic-
kých inštitútoch v nemeckom Eischtätte 
a rakúskom Trumau.

Svätyne
Veriaci každoročne putujú na sviatok Presvä-
tej Bohorodičky Spolutrpiteľky do národnej 
svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaš-
tíne, ktorá je pútnickým miestom eparchie, 
a tiež do bratislavskej katedrály na sviatok 
Povýšenia úctyhodného a životodarného 
Kríža nad celým svetom 14. septembra 
a na sviatok Svätých, slávnych a všechválnych 
najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov 
eparchie.

Katedrálny chrám
Projekt katedrálneho chrámu vypracoval 
bratislavský architekt Ignác Feigler ml. 
Posviacka sa konala 14. septembra 1860. 
Vykonal ju ostrihomský arcibiskup kardi-
nál Ján Scitovský. Je to jednoloďový chrám 
s neogotickými a neorenesančnými prvkami. 
Chrám pôvodne patril Rímskokatolíckej 
cirkvi a slúžil ako cintorínska kaplnka. Svoju 
funkciu prestal plniť, keď sa na Ondrejskom 
cintoríne prestalo v 60. rokoch 20. storočia 

pochovávať a používal sa už len ako sklad 
kvetov. Po obnovení pôsobenia Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku v roku 1968 zostal 
pôvodný gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša 
vo vlastníctve Pravoslávnej cirkvi. V roku 
1972 Rímskokatolícka cirkev nepoužívanú 
kaplnku zapožičala a neskôr darovala Gréc-
kokatolíckej cirkvi. Následne prešiel nutnou 
rekonštrukciou a 29. októbra 1972 vladyka 
blahoslavený Vasiľ Hopko posvätil obnovený 
chrám. V decembri 1996 chrám prešiel výraz-
nou prestavbou, aby zodpovedal potrebám 
byzantského obradu. Bola upravená najmä 
svätyňa a postavený ikonostas. Ikony napísal 
Rastislav Bujna. Na stenách napravo a naľa-
vo od ikonostasu sú ikony blažených Pavla 
Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, pod ktorými 
sú relikviáre s ich ostatkami. V predsieni 
chrámu je v nike umiestnená ikona ukrižova-
nia nášho Pána Ježiša Krista. Jej autorkou je 
Angelika Birošová-Nedoroščíková z Prešova. 
Ide o ručne písanú pozlátenú ikonu na plát-
ne a dreve, vyhotovenú vaječnou temperou 
podľa tradičnej ikonopiseckej techniky. 
Na drevenom ráme po bokoch ikony a v jej 
hornej časti sú zobrazení traja šestorokrídli 
anjeli. V spodnej časti dreveného rámu sú 
uložené pravé relikvie sv. Kríža. Ikona bola 
inštalovaná počas odpustovej slávnosti Sviat-
ku Povýšenia úctyhodného a životodarného 
Kríža nad celým svetom v septembri 2008. 
Na verejnú úctu býva vystavená každý rok 
na chrámový sviatok (14. septembra), ako aj 
počas Svätej štyridsiatnice na Krížupoklonnú 
nedeľu. V chráme sú ešte relikvie patrónov 
eparchie sv. Petra a Pavla, ktoré sú uložené 
v ikone svätcov, ktorá je na stene nad trónom 
eparchu. Sídlo eparchu je v priľahlej budove, 
ktorá bola postavená spolu s chrámom a v ro-
koch 1996 – 1997 prešla rozsiahlou stavebnou 
úpravou. Pôvodne slúžila ako sídlo Grécko-
katolíckeho vikariátu a po  jeho zrušení ako 
farský úrad.
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Vladyka Michal Rusnák CSsR
16. januára uplynulo 15 rokov od smrti vladyku Michala Rusnáka 
CSsR, biskupa slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Narodil sa 
21. augusta 1921 v Beaverdale v Pennsylvánii (USA) ako Michael 
Rusnačok. Ako dieťa sa vrátil s rodinou na Slovensko do Pozdišo-
viec. Vstúpil k redemptoristom a za kňaza bol vysvätený vladykom 
Gojdičom 4. júla 1949.

Počas akcie K bol internovaný, ale skoro až zázračným spôsobom 
sa mu podarilo utiecť a dostať sa na ambasádu USA do Prahy, 

odkiaľ odcestoval do USA a potom do Kanady. Tam sa stal skutočným pastierom slovenských 
gréckokatolíkov a stál pri zrode viacerých farností. Bol dlhoročným farárom slovenskej grécko-
katolíckej farnosti v Toronte a od roku 1957 dekanom slovenských farností v rámci ukrajinskej 
eparchie Toronto.

V roku 1964 bol vymenovaný za biskupa s právomocou apoštolského vizitátora slovenských 
gréckokatolíkov v Kanade. Za biskupa bol vysvätený 2. januára 1965. Ako prvý biskup mal 
v erbe heslo po slovensky: Aby všetci jedno boli. Na Druhom vatikánskom koncile prehovoril 
i na obranu doma prenasledovanej cirkvi. V roku 1980 bol vymenovaný za prvého biskupa 
novovzniknutej Eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.

Po páde železnej opony prišiel na Slovensko a v roku 1990 bol spolusvätiteľom vladyku Jána 
Hirku a v roku 1992 vladyku Milana Chautura CSsR. Na emeritúru odišiel roku 1996. Zomrel 16. 
januára 2003 a je pochovaný v Toronte. (Daniel Černý)
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Misia
Pastorácia v eparchii, ktorá pôsobí v diaspó-
re, sa odlišuje od pastorácie vo veľkých cir-
kevných spoločenstvách. Kňaz môže lepšie 
prežívať spoločenstvo s malou komunitou, 
ktorá prestáva byť anonymná, a tak môže 
vytvárať znaky prvotnej cirkvi, jednoty a lás-
ky, keď malé spoločenstvá po celej Rímskej 
ríši prekvasili svet. Stretnutia mladých rodín, 
detí a mládeže na letných táboroch a v os-
tatnom čase aj na formačných dňoch počas 
zimných prázdnin sú zárukou, že Cirkev je tu 
živá a plní svoju misiu v tomto svete.

Vstúpili sme do nového občianskeho 
roku 2018 a tak ako celý svet aj my máme 
tendenciu podľahnúť vábivému svetu čísel 
a štatistík. O to viac, že v tomto roku si 
pripomíname desiate výročie ustanovenia 
našej gréckokatolíckej metropolie a zriadenie 
Bratislavskej eparchie. Desať rokov v dejinách 
Cirkvi, ktorá má svoju dvetisícročnú históriu, 
nie je veľa, ale v dejinách mladej metropolie 
či eparchie je to dosť na to, aby sme mohli 
hodnotiť, rátať a vynášať výroky, ktoré môžu 
vo svetle čísel navodiť uspokojivú atmosféru. 
No čísla, aj keď sú matematicky nespochyb-
niteľné a presne vyjadrujú určitú kvantitu, 
predsa len z rôzneho uhla pohľadu majú 
relatívnu hodnotu. Tak po desiatich rokoch 
existencie našej eparchie môžeme s radosťou 
povedať, že počet veriacich narástol o 20 %. 
No podľa konkrétneho počtu veriacich to 
už nie je veľké číslo, keď hovoríme o 2 600 
veriacich za desať rokov a musíme rátať aj 
s pomerne silnou migračnou vlnou z východu 
na západ, v meste, kde žije 430 000 obyvate-
ľov, a v celej eparchii, kde je počet obyvateľov 

3 800 000. Vidíme, aký vratký je svet čísel 
a štatistík. Môže nás uspokojovať, aby sme 
spokojne driemali doslova na zapáchajúcich 
stojatých vodách, opojení vlastným úspe-
chom, alebo, naopak, neustále nás vyrušovať, 
že pri vynaložení toľkých síl, je výsledok taký 
nepresvedčivý, že je lepšie všetko vzdať.

Tento svet nás chce vtiahnuť do svojej ma-
tematiky, aby interpretoval náš život, ktorý 
potom skôr či neskôr vedie k schizofrénii 
nášho bytia, nášho vlastného ja.

U žalmistu čítame: „Pane, stal si sa nám 
útočiskom z pokolenia na pokolenie. Prv 
než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, 
Bože, si od vekov až naveky. Človeka vra-
ciaš do prachu a hovoríš: ,Vráťte sa, synovia 
človeka!‘ Veď tisíc rokov je u teba ako deň 

včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná 
stráž. ... A tak nás nauč rátať naše dni, aby 
sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, 
Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad 
svojimi služobníkmi. Hneď zrána nás naplň 
svojou milosťou a budeme jasať, a radovať 
sa po všetky dni života. Rozveseľ nás za dni, 
keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusova-
li nešťastie.“ (Ž 90, 1 – 4, 12 – 15) A práve tieto 
slová nádherne vyjadrujú atmosféru týchto 
dní. Keď sme vstúpili do nového občianske-
ho roka, slávili sme sviatok Zjavenia Pána už 
v duchu našich jubileí. Interpretáciu nášho 
života nerobí tento svet ani jeho štatistiky, 
ale slovo živého Boha, ktorý sa zjavil vo svo-
jom Synovi Ježišovi Kristovi.

Prorok Izaiáš píše: „Ľud bývajúci v temno-
tách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, 
čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Tak sme to 
čítali na sviatok Zjavenia Pána. Boh zostúpil 
a zjavil sa svojmu ľudu, aby už nebol vo tme, 
aby nežil v klamstve. Boh sa zjavil ako láska, 
ktorá zostupuje do ľudskej neschopnosti 
milovať a odpúšťať. Lebo problém človeka je 
len jeden, jediný, že je v smrti skrze hriech. 
Stali sme sa otrokmi vlastnej žiadostivosti, 
neschopní iných milovať. Preto si neustále 
vyžadujeme pozornosť iných, ich uznanie, 
ich lásku. Kristus je tým svetlom, v ktorom 
vidíme pravdu o sebe, je tým Spasiteľom, 
ktorý má moc zničiť túto smrť. Možno si aj 
dávame predsavzatia, že budeme lepší ako 
doteraz. Možno máme aj túžbu urobiť to, 
čo sa nám nepodarilo v minulosti. Možno aj 
odstrániť nejaký zlozvyk či vážnu chybu. Dal 
by Boh, aby to tak bolo. Ale možno sa nám 
z našich predsavzatí veľa nepodarí. Zmiznú 
ako jarný sneh. Ale jedno je isté, že Boh skrze 
svoje Slovo stále bude chcieť vstúpiť do náš-
ho života, aby ním prešiel cez našu smrť, aby 
ju zničil. Z vnútra toho, kto uverí tomuto 
Slovu, kto prijme Krista do svojho života, 
potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 38)
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JJ Michal Glevaňák
J� kresba: Z. Verbovská

Prvá zmienka o budovaní kláštora na území 
obce Lechnica na Zamagurí je z roku 1319. 
Šľachtic magister Kakoš (Gallus) Berzenczi 
zo svojho majetku vyčlenil 62 lánov a daroval 
ich reholi kartuziánov na Skalke útočiska (lat. 
Lapis refugii), aby zrealizovali stavbu nového 
kláštora. S touto iniciatívou už v roku 1308 
súhlasil generálny prior kartuziánov, keďže 
magister Kakoš bol rok predtým odsúdený 
za vraždu. Na znak pokánia nechal odslúžiť 
4 000 omší v šiestich kláštoroch, ktoré mal aj 
založiť. Kláštor je lokalizovaný v úzkom údolí 
potoka Lipník, neďaleko rieky Dunajec.

Z poverenia priora Martina zo Skalky 
útočiska sa v roku 1320 ujal stavby páter Ján, 
neskorší prior. V reambulačnej listine (1344) 
sa uvádza, že ešte v tom čase páter Ján a jeho 
spolubratia majú rozostavaný kamenný 
kláštor, pričom sa ešte uvádza, že sú tam dve 
drevené kaplnky a dva mlyny. Kláštor osídlili 
aj mnísi z najbližšej kartúzy k Spišu v rakús-
kom Seitzi. V prvých desaťročiach kláštor 
v Údolí sv. pustovníka Antona alebo Kláš-
tor pustovníkov hory Troch korún, ako ho 

nazývali, bol fíliou kláštora Skalky útočiska. 
K jeho osamostatneniu došlo až v roku 1352. 
Obidva kláštory patrili do Lombardskej pro-
vincie a neskôr k Hornonemeckej provincii 
(1355).

Vznik kláštora je úzko spätý s časom 
najväčšieho rozmachu rehole kartuziánov. 
Kláštor v 14. storočí dostal právo mlyna, 
rybolovu, varenia piva a iné výsady. Podľa 
červených rímsových ostení a rebier ho 
tamojší ľudia nazývali Červený kláštor. 
V ďalšom období sa kláštory stali centrom 
pozornosti bývalých husitských bojovníkov 
(bratríkov), ktorí napadli aj Červený kláštor 
(1431, 1433). V jeho blízkosti, v Haligovských 
skalách, si bratríci vybudovali svoju poľnú 
pevnosť (tábor), odkiaľ podnikali prepady. 
Odvtedy začal kláštor upadať. Po vyrabovaní 
kláštora na Spiši (1543) sa mnísi presťahovali 
do Červeného kláštora, kam okrem iného 
preniesli aj značnú časť svojej knižnice. Pre-
pady lúpežných rytierov neobišli ani Červený 
kláštor. Podieľali sa na ňom vojaci z neďale-
kého hradu Niedzica (1545).

V roku 1563 sa vlastníkom kláštora stal 
spišský prepošt, čím sa ukončil pobyt kartu-
ziánov pri Dunajci. Kláštor často menil vlast-

níkov. K jeho obnove došlo až na začiatku 18. 
storočia. Nitriansky biskup Ladislav Maťa-
šovský kláštor kúpil a ponúkol ho Generálnej 
kapitule rádu kamaldulov (1704). Kapitula 
vyslala do opusteného kláštora dvoch mní-
chov, ktorí mali o ňom podať správu. Ponuka 
bola prijatá a do ruín kláštora prišli prví 
kamalduli (1711). Tí začali s obnovou kláštora. 
Významné postavenie kláštor nadobudol, 
keď v ňom bolo umiestnené teologické 
učilište pre mladých kamaldulov (1754). So 
založením školy iste súvisí aj vznik jedineč-
ných diel slovenského písomníctva 18. stor. 
ako Kamaldulská Biblia (1756) a Kamaldulský 
slovník (1763). Autorom je tamojší mních 
Romuald Hadbavý (1714 – 1780). Najznámej-
ším z tohto obdobia je brat Cyprián (Franz 
Ignatz Jäschke, 1724 – 1775). Vykonával chi-
rurgicko-ránhojičské zákroky. Bol liečiteľom, 
alchymistom, lekárnikom, chirurgom a bo-
tanikom, výrobcom ohňostrojov a majstrom 
tisíc remesiel. Poznal tajomstvá výroby skla 
a zhotovoval i zrkadlá. Je známa aj legenda 
o zostrojení klzáka, pomocou ktorého Cyp-
rián letel z Troch korún až k Morskému oku. 
Na príkaz biskupa Ladislava Matiašovského 
bol čertovský voz, ako klzák nazvali, spálený. 
Podľa svedectva kroniky sa toto všetko udialo 
na námestí v Spišskej Belej (okolo r. 1760).

Do rozvoja kláštora nepriaznivo zasiahlo 
nariadenie cisára Jozefa II. o zrušení kon-
templatívnych rádov (1782), ktorý sa týkal aj 
mníchov v Červenom kláštore, kde pôsobili 
iba sedem desaťročí. Po erigovaní Prešovské-
ho gréckokatolíckeho biskupstva (1818) bol 
objekt kláštora pričlenený pod jeho správu.

Stretnutie Pána

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Sviatok Stretnutia Pána nás v duchu privádza 
do jeruzalemského chrámu, kde Jozef s Máriou 
prinášajú Ježiša a obetujú Pánovi pár holúb-
kov. Ústrednými postavami tohto sviatku sú aj 
staručký Simeon a vekom pokročilá prorokyňa 
Anna, ktorým Pán Boh doprial na vlastné oči 
uzrieť prisľúbeného Mesiáša sveta. Starec 
Simeon držiac v náručí Ježiša zaspieval nád-
herný spev, ktorý spievame pri každej večierni: 
„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka, podľa 
svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoju 
spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu 
Izraela, tvojho ľudu.“

Tento sviatok nás inšpiruje, aby sme si všimli 
horlivú prácu našich kňazov – seniorov a ich 
manželiek, ktorí si zaslúžia zvláštnu pozornosť 
Cirkvi a vďaku každého z nás. Ľudí v dôchodko-
vom veku s úsmevom volám „milionári času“, 
ale tí mi hneď odpovedia: „Vladyka, toho času 
máme ešte menej než predtým, keď sme boli 
v pracovnom pomere.“ Tak je to vo všeobec-
nosti s našimi dobrými starými rodičmi, ktorí 
sa realizujú v pestúnskej starostlivosti svojich 
vnúčat a všestranne pomáhajú svojim deťom 
a ich rodinám.

Človek chorý na tele potrebuje pomoc lekára. 
Ten vyšetrí stav pacienta a potom predpíše lieky 
či pošle chorého na operáciu. Človek chorý 
na duši pre hriech potrebuje kňaza, aby vypočul 
jeho vyznanie hriechov, dal mu duchovnú radu 
a hlavne aby mu udelil odpustenie hriechov. 

Túto službu Samaritána horlivo konajú práve 
naši drahí kňazi – seniori, za čo im chcem zo 
srdca úprimne poďakovať. Obdivujem ich 
vytrvalosť v kňazskej službe aj v dôchodkovom 
veku, že napriek rôznym zdravotným ťažkos-
tiam sú ochotní pravidelne prichádzať do chrá-
mu a posadiť sa do nepohodlnej, stiesnenej 
a vydýchanej spovednice, počúvať hriechy 
penitentov a liečiť rany ich duší. Je to služba 
nad všetky služby a myslím to veľmi úprimne 
a vážne. U ľudí, ktorí neveria, túto službu sup-
luje psychológ, len s tým rozdielom, že on môže 
poradiť zabudnúť na to, čo ranilo dušu, kým 
kňaz udelí rozhrešenie a úprimne vyznané hrie-
chy už neexistujú. Preto im žehnám a vypro-
sujem od Všemohúceho dobré zdravie, pokoj, 
veľa duchovnej radosti a síl do tejto neúnavnej 
kňazskej služby lásky, a želám im veľa obrátení 
kajúcnikov, lebo toto je veľkou odmenou už tu 
na zemi.

Kláštor pustovníkov hory Troch korún

ČERVENÝ KLÁŠTOR
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Budujeme 
na osobných 
vzťahoch
Kňazom sa stal ako tridsaťšesťročný a  desať rokov pôsobí 
v biskupskej službe. Okrem spravovania eparchie a návštev 
farností prednáša homiletiku a je obľúbeným kazateľom. 
V rámci KBS predsedá viacerým radám a komisiám. 
Pochádza z významnej kňazskej rodiny, ktorá bola 
v päťdesiatych rokoch vysťahovaná na Moravu. Otvorenosť 
a lásku k ľuďom si priniesol z rodiny, veď ich bolo trinásť 
detí. Bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák hovorí 
o svojom živote a o živote eparchie.

JJ Stanislav Gábor
J� foto: archív Slova

�� Vladyka, desať rokov od ustanove-
nia Bratislavskej eparchie ubehlo 
ako voda. Ako si spomínate na ten 
čas, keď ste sa dozvedeli, že Svätý 
Otec vás chce vymenovať za epar-
chu novozriadenej eparchie?

Spomienky sú stále živé. Je to taká skladačka: 
Návšteva na nunciatúre. Modlitba v tamojšej 
kaplnke. List Svätému Otcovi. Potom tých pár 
dní, keď sa ma každý vypytoval, načo som tam 
bol. Modlitby v monastieri redemptoristiek. 
Zverejnenie. Vysviacka. Stále je to živé. Bohu 
vďaka. Chcem vyjadriť veľkú vďaku Svätému 
Otcovi i Kongregácii pre východné cirkvi.

�� Za svoje biskupské heslo ste si 
zvolili prvokresťanskú liturgickú 
formulu Marana tha! Prečo práve 
takéto motto?

Volanie: „Marana tha!“, ako nám to odporúča 
Kniha Zjavenia vo svojom Epilógu: „Nevesta, 
aj ten, čo číta, nech volá: Príď!“, nie je len es-

chatologickým zvolaním zameraným na koniec 
sveta. Dnes sa ľudstvo viac ako kedykoľvek 
v dejinách snaží vyriešiť svoje problémy samo. 
Na jednej strane je to znak emancipácie 
a schopností, na druhej strane je to znak prak-
tizovaného ateizmu. Naopak, kresťan má Krista 
pozývať do svojho života v každej situácii, každý 
deň. Je to volanie lásky.

�� Za patrónov eparchie ste vybrali 
sv. Petra a Pavla. Ich atribúty – meč 
a kľúče – sú zobrazené aj v erbe 
eparchie. Prečo práve títo svätci?

Jednou vetou: Vernosť Svätému Otcovi a evan-
jelizácia! Dnes sa Cirkev nachádza prakticky 
v tej istej situácii ako v časoch týchto apoštol-
ských kniežat: jeden obrovský štátotvorný útvar 
s množstvom národov. Zákony bezohľadne 
vnucované všetkým. Neúcta k životu, k man-
želstvu. A uprostred toho marazmu morálky, 
politiky títo dvaja apoštoli ohlasujú Ježiša Krista 
ukrižovaného a Spasiteľa. Jeden priamo v jame 
levovej – v hlavnom meste a druhý osobne 
alebo svojimi listami na periférii ríše v malých 
komunitách. Myslím si, že sa máme od nich 
stále čo učiť.

�� Eparchia začínala takpovediac 
zdola. Aké boli začiatky a s nimi 
spojené ťažkosti vašej biskupskej 
služby?

Vďaka biskupovi Jánovi Hirkovi a zahraničným 
nadáciám sme mali v Bratislave zrekonštruova-
nú budovu gréckokatolíckej fary, ktorá sa pre-
transformovala na budovu biskupského úradu, 
a opravený chrám, ktorý sa stal katedrálou.
Nový cirkevný útvar bolo treba zaregistro-
vať na ministerstve kultúry a vybaviť mnohé 
administratívne a formálne záležitosti v súlade 
s legislatívou.
V čase ustanovenia eparchie sme mali štrnásť 
farností. Okrem historicky najstarších farností – 
Šumiaca a Telgártu, a Bratislavy väčšina farností 
mala len niekoľkoročnú tradíciu; boli zriadené 
v rokoch 2003 – 2008. Štyri farnosti – Trnava, 
Liptovský Mikuláš, Komárno a Prievidza – boli 
zriadené len krátko pred vyhlásením eparchie, 

16. február 2008 Prešov
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v januári 2008. Bolo treba hľadať priestory, kde 
by sa veriaci mohli stretávať na liturgických slá-
veniach. V tom nám veľmi vyšli v ústrety biskupi 
rímskokatolíckych diecéz a miestni kňazi. Ďalej 
bolo treba našich veriacich aktívne vyhľadávať 
a šíriť informácie, že tam a tam sa začínajú 
slúžiť naše bohoslužby.
S tým nevyhnutne súviselo aj personálne obsa-
denie farností, teda potreba kňazov a riešenie 
problémov s ich ubytovaním, čo sme sa snažili 
postupne riešiť. Myslím si, že keď sa obzrieme 
dozadu, mnohé z týchto ťažkostí sa nám poda-
rilo, vďakabohu, vyriešiť. No stále treba chodiť 
a zháňať prostriedky na etablovanie farností, 
zabezpečenie činnosti kňazov, priestory na slú-
ženie. Bohu vďaka, ide to!

�� Počtom veriacich (asi 17 000) je 
naša eparchia najmenšou spome-
dzi eparchií a diecéz na Sloven-
sku, ale rozlohou najväčšou. Aké 
sú výhody a nevýhody eparchie 
v diaspóre?

Ustanovenie našej eparchie vidím v prvom 
rade v kontexte zriadenia metropolie, a toto 
zasa ako uznanie práva na život gréckokatolíkov 
v kontexte celej Katolíckej cirkvi. Zároveň je to 
aj znak Božieho požehnania za roky prenasle-
dovania a vernosti, ktoré prejavili naši biskupi, 
kňazi a veriaci.
Výhodou by som nazval tú spolupatričnosť, 
ktorou naši veriaci vždy žili a žijú v mestách, kde 
je naša farnosť jedným z dôležitých faktorov ich 
identifikácie a sebavedomia.
Nevýhodou je, že naše farské spoločenstvá sú – 
vzhľadom na oveľa väčší počet veriacich iného 
obradu – počtom malé. No naopak, to sa môže 
stať veľkou výhodou. Ak je spoločenstvo malé, 
kňaz môže vytvárať osobné vzťahy s farníkmi, 
a tí zasa medzi sebou, čo je potom veľkou 
devízou.
Dnes väčšinové cirkvi často pociťujú odcu-
dzenie a neosobné prežívanie viery. Uvediem 
príklad: keď máme v nejakej farnosti odpustovú 
slávnosť, po liturgickom slávení je spoločný 
obed, na ktorom všetci ostanú. Tam sa môžu 
porozprávať, spolu prežívať sviatočnú atmo-
sféru a povzbudiť sa vo svojich kresťanských 
postojoch.

�� Bolo teda ustanovenie eparchie 
opodstatnené?

Na naše odpustové slávnosti často prichádzajú 
aj rímskokatolíci, lebo si obľúbili našu liturgiu 
a východný obrad, plný krásy, veľkoleposti, 
hĺbky a symboliky. Vnímajú to ako uskutočnenie 
Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý poukázal 
na jednotu v rôznosti obradov. Kým predtým 
nás nepoznali alebo do istej miery o nás vedeli 
len teoreticky, cez naše farnosti nás spoznali 
a uznávajú nás ako neoddeliteľnú súčasť Kato-
líckej cirkvi.

�� Sú teda vzťahy s rímskokatolíkmi 
dobré?

Na mnohých miestach slávime naše bohoslužby 
v rímskokatolíckych chrámoch. To by určite 
nebolo možné, keby naše vzťahy s rímskokato-
líkmi neboli na veľmi dobrej úrovni.
Uvediem tiež príklad našich kňazov. V eparchii 
máme rehoľných kňazov, ženatých kňazov i ce-
libátnikov. Rímskokatolíci si už zvykli na to, že 
existuje aj iná tradícia v Cirkvi, že aj ženatí muži 
sa môžu stať kňazmi a môžu plnohodnotne 
pôsobiť v Cirkvi. Kňazi celibátnici i ženatí kňazi 
– to sú akoby dve stránky jednej mince a dá sa 
fungovať v jednom i v druhom štýle. Naši kňazi 
neraz vypomáhajú rímskokatolíckym kňazom, 
keď sú o to požiadaní. Vzájomne sa tiež pozýva-
jú na odpustové slávnosti.

�� Ako by ste charakterizovali pasto-
ráciu vo farnostiach eparchie?

V prvom rade je to osobný vzťah medzi farárom 
a veriacimi. Vyhľadávanie ďalších veriacich 
aj prostredníctvom farníkov, laikov. Ďalej by 
som zdôraznil precizovanie obradu, ktorý nás 
charakterizuje a ktorý zahŕňa nielen liturgické, 
ale aj veľké teologické a disciplinárne dedičstvo, 
a vyjadruje náš spôsob prežívania viery. Dúfam, 
že časy, keď sme chceli splynúť s väčšinovým 
obradom, sú už za nami.

�� Vladyka, akých máte v eparchii 
kňazov alebo akých by ste chceli 
mať? Ste s nimi spokojní? Má epar-
chia povolania?

Môžem zodpovedne povedať, že naši kňazi 
robia v pastorácii to, čo som uviedol v predchá-
dzajúcej odpovedi, teda že sa usilujú o osobný 
vzťah s veriacimi. Som s nimi veľmi spokojný (až 

na malé výnimky – ale to hovorím len zo žartu, 
aby sme si všetci kládli otázku: Som to azda ja? 
Vždy sa dá robiť viac.). Vďaka Bohu, máme po-
volania ku kňazstvu aj z radov našich veriacich.

�� Ste obľúbeným kazateľom. V čom 
spočíva umenie dobre a pútavo 
predniesť homíliu? Inými slovami, 
vedia naši kňazi dobre kázať?

Začnem tým, že naši kňazi kážu dobre. Pre-
čo? Lebo základom celého, ako to nazývate 
kazateľského umenia, je: „Čo sme počuli, čo 
sme na vlastné oči videli, ... čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ (1 Jn 1, 
1) A myslím si, že túto skúsenosť odovzdávajú. 
Ak kňaz nemá osobnú vnútornú skúsenosť 
s Kristovou láskou, teda so svojou spásou, bude 
možno hovoriť akademicky, historicky, možno 
zaujímavo, ale bez života.

�� Ktoré oblasti pastorácie sú podľa 
vás ťažiskové v perspektíve budúc-
nosti eparchie?

Do budúcnosti vidím ako dôležité venovať sa 
mladým rodinám a manželom, venovať pozor-
nosť príprave na manželstvo a katechéze detí 
a mládeže. Veľkým prínosom v tomto smere je, 
že sa v rámci metropolie z rozhodnutia Rady 
hierarchov definitívne uviedla do života staro-
bylá prax prijímania Eucharistie deťmi. Deti tak 
môžu rásť v milosti, podobne ako Ježiš rástol 
a vzmáhal sa v milosti a múdrosti pred Bohom 
(porov. Lk 2, 40). Boh nám dal v tomto znaku 
východnej Cirkvi veľký dar a je to pre nás veľká 
pomoc pri katechizácii detí. V týchto deťoch 
a mladých ľuďoch je budúcnosť našej eparchie. 
Z nich vyrastá generácia, ktorá – verím, že Boh 
dá – bude o niekoľko desaťročí niesť štafetu 
našej eparchie, zveľaďovať ju a rozvíjať.

9. marec 2008 Bratislava
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Preto aj ty, milovaný, ak máš povedať slovo, ktoré môže poslucháča urobiť lepším, nezdržiavaj 
slovo v čase spásy. Ale ak nič také nemáš, okrem poškvrnených a mrzkých rečí, potom mlč, 
aby si blížnemu neublížil. Je to totiž hnilé slovo, ktoré poslucháča nebuduje, ale rozvracia. Ak 
sa usiluje o cnosť, často má sklon k pýche; ak žil bezstarostne, stáva sa ešte ľahostajnejším. Ak 
máš vysloviť zahanbujúce a posmešné slovo, radšej mlč, lebo zlé slovo je aj také, ktoré robí 
roztržitým hovoriaceho i poslucháča a u obidvoch rozpaľuje hriešne túžby.

Potravou pre oheň sú drevo a raždie; pre hriešne túžby sú to zasa slová. Netreba preto 
okamžite vyslovovať všetko, čo máme na mysli, no treba sa usilovať vyhnať z mysle hriešne 
túžby i akúkoľvek hanebnú myšlienku. Ak sa nám stane, že vpustíme do seba nečisté myšlienky, 
nikdy ich neodhaľujme jazykom, ale potlačme ich mlčaním. Je to ako s divou zverou a plazmi: 
keď padnú do jamy, z ktorej si nájdu nejaký východ, stávajú sa po východe vonku ešte nebez-
pečnejšími, ale ak ostanú navždy uväznení v jame, rýchlo hynú a je po nich. Presne tak je to 
aj s hriešnymi túžbami: keď si nájdu nejaký únik cez naše ústa prostredníctvom slov, ešte viac 
umocňujú vnútorný plameň; ale keď ich zatvoríš prostredníctvom mlčania, strácajú silu a umo-
rené mlčaním sťaby hladom zomierajú v duši. ...

Preto vás prosím a radím vám, aby ste takéto slová nielen nehovorili, ale aj vtedy, keď tak iní 
hovoria, aby ste boli zdržanliví v počúvaní a aby ste sa stále pridržiavali Božieho zákona. Takého 
človeka vychvaľuje aj prorok hovoriac: „Blažený je človek, čo sa neriadi zásadami bezbožných, 
po hriešnych cestách nechodieva ani nevysedáva s bohorúhačmi, ale má záľubu v Pánovom 
zákone, o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou“ (Ž 1, 1 – 2).

(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová apoštola Pavla:  
„... pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu.“ 1 Kor 7, 1; preklad M. Durlák)

3.
Na svetských zhromaždeniach, kde sa občas povie aj niečo dobré, predsa len medzi množ-

stvom hlúpostí niektorí sotva povedia čo-to dobrého. Vo Svätom písme je to presne naopak: 
nikdy tu nebudeš počuť žiadne hlúpe slovo, lebo všetky obsahujú v sebe spásu a veľkú filozofiu. 

JJ Mária Tomášová-Tančáková
J� foto: upload.wikimedia.org

Otec Jozef Čverčko navždy zostane príkla-
dom Bohu celým srdcom oddaného rehoľ-
ného kňaza. Koncom minulého roka sme 
si pripomenuli 25. výročie, odkedy odišiel 
do večnosti. Svojou pokorou, kňazskou 

službou a životom si získal srdcia veriacich 
v Stropkove, ale aj v širokom okolí.

V roku 1948 prišiel do Stropkova, kde 
si získal srdcia mnohých veriacich nielen 
v Stropkove, kam prišiel v septembri 1948, 
ale aj v širokom okolí. Nie však nadlho, lebo 
už v apríli, keď sa začala likvidácia kláštorov 
a zatýkanie kňazov, ho stihol podobný osud. 
Otca Jozefa odviezli do Podolínca, kde bol 
uväznený. Otec Štefan Lazar  spomína, že 

svojím optimizmom a dobrotou udržiaval 
dobrú náladu a nádej na lepšie časy u slab-
ších a klesajúcich na duchu. A. Schudich 
spomína, že otec Jozef pri vyšetrovaní 
na otázku, čo robil doma počas dovolenky, 
odpovedal:

„Krstil som, kázal som, spovedal som, 
slúžil som svätú liturgiu...“

A oni nato: „ A nevedeli ste, že to nesmie-
te?“

Otec odpovedal: „Nevedel, lebo nepoznám 
zákon, ktorý by mi to zakazoval, alebo mo-
hol zakázať. Pamätajte, že som kňaz naveky 
a viem, čo je moja povinnosť.“

Neskôr nasledovalo väzenie v Prešove, vo 
Valdiciach, v Kartouzach, v Mírove, od-
kiaľ ho prepustili v roku 1968. Keď nastalo 
oteplenie v spoločnosti a zmeny v postavení 
Gréckokatolíckej cirkvi, vrátil sa do kňazskej 
služby v Stropkove, ale čoskoro dostal na sta-
rosť farnosť v Bukovci. Potom sa znova vrátil 
do Stropkova. Často som chodila do Strop-
kova, kde žili moji starí rodičia z maminej 
strany. V tom čase mi daroval Sväté písmo 
s dátumom 23. september 1989, ktoré mi 
ho vždy pripomína. Aj mňa upútal svojou 
dobrotou, pokorou, ale predovšetkým tým, 
s akou úctou pristupoval ku každému. Otca 
si veľmi obľúbili mladí, hlavne miništranti, 
ktorým sa osobne venoval. Prevažnú časť 
posledných rokov svojho pozemského života 
venoval stavbe stropkovského kláštora. 
V tom čase sa o chrám aj oňho starala moja 
teta. Ako o svojho vlastného otca. A Strop-
kovčania naňho nezabudli. Svedčí o tom aj 
udelenie Čestného občianstva mesta Strop-
kov in memoriam.

Jasným svedectvom toho, že bol pre 
mnohých svetlom, sú aj stropkovskí mládež-
níci, ktorí dlhé roky každú nedeľu spoloč-
ne navštevovali jeho hrob, aby sa modlili 
a po grécky spievali liturgické spevy, ktoré 
ich sám naučil.

Výberové konanie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v súlade 
s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie riadite-
ľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa 
Hopka, Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov.
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická 
spôsobilosť na prácu v materskej škole, najme-
nej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti, prvá 
atestácia. Prihlášku do výberového konania spo-
lu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke 
s označením NEOTVÁRAŤ – VK – riaditeľ CMŠ treba 
poslať doporučenou poštou do 7. februára 2018 
na adresu: Gréckokatolícky arcibiskupský školský 
úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov. Pod-
robnejšie informácie: www.grkatpo.sk, a www.
skolskyurad.grkatpo.sk.

Celým srdcom
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Hranice lekárskeho 
tajomstva
JJ Jozef Glasa
J� foto: starekrasno.cz

Dodržiavanie lekárskeho tajomstva je 
dôležitou etickou požiadavkou lekárskeho 
povolania. Lekár sa k jeho dodržiavaniu 
zaväzuje slávnostným sľubom, prípadne 
prísahou pri promócii. Pre lekára – kres-
ťana prísaha znamená slávnostný záväzok 
prijatý pred Bohom. Zachovanie lekárskeho 
tajomstva je teda závažný, osobne a verejne 
prijatý záväzok. Má však táto povinnosť 
aj nejaké hranice? Existujú situácie alebo 
okolnosti, keď lekára mlčanlivosť neviaže, ba 
je dokonca povinný ju porušiť? A je to vôbec 
spravodlivé voči pacientovi, ktorý mu určitú 
dôvernú informáciu zveril?

Odpovede na tieto otázky nie sú jedno-
duché. Ide neraz o komplikované situácie 
konfliktu medzi rôznymi profesijnými 
povinnosťami lekára alebo iného zdravot-
níka. Najčastejšie medzi povinnosťami 
voči danému pacientovi – a záväzkami voči 
iným osobám, ktorých zdravie, život, ľudská 
dôstojnosť a prirodzené práva by mohli byť 
zatajením závažnej informácie ohrozené. 
Pochopiteľne, lekár sa vždy musí snažiť 
o zladenie, primerané vyváženie týchto 
povinností. V niektorých, našťastie pomerne 
zriedkavých situáciách to však nie je možné.

Prvú, azda najčastejšiu situáciu predstavu-
jú choroby, pri ktorých má lekár ohlasovaciu 
povinnosť, ako mu ukladá zákon. Ide tu 
o určené závažné prenosné choroby. Keď-
že na zabránenie šírenia infekcie sú nutné 
adresné protiepidemické opatrenia, lekár má 
okrem starostlivosti o pacienta povinnosti aj 
voči všetkým, ktorých pacient mohol danou 
chorobou nakaziť. Epidemiológ zisťuje aj 
spätné kontakty pacienta, od ktorých mohol 
danú prenosnú chorobu získať kvôli liečbe 
nakazených osôb a na zabránenie ďalšieho 
prenosu choroby. Pacient je povinný lekára 
o svojich rizikových kontaktoch pravdivo 
informovať. Lekár zas musí, podľa možnosti, 
zachovať pri svojej práci maximálnu diskrét-
nosť: citlivé informácie oznamuje len oso-
bám, ktoré ju na svoju prácu alebo záchranu 
svojho života, alebo zdravia nevyhnutne 
potrebujú.

Takouto bola aj hrozivá situácia počas 
nedávnej epidémie eboly v Afrike. Nakazení 
často nechceli, aby sa prítomnosť choroby 

u nich prezradila. Okrem toho, že im hro-
zila izolácia v karanténe a zákaz prechodu 
hraníc, očakávali aj úplné opustenie od všet-
kých blízkych. A skutočne, temer každý 
od nich po zistení infekcie utekal. Na vrchole 
epidémie tak pre nedostatok personálu 
a prostriedkov mnohých chorých ponechali 
bez akejkoľvek pomoci. Pripomeňme tu 
hrdinstvo stoviek, ba tisícok statočných zdra-
votníckych pracovníkov, ktorí ani v takejto 
situácii neopustili svoje miesta – a starali 
sa, ako najlepšie mohli, o týchto pacientov. 
Ľudí so smrteľnou chorobou, proti ktorej 
dodnes neexistuje účinný liek (iba nedávno 
boli zverejnené správy o prvých úspešných 
testoch novej očkovacej látky). A mnohí, 
nezriedka celé tímy nemocníc alebo zdra-
votných stredísk, na infekciu ebolou vtedy 
zomreli. Medzi nimi bolo aj veľa kresťanov 
vrátane lekárov a rádových sestier, ktorých 
rehoľné spoločenstvá mali v postihnutej 
oblasti zdravotnícke zariadenia.

Podobným problémom je infekcia vírusom 
ľudskej imunodeficiencie (HIV), ktorý 
spôsobuje smrteľné ochorenie AIDS. Hoci 
sa podarilo vyvinúť účinné lieky, ktoré dnes 
umožňujú získať pre pacientov aj desaťročia 
života bez príznakov choroby, ba ktoré vedia 
značne znížiť aj riziko prenosu vírusu – nap-
ríklad z matky na dieťa počas tehotenstva, 
predsa prezradenie diagnózy znamená aj 
dnes spoločenskú stigmu a možnosť diskri-
minácie. Pacient sa dokonca môže stretnúť, 
hoci je to zo strany lekára alebo zdravotníkov 
nesprávne, s odmietnutím ošetrenia, liečby 
alebo s inými problémami. Podobne ako 
u iných krvou alebo pohlavne prenosných 
chorôb znamená takáto informácia závažný 
problém a otázky aj pre jeho najbližších, 
napríklad manžela, manželku či deti. Hoci 
existuje aj možnosť „nevinnej infekcie“, 
napríklad u zdravotníkov alebo u iných osôb, 
ktorí poskytujú starostlivosť a pomoc infiko-
vaným ľuďom, predsa zistenie krvou alebo 
pohlavne prenosnej choroby môže poukázať 
aj na možné rizikové správanie pacienta, 
ktoré má aj závažné morálne aspekty (nap-
ríklad mimomanželské kontakty, zneuží-
vanie drog a i.). Keďže prioritou je ochrana 
života a zdravia najbližších – teda zabránenie 
prenosu infekcie, musí sa takáto situácia 
v spolupráci lekára a pacienta náležite citlivo 
a diskrétne riešiť, ale vždy s primeranou 

informovanosťou osôb, ktorých sa to týka 
alebo môže týkať.

Iným problémom pre mlčanlivosť lekára 
môže byť situácia závažného psychického 
ochorenia pacienta. Bohužiaľ, necitlivo zve-
rejnená informácia o psychickom ochorení 
aj dnes predstavuje dôvod spoločenskej 
stigmatizácie a následnej diskriminácie. 
Nezriedka sa týka aj pokrvných príbuzných, 
osobitne detí alebo súrodencov pacienta. 
Dokonca aj v kresťanskom prostredí sa 
ľuďom s psychickou chorobou a ich blízkym 
až pričasto a kruto v dôsledku neinformova-
nosti či ignorancie ubližuje. Preto sa mnohí 
ešte aj dnes vyhýbajú včasnej psychiatrickej 
diagnostike a liečbe, ktoré by im aj ich blíz-
kym neraz mohli i zásadne pomôcť.

Pri niektorých ťažkých psychiatrických 
chorobách sa lekár, veľmi zriedkavo, môže 
dozvedieť o úmysloch pacienta spáchať pod 
vplyvom chorobných predstáv a presvedčení 
nejaký závažný trestný čin – napríklad pokú-
siť sa niekoho usmrtiť alebo spáchať samov-
raždu. Havária letu 4U9525 spoločnosti Ger-
manwings 24. marca 2015 vo francúzskych 
Alpách, ktorú podľa záverov vyšetrovania 
úmyselne spôsobil pilot trpiaci závažnou 
depresiou, odštartovala verejnú diskusiu 
o zodpovednosti lekárov, ktorí ho liečili, 
a o hraniciach a princípoch rozhodovania 
v podobných prípadoch. Právo na rešpekto-
vanie súkromia či iných záujmov pacienta tu 
totiž prirodzene naráža na právo na ochranu 
života alebo zdravia nevinných osôb.

Dodržanie lekárskeho tajomstva a prvo-
radej lojality lekára voči pacientovi má teda 
svoje prirodzené mravné hranice. Vždy však 
musí ísť o starostlivé, svedomité zvažovanie 
a rozlišovanie, aby konkrétne rozhodnutie 
bolo v súlade s rešpektovaním ľudskej osoby, 
jej dôstojnosti, neodňateľných práv a skutoč-
ného dobra.
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Kánonické právo sa vyvíjalo a tvorilo v úzkom spojení so životom Cirkvi. Prvé právne 
normy nachádzame v Skutkoch apoštolov, ktoré popisujú prvý Jeruzalemský snem,  
keď sa apoštoli zišli a riešili otázky, ako pristupovať k pohanokresťanom, čo sú povinní 
zachovávať a čo ich zaväzovať nebude. A tak sa rodí prvá norma, formou apoštolského 
listu, ktorý hovorí: „Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké 
iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, 
udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte 
zdraví!“ (Sk 15, 28 – 29)

RODINA  
a kánonické právo
JJ Jozef Miňo
J� foto: upload.wikimedia.org; pxhere.com

Aj v období apoštolov život Cirkvi prinášal problémy, ktoré bolo 
treba riešiť. Preto sa apoštoli stretli a po modlitbách na spoločnom 
stretnutí sa uzniesli, ako budú jednotne postupovať. Tu môžeme 
vidieť proces tvorby jednotlivých právnych predpisov a ustanovení, 
ktoré neskôr Cirkev naformulovala do dnešného korpusu kánonické-
ho práva.

Treba povedať, že hlavným poslaním Cirkvi je napĺňať Ježišov 
misijný rozkaz: „Daná mi je všetka moc na nebi 
i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal. A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ (Mt 28, 18 – 20) Poslaním 
Cirkvi je ohlásiť spásu v Ježišovi 
Kristovi, zvestovať radostnú zvesť 
evanjelia.

V službe evanjelia
Kánonické právo je v službe tomu-
to hlavnému poslaniu Cirkvi a úzko 
súvisí a je späté so životom Cirkvi. Úlohou 
kánonického práva je sprevádzať ohlasovanie 
radostnej zvesti. Funkcia kánonického práva je regula-
tívna – reguluje vnútorný život Cirkvi a vzťahy Cirkvi k svetu. Normy 
práva majú výchovnú funkciu, lebo svojimi normami vychovávajú 
k správnemu konaniu. Zároveň právo má ochrannú funkciu, lebo 
chráni samotné spoločenstvo dovnútra aj navonok pred nedorozu-
meniami, nejednotou a pred konaním proti budovaniu spoločenstva. 
Normy práva pôsobia zjednocujúco v živote Cirkvi. To znamená, že 
jeho normy platia všade vo svete. Napríklad všade platia rovnaké 
podmienky pre krstných rodičov, manželské prekážky, podmien-

ky na prijatie do rehole či kňazského seminára... Z iného pohľadu 
môžeme povedať, že kánonické právo je aj súborom práv a povinností 
Božích detí v Cirkvi, teda jeho normy hovoria o našich právach, ale aj 
o tom, čo sme povinní plniť.

Právo v praktickom živote
Keďže kánonické právo prakticky definuje, ako sa správať v konkrét-
nych situáciách života viery, formuje život každého veriaceho človeka 
a zasahuje do života rodiny, či si to uvedomujeme, alebo neuvedomu-
jeme, preto ovplyvňuje mnohé oblasti nášho praktického života.

Právo a manželstvo
Podľa noriem kánonického práva sa uzatvára celoži-

votné spoločenstvo muža a ženy – manželstvo. Právo 
definuje prekážky a podmienky uzavretia manželstva 
ako napr. vek snúbencov, kánonickú formu uzavretia 
manželstva pred kňazom a dvoma svedkami v chrá-
me. Presne je dané, že snúbenci majú absolvovať 
prípravu pred manželstvom, že pred uzavretím 
manželstva sa odporúča, aby pristúpili k sviatosti 
zmierenia a Eucharistie, čo musia minimálne vedieť 

o manželstve, ktorý kňaz má jurisdikciu požehnať 
manželstvo, čo je obsahom manželského súhlasu.
Normy regulujú manželstvá dvoch katolíkov, ale aj 

podmienky, za akých môžu uzavrieť manželstvo katolík 
s pokrsteným v inej kresťanskej cirkvi či s nepokrsteným. Presne 

je definované, v akom liturgickom obrade sa má sláviť obrad uzatvo-
renia manželstva v prípade dvoch snúbencov, ktorí patria do Katolíc-
kej cirkvi, ale sú rozdielneho obradu – či manželstvo bude v obrade 
ženícha, alebo nevesty.

Manželské právo definuje podstatné vlastnosti manželstva: jedno-
tu, sviatostnosť a nerozlučiteľnosť tohto posvätného zväzku. Kňazi 
v kánonoch práva nachádzajú povinnosť pastoračnej starostlivosti 
o manželstvo a rodiny. Manželské právo definuje tiež vzťah k civilné-
mu manželskému právu konkrétneho štátu.

Boh v úkone stvorenia 
nedal ani jednému pohlaviu 

osobitné privilégium, ale stvoril 
ich tak, aby sa dopĺňali ako 

rovnocenní partneri. 
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Keďže žijeme dobu, v ktorej sa manželstvá, aj sviatostné, civilne 
rozvádzajú, ale kánonické právo rozvod v zmysle civilného práva 
nepozná, tak Cirkev v presne definovanom postupe cez cirkevné 
tribunály skúma platnosť manželstva na základe presne stanovených 
pravidiel a v práve definovanom procesnom postupe. Ak o to man-
želia požiadajú, cirkevný súd môže vyhlásiť manželstvo za neplatne 
uzavreté, ak sú preukázané vážne dôvody neplatnosti manželstva. Ak 
manželstvo bolo cirkevným súdom vyhlásené za neplatné, stránky 
môžu uzatvoriť nové cirkevné manželstvo podľa noriem kánonického 
práva pri dodržaní podmienok, ktoré boli určené stránkam v rozsud-
ku o nulite manželstva.

Ak sú v rodinách manželské nezhody také vážne, že niektorý 
z manželov vytvára veľké nebezpečenstvo pre dušu alebo pre telo 
druhej manželskej stránky alebo detí, alebo ináč veľmi sťaží spoločný 
život, poskytuje sa druhej stránke zákonný dôvod na odluku od stola 
a lôžka na základe dekrétu miestneho ordinára. A ak hrozí nebezpe-
čenstvo z oneskorenia, tak aj na základe vlastného rozhodnutia. Vo 
všetkých prípadoch treba po zaniknutí dôvodu odlúčenia obnoviť 
manželské spolunažívanie. Po stanovení odlúčenia manželov sa treba 
vždy vhodne postarať o náležité materiálne zabezpečenie a náležitú 
výchovu detí. Manželská stránka, ktorej je dovolená odluka v man-
želstve, môže pristupovať k sviatostiam, ak žije sama a má ochotu 
obnoviť manželské spoločenstvo, ak nebezpečenstvo, pre ktoré bolo 
udelené dovolenie odluky, pominie. Samozrejme, manželstvo sa 
končí smrťou jedného z manželov, preto vdovci môžu podľa noriem 
práva uzavrieť nové sviatostné manželstvo.

Právo a krst
Kánonické právo stanovuje, že len rodičia ako zákonní zástupcovia 
žiadajú o krst svojho dieťaťa a dávajú záruky pred Cirkvou, že budú 
v katolíckej viere vychovávať svoje dieťa. Krstní 
rodičia, ktorých si vyberá krstenec, ak je 
dospelý, alebo rodičia, musia spĺňať 
požiadavky kódexu, podľa 
ktorého musia byť pokrstení 
katolíci, myropomazaní 
– pobirmovaní, majú 
byť spôsobilí prijať 
sviatosť zmierenia 
a Eucharistie, buď 
sú cirkevne zosobá-
šení, alebo reálne 
slobodní, žijúci 
sami, nie v mi-
momanželskom 
zväzku. Keďže 
úloha krstného rodi-
ča je veľmi dôležitá, 
Cirkev vyžaduje, aby 
krstní rodičia viedli ži-
vot viery a zodpovedajúci 
úlohe, ktorú majú prijať pri 
výchove krstného dieťaťa.

Výchova a katechizácia
Pri výchove dieťaťa a formovaní veriacich, 
manželov, rodín, je nápomocná aj Cirkev, cez 
službu kňaza. Kňazi majú povinnosť ohlasovať 
evanjelium a katechizovať. Vlastnou a váž-
nou povinnosťou predovšetkým duchovných 
pastierov je starať sa o katechézu veriacich, aby 
sa viera veriacich podávaním náuky a skú-

senosťou kresťanského života stala živou, výraznou a činorodou. 
Starostlivosť o katechézu pod vedením biskupa v primeranej miere 
prináleží všetkým členom Cirkvi. Rodičia majú väčšmi ako iní povin-
nosť slovom a príkladom formovať deti vo viere a praxi kresťanského 
života. Rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj 
krstní rodičia.

Farár je viazaný starať sa o katechetické formovanie dospelých, 
mládeže a detí a na tento cieľ si má za spolupracovníkov pribrať 
klerikov, pridelených do farnosti, členov inštitútov zasväteného 
života a spoločností apoštolského života, ako aj laických veriacich, 
predovšetkým katechistov. Farár má napomáhať a podporovať úlohu 
rodičov v rodinnej katechéze. Má sa postarať, aby sa pred slávením 
sviatostí poskytovala vhodná katechéza, aby sa deti katechetickou vý-
učbou riadne pripravovali na prijatie sviatostí pokánia a Eucharistie, 
aby sa deťom po pristúpení k Eucharistii katechetickým formovaním 
dostalo plnšie a hlbšie vzdelanie, aby sa viera mládeže a dospelých 
rozličnými formami a podujatiami upevňovala, osvetľovala a rozvíja-
la.

Cirkev podľa kódexu popri katechéze má byť nápomocná rodičom 
pri katolíckej výchove aj školskou katechézou a základnými aj stred-
nými katolíckymi školami rôznych druhov. Cirkev má právo zakla-
dať a viesť školy akéhokoľvek odboru, druhu a stupňa. Cirkvi patrí 
na základe úlohy ohlasovať zjavenú pravdu, aby mala vlastné cirkev-
né univerzity alebo fakulty na výskum posvätných disciplín alebo 
s posvätnými spojených a na vedecké formovanie študentov v týchto 
disciplínach. Cirkev sprevádza rodiny a veriacich vo farskej pastorácii 
a tiež špeciálnej pastorácii vo vojenských útvaroch, väzniciach, polí-
cii, ústavoch sociálnych služieb, nemocniciach...

V krátkosti sme prešli etapy ľudského života, počas ktorých sa 
Cirkev pastoračne stará o manželstvo, rozvedených manželov, rodiny, 
o formáciu detí, mladých, snúbencov, o chorých cez službu kňazov vo 

farnosti alebo v nemocniciach, alebo v ústavoch sociálnej starost-
livosti. V spomínaných, ale aj pre obmedzenosť priestoru 

nespomenutých oblastiach života Cirkev cez normy 
kánonického práva reguluje a upravuje pravidlá prak-

tického života v Cirkvi. Tieto pravidlá sú platné pre 
všetkých rovnako, lebo slúžia najvyššiemu cieľu, 

pre ktorý je prítomná na tomto svete. Tento 
najvyšší cieľ je spása duší.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa tak, že sa budeš zaujímať o druhých! Božie dieťa

Vtelenie Slova záviselo od Máriinej vernosti. 
Život Krista vo svete závisí od vašej vernosti.

sv. Ján Pavol II.

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
26. – 28.01. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol 
kráčať za Ježišom, byť jeho učeníkom a chceš 
vedieť viac o krokoch potrebných na tejto 
ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami, 
ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo, 
ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť 
odporúčame tým, čo absolvovali Kurz Filip ako 
následnú formáciu. Kurz zabezpečuje Peter 
Lipták so svojím tímom. Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac rokov.
09. – 11.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-rela-
xačné podujatie pre deti a mládež 
od 9 do 30 rokov z protopres-
byterátov Vranov nad Topľou, 
Vranov-Čemerné, Bardejov, 
Bardejov-Hrabské.

 
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 (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) – 
každý nepárny týždeň

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov 
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví 
Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov
Zem, 18. – 25. január 2018

Karibskí kresťania vidia v ukončení zotročenia Boží zásah. Preto pova-
žujú pieseň Mojžiša a Mirjam za najvhodnejšiu voľbu pre tému Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov. Je to pieseň víťazstva nad útlakom. 
Súčasné výzvy opäť hrozia zotročovaním človeka. V našom padnutom 
svete vzťahom v spoločnosti často chýba spravodlivosť a súcit, ktoré 
si ctia ľudskú dôstojnosť. Chudoba, násilie, nespravodlivosť, drogová 
závislosť a pornografia, a bolesť, zármutok a úzkosť, ktoré za nimi 
nasledujú, sú skúsenosti, ktoré ju deformujú. „Tvoja pravica, Pane, čo 
vynikáš mocou.“ (Ex 15, 6a) Cieľom vyslobodenia bolo vytvoriť z Izraeli-
tov ľud chvály...

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Anna Čujová, študentka 
Páči sa mi to . Odpovedať

Vieme dobre zvládať nové výzvy? Čo vidíš v tvárach rovesníkov? 
Individuality s vlastným svetom. Ponorené do seba. Snažia sa 
uspieť. Premôcť vyvíjaný nátlak. Osam(ostatn)ieť. Ale človeku 
bude navždy smutno samému. Sám ľahšie padá do pokušenia 
a ťažko vstáva. Bez pomoci niet záchrany. Potrebujeme ručnú 
brzdu, ktorú potiahneme, keď sa blíži nebezpečenstvo. A tá 
najlepšia ručná brzda je v našich blízkych, známych, priateľoch, 
ktorí v sebe nosia Krista. V jednote je predsa sila. Ale sme aj my 
dobrou posilou pre našich kamarátov?

Lukáš Vojčík, kňaz 
Páči sa mi to . Odpovedať

Sloboda je luxusom, o ktorom často hovoríme. Všetci ju 
chceme dosiahnuť, zažívať, len zabúdame na slobodu druhého. 
Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda iného. Počas 
histórie ľudstvo bojuje o slobodu. Národ proti národu, ktorý 
si chce podmaniť protivníka, a ten zasa bojuje o svoju slobo-
du, aby slobodný zostal. Sused proti susedovi. Stále je to však 
preto, lebo opúšťame Boha. Nechávame sa zotročiť hriechom. 
Od stvorenia z nás Boh chce mať slobodné a milujúce deti. 
Nenechajme sa zotročiť, lebo potom začneme zotročovať.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ JÁN PAVOL II. 
Filozof a lingvista, zbožný muž s múdrosťou mnohých 
profesorov a priateľ mladých, v roku 1984 odštarto-
val svetové dni mládeže. Snažil sa s mladými často 
zhovárať a pozýval ich poznávať ich miesto v Cirkvi.

PAVEL HELAN
Ak ste priatelia pesničká-
rov, možno ho poznáte. 
Ak nie, naskočte do našej 
rubriky. Česi sú známi pes-
ničkárskou „školou“, ktorá 
chytá za srdce i rozum. 
Starší si spomenú na Kryla, 
Nohavicu, Plíhala, Jahel-
ku... Už päť rokov sa na hu-
dobnej scéne objavuje 
výborný folkový spevák (aj 
napriek tomu, že vyštudo-
val lesnícku vysokú školu), 
ktorý sa úspechu dočkal až 
po tridsiatke. Bol jedným 
z finalistov súťaže Česko-
slovensko má talent 2013 
a jeho skladba iBůh, ktorú 
vtedy zaspieval, sa svojou 
sviežosťou, typickým láska-
vým českým humorom aj 
vnútornou hĺbkou dotkla 
nielen porotcov. Ostatne, 
také sú aj jeho ďalšie 
piesne. Texty ako „Kdybych 
měl dlouhé vlasy, tak bych 
s nima teďka třepal“ alebo 
„Andělíčku, můj strážníčku, 
opatruj mi mou dušičku, 
když projíždím D jedničku“ 
vám vyčaria úsmev a poz-
dvihnú náladu.

Nájdite si niečo od neho 
a započúvajte sa do textov. 
Zaujímavosťou je aj to, že 
ako hosť zavítal na P15 
do Popradu, kde si získal 
sympatie mladých piesňou 
Rapper, ktorú zložil na túto 
udalosť iba deň predtým. 
(Dada Kolesárová)

Králik stretne hada a ho-
vorí: „Sorry za to, ako som 
sa ti smial, že nemáš nohy.“ 
Had hovorí: „To je v poho-
de.“ 
Králik: „Su-
per. A ruku 
na to!“

22 www.casopisslovo.sk
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Sri Chinmoy

JJ
Antónia HaľkováJ�

Hnutie Sri Chinmoy patrí medzi deštruktívne 
kulty vychádzajúce z hinduizmu. Centrá Sri 
Chinmoya organizujú kurzy, meditácie, kon-
certy, výstavy, bežecké a atletické podujatia, 
ktorými sa snažia presvedčiť širokú verejnosť, 
že duchovné hľadanie a moderný život môžu 
koexistovať.

Zakladateľ hnutia guru Sri Chinmoy, rodným 
menom Sri Kumar Ghosem (1931 – 2007), sa 
narodil v Bangladéši. Od roku 1964 žil v Spoje-
ných štátoch amerických, kde spočiatku praco-
val ako úradník na indickom konzuláte, neskôr 
sa začal venovať duchovnej činnosti a zhro-
mažďovaniu žiakov, napokon viedol meditácie 
v sídle OSN.

Sri Chinmoy bol svojimi nasledovníkmi 
vzývaný ako vtelený Boh, umožňujúci im jedinú 
pravú meditáciu. Meditácia spolu s koncentrá-
ciou a kontempláciou tvoria základné piliere 
náboženskej praxe hnutia. Podstatnou súčasťou 
života členov hnutia je meditácia pred obrazom 
guru. Pre toto hnutie je typické vegetariánstvo, 
zákaz fajčiť, užívať drogy a požívať alkohol.

Základom učenia je tzv. integrálna joga, 
ktorá spája tradičnú jogu s modernými prvkami, 
obohacujúcimi ducha i telo, ako napríklad šport 
a umenie. Podľa učenia Chinmoya hľadajúci 
človek má vo svojom vnútri priateľa – ašpiráciu 
a nepriateľa – žiadosť. Každý chce byť vždy so svo-
jím priateľom a úplne sa oslobodiť od nepriateľa. 
Významnú úlohu zohráva spievanie slabiky „aum“, 
ktorú Chinmoy označuje ako vibráciu Najvyššieho. 
V učení zohrávajú dôležitú úlohu aj okultné prakti-
ky, napríklad čítanie z ruky či výklad snov.

Nábor nových členov sa začína vylepo-
vaním plagátov s pozvaním na koncerty či 
športové podujatia, pričom súčasťou týchto 
akcií je pozvanie na prednášku či stretnutie, 
ktoré má od základov zmeniť život človeka. 
Zahraniční prednášajúci kladú dôraz na pria-
teľské a príjemné vystupovanie. Prednášky sú 
zamerané na pozitívne hodnoty ako láska, mier, 
radosť a meditáciu ako cestu k Bohu. Oslovený 
človek má následne možnosť zúčastňovať sa 
na kurzoch, ktoré hnutie organizuje vo svojich 
centrách. Centrá slúžia členom hnutia ako 
miesto, kde sa spoločne stretávajú pri meditá-
cii, modlitbách, spievaní mantier, duchovných 
piesní a ďalších činnostiach. Centrá Sri Chinmo-
ya pôsobia v Slovenskej republike od roku 1991.

Hnutie sa preslávilo organizovaním miero-
vých aktivít, pričom najvýraznejšie sú mierové 
koncerty a mierové behy. Verejnosti známou 
aktivitou je tiež vyhlasovanie rozličných miest 
a prírodných krás za mierové. Aj na Slovensku 
boli niektoré mestá „zasvätené“ Sri Chinmoyovi 
a nesú názov mierové.

HYMNUS  
k ďakovnej obete
JJ Pavol Burda
J� foto: pxhere.com

Už dávno som nezažil moment nadšenia. 
Vlastne som spokojný s tým, že dni mi plynú 
v nudnej všednosti. Novoročné ohňostroje sú 
dávno zabudnuté, rodinné návštevy sa rozišli 
a konečne mám pokoj. A takto je to najlep-
šie – nič ma nezaskočí, všetko je tak, ako má 
byť. No otvoríš Bibliu, a tam 66. žalm!

Z jeho riadkov vystupujú slová ako 
„úžasné“, „nesmiernu“ alebo „rozhlasujte“, či 
„velebte“.

Potešenie a jasot? Nadšenie a veľa radosti?
Niečo také, povieš si.
Veru, kto by sa netešil z...
Čo je dôvodom tvojho nadšenia? Výhra 

obľúbeného tímu? Spokojnosť z uprataného 
príbytku? Alebo čarovný moment pri otvára-
ní narodeninových (či iných) darov?

Nech je to čokoľvek, potešenia nás vytrhá-
vajú z nudy a všednosti.

A okrem toho nám radosť pripomína aj 
zdroj radosti – Pána. Podobne to zažíva aj 
svätopisec: žalm skomponoval pre boho-
službu k ďakovným obetám. Veriaci prináša 
Bohu obetu a ďakuje mu za jeho diela. Žalm 

opisuje mnohé požehnania, ktorými Pán 
navštevuje modliaceho sa (pútnika?). Ale 
nadovšetko je to radosť zo samotného Boha, 
ktorá vystupuje nad materiálne požehna-
nie. Slobodu dal tým, ktorí prešli cez oheň 
a vodu; z osídla vyslobodil tých, ktorým 
šliapali po hlave. Ujal sa nás, a preto mu 
patrí vďaka na hranici (alebo aj za hranicou) 
nadšenia.

A teraz môžeš zatvoriť časopis Slovo 
a vrátiť sa do života z prvého odseku: nudná 
všednosť, pri ktorej ťa nič nezaskočí.

Alebo...
... začať ďakovať Bohu.
On sám ťa naplní vďakou a  jasotom nad 

jeho úžasnými dielami a nesmiernou mocou, 
ktorou vládne nad tvojím životom. Si pozva-
ný rozhlasovať jeho velebu, aby všetci počuli, 
kto ti dal život, zdravie a silu.

Svätý Otec František v tejto súvislosti 
spomína spev Aleluja pri liturgií. Čudoval 
sa, ako môžu fanúšikovia na štadióne kričať 
z plného hrdla a my veriaci si toto dôležité 
slovo len tak mrmleme.

„Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia 
skutky, ktoré koná ľuďom.“ (v. 5)

Takýto je náš Boh!
Na mieste je už iba otázka, či takéhoto 

Boha máš aj ty. Aj cez tento žalm ťa pozýva 
vstúpiť do novej úrovne vzťahu! Vzdávaj 
vďaku, teš sa a miluj ho. On ťa naplní! On je 
Pán. Ty môžeš byť modliaci sa pútnik, ktorý 
vidí jeho skutky a každý deň sa napĺňa jeho 
chválou a vďakou.
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Zmena obradu

JJ
Jozef MiňoJ�

Popri zmene obradu so súhlasom Apoštolského 
stolca a popri jeho predpokladanom súhlase 
skrze súhlas biskupov, ktorí majú jurisdikciu 
na spoločnom území, oba kódexy dovoľujú 
zmenu obradu pri uzatváraní manželstva 
alebo počas trvania manželstva. Latinský 
kódex v kán. 112 dovoľuje po prijatí krstu sa 
do inej cirkvi svojprávneho obradu začleniť 
manželskej stránke rímskokatolíckeho obradu, 
ktorá pri uzavieraní manželstva alebo počas 
jeho trvania vyhlásila, že prestupuje do cirkvi 
obradu druhej stránky. Po rozviazaní manžels-
tva sa môže slobodne vrátiť do latinskej Cirkvi. 
Manžel – rímskokatolík môže teda prijať obrad 

svojej gréckokatolíckej manželky a podobne aj 
manželka – rímskokatolíčka. Manželská stránka 
to vyhlásením pred farárom nového obradu 
a dvoma svedkami môže urobiť pri cirkevnom 
sobáši alebo kedykoľvek počas manželstva. 
Teda pre dobro rodiny a manželstva zákono-
darca povoľuje jednotnú cirkevnú obradovú 
príslušnosť manželov. Podľa CIC 1983 zmeniť 
obrad môže muž latinského obradu alebo žena 
latinského obradu pri uzatváraní manželstva 
alebo v ktorejkoľvek chvíli manželstva, ale iba 
na obrad svojho manželského partnera.

Východný kódex v kán. 33 dovoľuje iba 
manželke prestúpiť do cirkvi sui iuris svojho 
manžela. Ale po rozviazaní manželstva sa môže 
vrátiť do predchádzajúcej cirkvi sui iuris. Teda 
podľa CCEO nemôže manžel východného ob-
radu (gréckokatolík) prestúpiť do cirkvi sui iuris 

svojej manželky (rímskokatolíčky), no manžel 
latinského obradu môže prestúpiť do cirkvi sui 
iuris svojej manželky (gréckokatolíčky). Návrat 
k pôvodnému obradu je možný po skončení 
manželstva (buď po smrti jedného z manželov, 
alebo dišpenze od uzavretého a nekonzumo-
vaného manželstva). Pri vyhlásení neplatnosti 
manželstva bol aj neplatný prestup do cirkvi sui 
iuris.

Oba kódexy hovoria aj o zmene obradu detí 
pri zmene obradu jedného z rodičov. Kánon 34 
CCEO hovorí, že ak rodičia menia obrad, tak aj 
deti, ktoré ešte nemajú štrnásť rokov, sú z moci 
samotného práva pripísané novej cirkvi sui iuris 
rodičov. No ak v katolíckom manželstve iba je-
den z rodičov prechádza do inej cirkvi sui iuris, 
deti do štrnásť rokov prechádzajú iba vtedy, 
ak s tým súhlasia obidvaja rodičia. Po dovŕšení 
štrnásteho roku sa deti, ktoré menili obrad so 
zmenou obradu svojich rodičov, môžu vrátiť 
do pôvodnej cirkvi sui iuris.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: proskynitis.blogspot.sk

Barbarská ikona Bohorodičky 
(bargradská, barlovská) 
Je nazývaná aj Požehnané lono (rus. 
Блаженное чрево), pochádza podľa N. 
P. Kondakova a N. P. Lichačeva z talian-
sko-gréckej ikonopiseckej školy. V súlade 
s rukopisným zborníkom z rokov 1714 – 1716 
bola ikona privezená do Moskvy v roku 
1392 z talianskeho mesta Bari, kde sa ikona 
Bohorodičky nachádzala na hrobe sv. Miku-
láša Divotvorcu, arcibiskupa lýcijskej Myry. 
Odtiaľ pochádza aj pomenovanie ikony bar-
gradská, t. j. pochádzajúca z mesta Bari. Sko-
molením pôvodného názvu bargradská sa 
vytvorili aj ďalšie mená ikony ako barbarská 
či barlovská. Ikona bola umiestnená v Sobore 
Zvestovania (Благовещенском соборе) mos-
kovského Kremľa. Tu bola ikona ozdobená 
drahocennou rizou – zlatým okladom, ktorý 
sa v súčasnosti nachádza na kópii tejto ikony 
pochádzajúcej z konca 16. storočia (ikona sa 
nachádza v Štátnom historicko-kultúrnom 
múzeu moskovského Kremľa). V 16. storočí 
bol vyhotovená nová zlatá riza, ktorú z ikony 
strhli v roku 1812 vojaci napoleonovskej 
armády, keď obsadili Moskvu. Nahradili ju 
pozlátenou striebornou rizou, ktorá bola 

z nariadenia štátnej moci v roku 
1920 skonfiškovaná v prospech 
štátu. Ikona sa do roku 1924 
nachádzala v Sobore Zvestova-
nia a o jej ďalšom osude nie sú 
žiadne informácie. 

Koncepcia bargradskej ikony 
Bohorodičky – Požehnané lono 
– je doslovne interpretáciou 
evanjeliových slov: „Blažený ži-
vot, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré 
si požíval“ (Lk 11, 27). Na zá-
klade týchto slov je táto ikona 
variantom ikonografického 
typu dojčiacej Božej Matky (rus. 
Млекопитательница), s jedi-
ným rozdielom, že v tomto prípade Bohoro-
dička sedí na poduške, na zemi, v neskorších 
kompozíciách na tróne. Dieťa Kristus leží 
v jej náručí na ľavej ruke a rukami si pri 
ústach pridržiava Matkin prsník.

Z divotvornej bargradskej ikony boli vyho-
tovené tri kópie. Najstaršia z nich pochádza 
z konca 16. storočia a podľa odborníkov je 
najidentickejším obrazom originálu, aj čo sa 
týka rozmerov. Práve preto mala táto ikonu aj 
rizu z pôvodnej ikony.

Druhá kópia pochádza pravdepodobne 
z obdobia druhej polovice 16. storočia – 
konca 17. storočia. Božia Matka s Dieťaťom 
Kristom sedí na tróne odetá v maforiu bez 
zobrazenia panenských hviezd na čele a ra-

menách. Ikona sa nachádzala na ikonostase 
Blahoveščenského soboru v Moskve. V súčas-
nosti je v expozícii južnej galérie soboru.

Tretia kópia bola namaľovaná v roku 1664 
pre Monastier sv. Eutyma v Suzdali.

O tretej 
kópii vieme, že 
ju namaľoval 
ikonopisec 
Ján Auxentij. 
Na ikone je text 
s históriou ikony 
nazvanej Chaba-
rovská ikona Bo-
horodičky (rus. 
Хабаровская), 
čo sa pravde-
podobne spája 
s chabarov-
skou kópiou Al-
bazinskej ikony 
Bohorodičky 
– Slovo sa telom 

stalo. Ikonu v roku 1897 daroval Soboru 
Zosnutia Bohorodičky v Chabarovsku kupec 
Vasiľ Pljusnin. V tridsiatych rokoch 20. 
storočia, keď bol sobor zatvorený a následne 
zničený, bola ikona pre jej nevyčísliteľnú 
historickú i umeleckú hodnotu umiestnená 
v depozite Chabarovského múzea. V sep-
tembri 1999 múzeum odovzdalo ikonu 
Chabarovskej eparchii Ruskej pravoslávnej 
cirkvi a v roku 2002, keď bol sobor nano-
vo postavený, bola divotvorná bargradská 
ikona Bohorodičky slávnostne umiestnená 
na jej historickom mieste. Svoj sviatok slávi 
26. decembra – Zhromaždenie k Presvätej 
Bohorodičke.
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V labyrinte
JJ Marta Gromošová
J� foto: pxhere.com

Tak mi to teda konečne vysvetlili, mám 
to čierne na bielom, dokonca inojazyčne! 
Práve som so žiakmi interpretovala text 
o praktikách obchodných reťazcov. Na tabuli 
postupne vznikala pavučina vzťahov, trikov 
a obchodnej politiky. Postupne pribúdali 
nové a nové položky, ocitlo sa tam svetlo, 
hudba, teplota vzduchu, farebné podsvie-
tenie chladiarenských boxov s mäsom, 
kontajnery so zlacneným tovarom uprostred 
uličky, obrovské vozíky, v ktorých by som 
dokázala odviesť okrem nákupu aj všetky 
naše vnúčatá...

Teda takto to majú na mňa reťazce vymys-
lené!

Môžem zabudnúť na lístoček na nákup 
s položkami usporiadanými nie podľa 
abecedy, ale podľa ich uloženia v regáloch 
od vstupu do predajne až po dlhý rad pri po-
kladniach. Všetko je marketingovo zvládnuté 
tak dokonale, že málokedy odolám.

Po výplate zväčša „udrieme“ s manželom 
do nemenovaného diskontného obchodu 
a nakupujeme, akoby mali v najbližších 
dňoch zatvoriť obchody v okruhu sto 
kilometrov a blízkom okolí. Odrazu potre-
bujeme rôzne druhy čistiacich prostriedkov, 
zásobu strukovín, písmenkové cestovinky 

na uvarenie prváckej polievky, ktorá sa dá 
pred konzumáciou aj prečítať, dva druhy 
kávy a zopár škatuliek zeleného čaju. Na veľ-
ké nákupy deti neberieme. Nie sú prínosom, 
skôr nosičmi ďalších a ďalších komodít 
do bezodného nákupného vozíka a ako to už 
býva, sú náchylné na rýchlu zmenu nálady 
a rôzne vtipné poznámky typu: „Vezmime 
to, je to v zľave, kúp si nejakú drobnosť, 
napríklad ponožtičky, urob si radosť, veď ti 
tie topánočky perfektne sedia, ešte dve čoko-
lády, je v nich natlačená kopa antioxidantov,“ 
a iné.

Čítame text ďalej a ja si uvedomujem, že 
obchody rozčlenené na viaceré uličky sú pre 
mňa málo bezpečné. Javia sa mi ako labyrint. 
K dokonalosti ilúzie chýba iba Minotaurus. 
Hluk, veľké množstvo známych a sústavné 
premiestňovanie základných potravín ma 
privádza do chaosu, navodzuje atmosféru 
nepokoja, strachu až paniky. Obchodné 
centrá nemajú okná ani hodiny, aby vzbu-
dzovali dojem neexistujúceho parametra 
času. Keďže vyzerám mimoriadne dôvery-
hodne, zvyknú sa ma predavačky, s ktorými 
som sa počas nedobrovoľného blúdenia 
pomedzi regály skamarátila, opýtať na poča-
sie... Niektoré z nich majú nemalé zásluhy 
na tom, že sa nakoniec vždy vrátim domov, 
lebo ma viackrát vyviedli na miesto, kde sa 
práve nachádzal môj manžel. Spojenie s ním 
mi pomohol nadviazať mobilný operátor, aj 
to za mierny poplatok. Brigádnička s ho-
dinovou mzdou nie vyššou ako 2,50 eura 
v čistom mi vždy láskavo a s citom ukáže 
cestičku k zdravým potravinám, kde môj 
manžel zväčša rozdumuje, aký druh obilni-
nových vločiek uprednostní na raňajky. Opäť 
v tom býva obchodnícky trik: obal predáva 
aj chlebík chudobných, teda ovos roztlčený 
na márne kúsky, perfektne zabalený v kvalit-
nom, ekologicky nerozložiteľnom plaste.

Spomeniem si na nakupovanie môjho 
ocka, ktorý aj vo veku osemdesiat rokov šar-
mantne pochváli pani predavačke účes...

Raz darmo, nakupovanie a predaj nemám 
v krvi. Nedokážem sa bezcieľne motať 
po obchodoch, prehadzovať tovar a doneko-
nečna porovnávať ceny, sledovať zľavy a iné 
obchodnícke finty s bonusmi pre zákazníkov. 
Čudujem sa, že som ešte nedostala certifikát 
nevhodnosti návštevy obchodných centier, 
akési potvrdenie s textom „persona non 
grata“, vystavené na moje meno, s číslom 
zdravotného poistenia a tmavomodrým 
odtlačkom palca.

Hovorme s Ježišom úprimne!
Najkrajšie sú modlitby, ktoré sami vytvoríme, pretože vtedy hovorí srdce k Srdcu, vtedy myslí-
me na to, čo hovoríme, lebo hovoríme sami zo seba. Ale máme pamätať na to, aké pocity, aké 
úmysly si máme v sebe vzbudiť pri tejto príprave a poďakovaní. Pri každom svätom prijímaní 
máme v sebe vzbudiť živú vieru, nádej, lásku, pokoru, túžbu po Kristovi a žiaľ nad hriechmi. 
Po svätom prijímaní nech to bude ponorenie sa do modlitby, poklona, pozdrav Ježišovi. Tu 
si znovu môžeme vzbudiť čnosť viery, nádeje a lásky. Potom ďakujme Ježišovi, odprosme ho 
za všetky chyby pri svätom prijímaní. Obetujme mu seba samého a nakoniec ho prosme naj-
prv o duchovné, až potom o časné veci s pripomienkou, ak to bude Božia vôľa.

Príklad (Modlitba svätého Ignáca): „Pane môj, vezmi všetku moju slobodu, prijmi moju 
pamäť, rozum a vôľu. Všetko, čo mám a vlastním, je tvojím darom, a preto ti všetko to obetu-
jem naspäť a vo všetkom sa poddávam tvojej vôli, iba lásku mi daj, ktorá k tebe horí. S tvojou 
milosťou a s tým som dostatočne bohatý, pretože okrem toho si už nič neželám. Amen.“

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)

3.
Odkedy sa máme pripravovať a ako dlho máme ďakovať?
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PONDELOK 29. január
Prenesenie ostatkov hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa
Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 11, zač. 49
Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. (Mk 11, 3b)
Obyčajné osliatko si Pán Ježiš vyberá, aby sediac na ňom vstúpil 
do Jeruzalema. Prichádza inak ako mocnári a králi tohto sveta. 
Prichádza ako kráľ pokory a lásky. Taký je náš Boh. Tak isto ako 
potreboval osliatko, potrebuje aj teba. Či to nie je krásne, že náš 
všemohúci Boh potrebuje krehkého a hriešneho človeka, potrebuje 
práve teba, aby skrze tvoj život ohlasoval Božie kráľovstvo?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 30. január
Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätiteľom); 1 
Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 42, zač. 64 (rad.)
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi... (Mt 5, 16)
Prepodobný Simeon Nový teológ hovorí: „Všetky dobré skutky sú 
dobré, ale je potrebné, aby mali podobne ako (každé živé) telo i hlavu 
i nohy. I telu nemožno byť bez hlavy a bez nôh, podobne i dobrým 
skutkom. Nohami dobrých skutkov je skromnosť (pokora) a hlavou 
láska. Hocijaký dobrý skutok bez skromnosti a lásky je neužitočný 
a prázdny.“ Nech skromnosť a láska žiari z našich skutkov.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým 
(HS: 358; PZ: 335; HP: 349)

STREDA 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 15, 1, zač. 65
Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. (Mk 14, 72b)
Sklamanie spôsobuje bolesť srdca. Apoštol Peter sklamal svojho 
Učiteľa aj napriek tomu, že mu to Ježiš predpovedal. Trikrát zapiera 
Božieho Syna – lásku, spásu, Boha. Koľkokrát sme Boha vo svojom 
živote zapreli my? Slovom, postojom či rozhodnutím? No aj napriek 
našim zlyhaniam Boh nám chce odpúšťať, lebo nás miluje. Stačí len 
ľutovať a robiť pokánie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 1. február
Obdobie pred sviatkom Stretnutia Pána 
Mučeník Tryfón
Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 15, zač. 66 (rad.); 2 Jn 1, 1 – 
13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 – 41, zač. 68 (rad. zo zajtrajška)
Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. (Mk 15, 5)
Ježiš Kristus stojí pred Pilátom a počúva nespravodlivú obžalobu 
na svoju osobu. Pilát sa čuduje a nechápe, že v takej ťažkej chvíli, 
keď sa rozhoduje o jeho živote, sa nebráni, nereaguje, ale je v pokoji 
a ticho. Aký zvláštny postoj?! Koľkokrát sme mohli aj my radšej zostať 
ticho, v pokoji, nereagovať, mlčať. Ježiš nám ukazuje, že sa to dá. Učí 
nás, ako byť pokojným a tichým služobníkom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 157, 359; PZ: 112, 
337; HP: 113, 351)

PIATOK 2. február
Stretnutie Pána
Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22 – 40, zač. 7
Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slo-
va, lebo moje oči uvideli tvoju spásu. (Lk 2, 29 – 30)

Stretnutie Simeona s Božím dieťaťom bolo preňho takým silným 
momentom, že si uvedomil, že našiel zmysel svojho života – Boha, 
darcu spásy. Aj my hľadáme zmysel svojho bytia. Hľadáme ho často 
v pominuteľných veciach, no tam večné šťastie nenájdeme. Zmyslom 
nášho života je Boh. Chceš sa s ním stretnúť? On s tebou áno.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička 
a deviaty irmos z utierne zo sviatku. Myrovanie. Voľnica (HS: 360; PZ: 
338; HP: 352)

SOBOTA 3. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 
105 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
Preto bdejte celý čas a modlite sa. (Lk 21, 36)
Sv. Vincent de Paul hovorí: „Nič nie je istejšie ako smrť a nič neistejšie 
ako hodina smrti.“ Aká veľká pravda o živote človeka. Každý z nás vie, 
že raz príde čas opustiť tento svet, no nikto nevie, kedy a za akých 
okolností to bude. A preto treba byť vždy pripravený na stretnutie 
s Bohom. Ale ako sa pripravovať? Pán Ježiš hovorí: „Neustále bdej 
a modli sa, aby si získal večnosť.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička. 
Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 4. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 46, zač. 106
Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)
Dnešné evanjelium nám ponúka obraz posledného súdu, pri ktorom 
Boh zasadne na svoj trón a bude rozhodovať o večnom bytí či nebytí 
človeka, o spáse, ktorú chce Boh dať každému. Teda pôjde o všetko. 
Prorok Malachiáš opisuje tento deň ako ten, „ktorý blčí ako pec, 
a všetci namyslenci a tí, čo páchali bezprávie, budú plevou.. Tým 
však, ktorí máte v úcte Pánovo meno, vyjde slnko spravodlivosti...“ 
(Mal 3, 19 – 20). Rozhodujúcim princípom, na základe ktorého sa 
bude rozhodovať, budú skutky milosrdenstva a lásky, ktoré má človek 
počas svojho pozemského života konať. Ježiš to žiadal od svojich 
učeníkov vtedy, ale táto jeho požiadavka je aktuálna aj dnes, 
v dnešnom svete, ktorý je stále skúpejší na lásku a milosrdenstvo. 
Svätý Otec František v jednej zo svojich homílií vysvetľuje, „že konať 
skutky milosrdenstva znamená podeliť sa a zúčastniť sa na utrpení 
druhých. Ten, kto je schopný urobiť skutok milosrdenstva, robí 
to preto, lebo vie, že sám predtým prijal milosrdenstvo; že to bol 
Pán, ktorý mu prejavil milosrdenstvo. Skutky milosrdenstva sú tie, 
ktoré nás zbavia egoizmu a ktoré nám pomáhajú napodobňovať 
Ježiša z bližšia.“ Nebojme sa napodobňovať Krista, konajme ako on, 
veď nezištnou službou a skutkami lásky, ktoré konáme pre našich 
blížnych v každodennom živote, sa stávame veľkými v Božích očiach. 
Veď všetko dobro, ktoré preukážeme tým najmenším bratom, 
preukážeme samému Kristovi.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a zo sviatku, Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák zo sviatku. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a deviaty irmos z utierne zo sviatku. (HS: 144, 
203, 360; PZ: 97, 165, 338; HP: 98, 163, 352)

PONDELOK 5. február
Mučenica Agáta
Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 22, 7 – 39, zač. 96
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Ale vy nie tak. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší 
a vodca ako služobník. (Lk 22, 26)
Byť prvý či posledný? Vyhrávať či prehrávať? Človek skôr túži 
po prvenstvách, víťazstvách, popredných miestach. Na tom by nebolo 
nič zlé. Ale ako to dosiahnuť? Presne tak isto, ako Ježiš Kristus, ktorý 
neprišiel na tento svet, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil 
svoj život ako výkupné za mnohých. Služba je tá norma, ktorá 
rozhoduje o prvenstve. Nuž teda slúžme. S láskou a nezištne.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod každodenný. 
Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská 
Bohorodička a deviaty irmos z utierne zo sviatku. (HS: 360; PZ: 338; 
HP: 352)

UTOROK 6. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Biskup Bukol
Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42. 45b – 71. 23, 1, zač. 109
Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. (Lk 22, 40b)
Svätý Augustín hovorí: „Dobre vie žiť ten, kto sa vie dobre modliť. 
Modlitba je kľúč do neba: modlitba sa vznáša hore a Božie 
milosrdenstvo zostupuje k nám dole. Ako telo žije potravou, tak 
vnútorný človek žije modlitbami a rozhovorom s Bohom.“ Pán Ježiš 
sa modlil a to isté chcel od svojich apoštolov. Lebo pokušiteľ číha 
a prichádza, aby zabíjal a ničil. Hľadá korisť. Hľadá teba. Bojuj 
a odolávaj pokušeniu modlitbou!
Liturgia: Všetko ako 5. februára

STREDA 7. február
Biskup Partenios
Čítania: Joel 3, 12 – 21 (več.); Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, 
zač. 109 (lit.)
Či teda žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi. (Rim 14, 8b)
Aké krásne, tajomné, ba až dojemné vedieť, že patríme neustále, 
za každých okolností Bohu. Hoci žijeme vo svete, predsa svetu 
nepatríme, ale naše miesto je pri tom, ktorý nás miluje od stvorenia 
sveta. Apoštol Jakub hovorí: „Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, 
stáva sa nepriateľom Boha.“ Buďme priateľmi Boha, veď patríme 
jemu.
(Aliturgický deň) Ak sa slávi liturgia: Každodenné antifóny. Men-
livé časti zo služby za odpustenie hriechov (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

ŠTVRTOK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a; 44 – 56, zač. 110
Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento 
človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 47)
Kríž, na ktorom Ježiš Kristus dáva svoj život za celý svet, sa stáva 
miestom, na ktorom stotník nachádza Boha, spoznáva pravdu, ktorú 
dovtedy nepoznal. Práve kríž. Aj my v kríži nachádzajme Boha, 
neutekajme pred ním, ale snažme sa ho objať a čerpať z neho silu. 
Veď Pán Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

PIATOK 9. február
Mučeník Nikefor
Čítania: Zach 8, 19 – 23 (več.); Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, 
zač. 61 (lit.)
Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 27a)
Keď Pán Ježiš zomiera na kríži, myslí na človeka. Učeníkovi, ktorého 
miloval, a cez neho aj všetkým nám, zanecháva a dáva jeden veľký dar 

– Matku. Nechce, aby sme boli ako siroty, ale chce, aby sme mali vo 
svojom živote ochrankyňu, orodovnicu, pomocnicu a tešiteľku. Nech 
nás táto skutočnosť naplní veľkou radosťou a vďakou, že sa môžeme 
utiekať k tej, ktorú môžeme nazývať mama.
(Aliturgický deň) Ak sa slávi liturgia: Každodenné antifóny. Men-
livé časti zo služby za odpustenie hriechov. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
164; PZ: 119; HP: 119)

SOBOTA 10. február
Syropôstna sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (otcom); Rim 
14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (rad.)
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 6b)
Komu sa chceš páčiť? Ľuďom či Bohu? Ak sa chceš páčiť ľuďom 
a všetko vo svojom živote robíš len pre ľudskú slávu, čakaj odmenu 
od ľudí. Ak sa však chceš páčiť Bohu a všetko robíš na jeho slávu, 
čakaj odmenu od Boha. Človek vidí len to, čo je navonok, ale Boh vidí 
až do srdca. On vidí viac. On vidí všetko a všade. Koho si vyberieš? 
Rozhodnutie je na tebe.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
Syropôstnej soboty (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 11. február
Syropôstna nedeľa – o vyhnaní prarodičov z raja 
Odchod do večnosti sv. Cyrila (preklad zo 14. 02.)
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 21, zač. 17 (rad.); Hebr 
7, 26 – 28; 8, 1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Cyrilovi)
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec 
vám odpustí. (Mt 6, 14)
Dnes stojíme na prahu obdobia Veľkého 
pôstu, ktorý nám Boh ponúka ako prípravu 
na sviatky Paschy. Možno sa aj dnes 
mnohí zamýšľame nad tým, čo všetko by 
sme mali urobiť, aby tento pôstny čas bol 
požehnaný a prospešný pre našu dušu. 
Čoho všetkého sa chceme vzdať, čo chceme 
obmedziť, v čom sa chceme zlepšiť či 
zdokonaliť. Možno nám to po minulé roky 
nevyšlo, ako sme chceli, no tento pôstny 
čas nám Boh ponúka ako ďalšiu šancu 
na zhodnotenie svojho života. Na prípravu 
svojho srdca, aby sme sa cez pôst, modlitbu, 
almužnu či ďalšie duchovné aktivity viac 
priblížili k Bohu a k ľuďom. Aby sme 
nezostali len pri vonkajšku ako farizeji, ale 
zdvihli hore svoje srdcia, mali ich u Pána 
a všetko robili z lásky k Bohu. A pritom 
nezabúdali na odpustenie, ktoré žiada 
od nás Boh. Lebo medzi Božím a ľudským 
odpustením je vnútorný súvis. Veď Boh nám odpúšťa, aj my 
odpúšťajme jeden druhému. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „K odpusteniu 
netreba nijakej námahy, ba práve k udržaniu hnevu treba mnoho 
námahy. Ľahko je odpustiť tomu, kto chce! Keď chceš odpustiť, 
nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať ani cez veľké 
vrchy ísť, ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu 
vystaviť, ale stačí len chcieť!“ Nech nám Pán dá milosť, aby sme sa 
chceli počas pôstu vzdať hnevu, zloby, nenávisti či nelásky a mali 
pevne upretý zrak na Paschu, ktorá je definitívnym Ježišovým 
víťazstvom nad diablom, hriechom a smrťou.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu 
a Cyrilovi, Sláva, kondák Cyrilovi, I teraz, kondák z triódy. Ostatné 
z triódy a Cyrilovi (HS: 145, 206, 364; PZ: 99, 168, 342; HP: 100, 165, 356)

Mikuláš Fejko
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detská

Stal si sa nástrojom aj 
zhmotnením mojich 

myšlienok...

Áno. Je to podobné, ako keď po-
užil sv. apoštol Pavol svojho pria-

teľa, aby napísal list, ktorý on 
vlastnoručne podpísal.

Otče, ako mohli ľudia 
s takou múdrosťou 
všetko zazname-
nať do Biblie?

A aby
sa ona 

dotý-
kala
nás.

Boží
Duch

si
   použil
    ľudí
na svoje

zámery.

Hm. 
Určite 
myslíte...

Aby
sme ju 
mohli
vidieť a 
dotýkať sa 
jej.

Samozrejme, každé prirov-
 nanie pokrivkáva. Ale   
   Kristus nebol stvorený,  
      bol splodený Láskou,
           aby...
            ... na niečo 

viac ako iba 
Sväté písmo.

       ...
o nej          
sved-

   čil.     

Hovorí sa 
tomu 

inšpirácia. 

Komiks

P
íš
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a 

kr
es

lí 
D
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a 
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ol
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ár

ov
á.

Príbehy poslušníka

ZrkadloTeológia je veľmi náročná, ale je dobré občas do nej nazrieť. O pôvode 
Syna kresťanskí otcovia učia, že Syn vychádza alebo pochádza od Otca. 
O spôsobe tohto pochádzania hovoria ako o splodení. A jeden zo súčas-
ných teológov (odborníkov na náuku o Bohu) vysvetľuje slovo splodenie. 
Ide o pôvod živej bytosti z inej živej bytosti, ktorá je s ňou spojená na to, 
aby jej odovzdala rovnakú prirodzenosť. Trocha ťažké, však? Najdôležitej-
šie je vedieť, že Boh Otec a Boh Syn sú jednej podstaty a že sa milujú.

Veď kedy komu z anjelov 
povedal: „Ty si môj syn, ja som 
ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja 

budem jeho otcom a on bude 
mojím synom“? (Hebr 1, 5)Náročná náuka

Alebo
ako keď ste mi 
diktovali list 
predstavené-

mu.

Aj to je
dobrý príklad.

     Napadlo
     mi, že aj
    Kristus bol    
        viditeľným
       zjavením Otca...

Keď sme sa narodili (ako to 
väčšinou býva), príbuzní sa 

zamýšľali nad tým, na koho sa
viac podobáme – na mamku
alebo na ocka. Teraz by nás 
mala viac zaujímať otázka, 
na koho sa podobáme vo 

vnútri. Na Krista?

Obrazom nášho nebeského Otca je 
Kristus. My zasa máme byť obrazom 
Krista. Máme tomuto svetu 
ukázať, že patríme 

Ježišovi, že sme 
nositeľmi Krista. 

Môžeš si to 
neustále 

pripomínať. 
Na zrkadlo si 

farbami na sklo 
nakresli obrysy 

tváre Krista 
a pod ňu napíš: 
Moja podoba.

„Mnoho ráz a rozličným 1 hovoril kedysi Boh otcom skrze  2. V týchto 
posledných 3 prehovoril k nám v 4, ktorého ustanovil za 5 všetkého a 
skrze ktorého 6 aj svet. On je 7 jeho slávy a 8  jeho podstaty a udržuje 

všetko svojím mocným 9. Preto keď vykonal očistenie od 10, zasadol po 
pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od 11, o koľko 

vznešenejšie 12 zdedil než oni.“ (Hebr 1, 3 – 4)D
op

lň

stvoril, odblesk, spôsobom, dediča, slovom, prorokov, meno, 
dňoch, Synovi, obraz, hriechov, anjelov

Ahoj, 
deti!

Cez 
Svätého 
Ducha...

Aby zjavil 
svoju 

múdrosť.

Leporelo 12 Leporelo 13 Leporelo 14
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých farárov a správcov farností, aby 
po distribúcii členských podielov obratom poslali aktu-
alizovaný zoznam členov spolku za svoju farnosť do ús-
tredia na Hollého 4, 071 01 Michalovce. Aktualizovaný 
zoznam slúži na to, aby sme predišli nepresnostiam pri 
evidencii členstva a jubilantoch.

výbor spolku

Na spolok darovali: Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 12 
eur; Júlia Obrazová, Košice – 10 eur; Mária Oreničová, 
Voľa – 15 eur; členovia zo Sabinova – 2 eurá

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Ján Krupa 
8. decembra 2017 oslávil 40. 
narodeniny. K tomuto krásnemu 
jubileu vám srdečne blahoželá-
me. Ďakujeme za vašu obetavú 
službu, za krásne kázne a po-
vzbudivé slová. Svojimi modlit-

bami vyprosujeme vám i vašej rodine hojnosť Božích 
milostí, darov Svätého Ducha, pomoc a ochranu Pre-
svätej Bohorodičky. Na mnohaja a blahaja lita!

vďační veriaci z Banskej Bystrice

Drahý náš duchovný otec Lu-
káš Kireš, prijmite od svojich 
veriacich srdečné blahoželanie 
ku krásnym tridsiatym naro-
deninám, ktoré ste oslávili 6. 
januára. Želáme vám, nech vás 
dobrotivý Boh žehná vo vašej 
ctenej práci, Svätý Duch posilňuje a nebeská Matka 
ochraňuje. Od nebeského Otca vám vyprosujeme 
pevné zdravie a veľa šťastných chvíľ v kruhu vlastnej 
i farskej rodiny a zároveň ďakujeme aj za to, že nám 
Boh do našej obce poslal dobrého pastiera, ktorý svo-
jím láskavým srdcom denne rozdáva radosť, učí nás, 
ako žiť a milovať, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo. 
Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z obce Topoľa a Príslop

Krásnych 70 rokov života oslávi 26. januára 2018 Cy-
ril Jančišin st. Drahý duchovný otec, prijmite od nás 
úprimné blahoželanie k vášmu sviatku. V našej far-
nosti ste pôsobili v rokoch 1975 – 1991. Počas tohto 

obdobia ste spolu s nami farníkmi z Ľutiny vytvorili 
skutočnú kresťanskú rodinu. Svojím životom ste boli 
príkladom milujúceho otca, ktorý pomáha nájsť ces-
tu k Bohu. Za šestnásť spoločne prežitých rokov vo 
farnosti ste vysluhovali sviatosti od krstu, sobášov až 
po odprevádzanie zosnulých do večnosti, za čo vám 
patrí úprimná vďaka. Prežili ste aj ťažké chvíle, na kto-
ré sa určite nedá zabudnúť. Navždy ostanete v našich 
srdciach. Do ďalších rokov vám vyprosujeme mnohaja 
i blahaja lita.

s láskou veriaci z Ľutiny

OZNAMY

Prihlasovanie na Národné stretnutie P18 v Prešove

Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 
v Prešove sa oficiálne začína 18. januára 2018. Pri-
hlásiť sa bude dať vyplnením formulára na oficiálnej 
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk z organi-
začných dôvodov do 1. júla 2018. Po tomto dátume sa 
bude dať prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti 
získať ubytovanie a stravu. Viac informácií o prihlaso-
vaní možno nájsť na stránke P18 (časť Informácie – Pri-
hlasovanie)

Pozvánka na večer chvál

Spoločenstvo rodín Michael pri Farnosti blahoslavené-
ho P. P. Gojdiča Prešov-Sídlisko 3 sa pravidelne druhú 
nedeľu v mesiaci o 18.00 hod. stretáva v Chráme bl. 
P. P. Gojdiča na večere chvál. Všetkých záujemcov po-
zývame na najbližší večer chvál, ktorý sa uskutoční 11. 
februára.

spoločenstvo rodín Michael

Pozvánka na stretnutie mladých v Nitre

Katolícka komunita Emanuel pozýva na 23. ročník me-
dzinárodného stretnutia mladých On je živý. Podujatie 
sa začína 2. februára v Agrokomplexe v Nitre. Hlavným 
hosťom programu bude teologička, psychologička 
a autorka duchovnej literatúry Kateřina Lachmanová. 
Tému veľkosti a moci Pána na rôzne spôsoby rozmenia 
aj rôzne divadelné či tanečné workshopy a tiež rôzne 
zaujímavé prednášky. Priestor na konkrétne stretnutie 
so živým Bohom vytvoria sväté omše, modlitba chvál, 
adorácia, sviatosť zmierenia a modlitba príhovoru. 
Informácie o prihlasovaní, registrácii, ubytovaní a iné 
podrobnosti sa môžu záujemcovia dozvedieť na strán-
ke www.onjezivy.sk.

Pozvánka na seminár s pátrom Eliasom Vellom

OZ Cortona v Prešove vás srdečne pozýva v termíne 3. 
– 7. apríla na seminár s pátrom Eliasom Vellom.
Téma stretnutia: Panna Mária, rozväzovačka uzlov
Miesto: Hotel Morava, Vysoké Tatry
Cena: 140 eur
Kontakt: OZ Cortona, Prešov
Tel: 0908 99 57 40, 0915 27 04 90, 0902 13 04 80

INZERCIA

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
____________________________________________ 
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % zní-
žené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škod-
com, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu, 
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.: 
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________ 
Výškové práce. Orez a zrez vysokých stromov. Tel: 
0905 134 188

Pred viacerými rokmi som si požičal peniaze 
od nebankovej spoločnosti, ale neviem sa toho 
úveru zbaviť. Neustále si nebanková spoločnosť 
účtuje nejaké poplatky, sankcie a úrok je neú-
merne vysoký. Nedá sa s tým niečo urobiť?

Dobrý deň, nebankové spoločnosti (ale aj ban-
ky) vo viacerých úverových vzťahoch porušujú 
zákon, a to buď už pri uzatváraní zmluvného 
vzťahu, alebo aj počas úverového vzťahu. V tom-
to dôsledku nebankové spoločnosti požadujú 
vysoké poplatky, sankcie a vysoké úroky a iné 
plnenia, na ktoré v skutočnosti nemajú zákonný 
nárok. Nebankové spoločnosti v niektorých prí-
padoch zámerne neopodstatnene zvyšujú dlh 
dlžníka a keďže dlžník nevie posúdiť jej opodstat-
nenosť, často z dôvodu komplikovanej, resp. ne-
zrozumiteľnej úverovej zmluvy, splácajú všetko, 
čo od nich nebanková spoločnosť požaduje, len 
aby nemali žiadny problém so zákonom. Neban-
kové spoločnosti rovnako často do zmlúv neuvá-
dzajú podstatné náležitosti, ktoré zmluva musí 
obsahovať, a teda v takomto prípade by sa úver 
považoval za bezúročný a bez poplatkov, čiže by 
ste museli vrátiť len toľko, koľko ste si požičali. 
Odporúčam vám kontaktovať advokáta, ktorý sa 
špecializuje na spotrebiteľské vzťahy, aby posú-
dil zákonnosť úhrad, ktoré ste nebankovej spo-
ločnosti uhradili, ktoré máte ešte uhradiť v bu-
dúcnosti a rovnako zákonnosť samotnej úverovej 
zmluvy. Advokát vie docieliť to, aby ste v prvom 
rade už nesplácali nezákonné úroky, poplatky 
a pod., a zároveň aj to, aby vám nebanková spo-
ločnosť vrátila to, čo ste nezákonne už uhradili 
nebankovej spoločnosti.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

SLAMKA & Partners, s. r. o.
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FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA 2018
Redakcia Slova opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž na rok 2018 s mottom „DETAILY“.  

Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2018.
Tematické okruhy:
• Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)
• Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail)
• Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby)
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej podobe
Fotografie zasielajte v elektronickej podobe v maximálnom rozlíšení adresu fotosutaz2018@
gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2018 + tematický okruh (napr. ľudia). 
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou). 
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách 
neziskovej organizácie Petra. Počet zaslaných fotografií je neobmedzený.
Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú súpravu vecných cien. Vyhodnotenie súťaže bude 
začiatkom roka 2019.
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TV LUX

J26.01. (piatok)  08.20 Starý zákon: detský program 2 
08.55 Biblia: Domovina moja – dokument 17.30 Moja 
misia – magazín 19.50 PKP R 20.05 Spravodajský súhrn 
20.30 Viera v Rusku: Valentína Púziková – dokument 2 
22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J27.01. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
17.20 PKP 17.30 Luxáreň 18.35 Klbko: Svätá omša – 
detský program 18.50 Slovo v obraze: Obrátenie Šavla
J28.01. (nedeľa)  09.00 Svätá omša s pápežom Františkom 
z baziliky Santa Maria Maggiore 15.15 Slovo v obraze: 
Blahoslavenstvá 16.30 Klinec po hlavičke: O manželstve 
19.40 Katechéza: Podobenstvá 20.05 Medzi nebom 
a zemou. Hosť: Adela Vinczeová
J29.01. (pondelok)  03.20 Na ceste v rodine – vzdelávací 
program 08.20 Starý zákon: Prechod cez Červené more – 
detský program 10.20 Z prameňa – náboženský program 
13.30 V škole Ducha – vzdelávací program 16.20 Správy 
zo Svätej zeme 17.30 Doma je doma
J30.01. (utorok)  08.20 Starý zákon: Horeb 10.00 Svätá 
omša z Dómu sv. Alžbety v Košiciach 16.00 Večerná uni-
verzita: Hľadanie tajomstva Cirkvi 16.55 Slovo v obraze: 
Blahoslavenstvá 17.30 Doma je doma 19.35 Z prameňa 
20.55 Gréckokatolícky magazín
J31.01. (streda)  09.15 Z prameňa 17.30 Doma je doma 
20.15 PKP R 20.30 Kresťan v spoločnosti – diskusná relá-
cia 21.50 Fatimské posolstvo – dokumentárna miniséria
J01.02. (štvrtok)  10.10 Z prameňa 10.30 GkM R 10.45 PKP 
16.00 Večera u Slováka 16.30 Kulmenie 21.10 Poltónklub 
22.35 PKP R

J02.02. (piatok)  10.10 Z prameňa 16.55 Vzťahy – vzdelá-
vací program 17.30 Svätá omša z Vatikánu 19.50 PKP R 
20.30 Fatimské posolstvo – dokument 22.55 GkM R
J03.02. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
18.00 Effeta – vzdelávací program 20.30 Laura: Veľká 
láska – film 2 21.30 Cirkus Motýľ – film
J04.02. (nedeľa)  16.30 Martin Mekel: Postoj k Rómom 
19.40 Katechéza: Podobenstvá 20.30 Duchovná poradňa 
– vzdelávací program 21.00 Quo vadis s Maxom Kašparů

TV NOE

J29.01. (pondelok)  08.15 Nevybroušené diamanty – do-
kument 18.00 Zachraňme kostely – dokumentárna séria 
(1) 18.30 Bible pro nejmenší: Ráchel 20.00 Přešel jsem 
hranici – životný príbeh Titusa Zemana
J30.01. (utorok)  08.05 Skryté poklady: Roman – svedectvo 
13.00 Josef a jeho bratři – príbeh 14.45 Rusko, můj dětský 
sen – dokument 21.15 Řeckokatolický magazín
J31.01. (streda)  07.25 Čeští salesiáni v Bulharsku – doku-
ment 09.15 Byl člověk poslaný Bohem, jeho jméno bylo 
Jan – dokument 10.50 Salesiáni v Brazílii – dokument 
11.05 S Bohem podél Rio Maraňon – dokument 21.00 
Ve službě Šuárů – dokument
J01.02. (štvrtok)  09.20 Chlapi nahoře – dokument 11.15 
Děti Haiti – dokument 12.20 Koncert pro kardinála 15.10 
ŘkM R 17.35 Dana – príbeh 18.30 Bible pro nejmenší: 
Jan Křtitel
J02.02. (piatok)  09.45 Šahbáz Bhattí, muž, který měl 
sen: Pákistán – životný príbeh 14.30 Pražská Loreta – 

dokument 17.30 Mše svatá na Svátek Uvedení Páně 
do chrámu z Baziliky sv. Petra v Římě 19.05 Bible pro 
nejmenší: Satan pokouší Ježíše
J03.02. (sobota)  07.10 Dar z Medugorje – svedectvo 12.00 
Angelus Domini: Film jako modlitba 19.10 Povolání: Ses-
tra Olga 21.50 Čas pro Malawi – dokument 23.40 ŘkM R
J04.02. (nedeľa)  06.25 Ceferino Jiménez Malla: Cikán 
v nebi – dokument 07.45 Město strachu: Pákistán – do-
kument 09.40 ŘkM R  14.55 Umění sklářských mistrů – 
dokument 17.30 Hermie a lhářka Flo 20.00 Magdaléna, 
zbavená hanby – hraný film
J05.02. (pondelok)  07.30 Naděje na vzdělání – dokument 
13.40 Legrace za pár drobných – dokument 14.35 Léčit 
zlo láskou – dokument 16.20 Magdaléna, zbavená 
hanby – hraný film
J06.02. (utorok)  18.30 Bible pro nejmenší: Ztracená ovečka
J07.02. (streda)  10.45 Naše milosrdná Paní, matka ku-
bánského lidu – dokument 14.35 Blahořečení Tituse 
Zemana – dokumentárny film
J08.02. (štvrtok)  10.50 Adopce srdce – dokument 15.05 
Charita Ostrava a Hospic sv. Lukáše – dok. 16.20 ŘkM R
J09.02. (piatok)  11.05 44 let novickou – životný príbeh 
14.42 Mexiko Chiapas: Nářek lidu 18.00 Magadan – 
ďáblovo hřiště – dokument 18.30 Bible pro nejmenší: 
Josef sytí Egypťany
J10.02. (sobota)  07.05 Kalvária Nitrianske Pravno – do-
kument 08.55 Sedmihlásky (68) 09.55 Mwebare Kaina: 
Klinika v buši – dokument 20.00 Svatá Františka Římská 
– hraný dokument 20.55 Gojdič: Láska nadevšecko – 
dokument 23.45 ŘkM R

30 www.casopisslovo.sk
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Kristi Ann Hunterová:  
Elegantná pretvárka

V druhom diele Ságy rodu Hawthornovcov spoznáme 
lady Georgínu Hawthornovú, ktorá bola odjakživa 
rozhodnutá, že sa dobre vydá. Po rokoch neúnavného 
a podrobného plánovania svojej debutantskej sezóny 
je pripravená zožať bezkonkurenčný úspech a vybrať 
si spomedzi vhodných džentlmenov toho pravého. 
Colin McCrae je bohatý muž s nespočetnými obchodnými kontaktmi, no 
bez titulu. Napriek mnohým pozvánkam, ktoré dostáva, sa nikde necíti 
byť prijatý. V budúcnosti sa plánuje oženiť, no iste nie za povrchnú ženu, 
akou je Lady Georgína, ktorá nehľadí ďalej ako na výzor a spoločenské 
postavenie človeka. (i527.net) 
 

Laura: veľká láska

Príbeh dvoch mladých dievčat, ktoré 
sa na ceste po Čile a Argentíne ocitnú 
v kolégiu sestier v Junín de los Andes. 
Tu sa k nim dostane príbeh Laury 
Vicuňovej, mladého dievčaťa, ktoré 
za obrátenie a spasenie svojej matky obetovalo život Bohu. Patrónka mla-
dých, rodín v ohrození a obetí zneužívania sa narodila v hlavnom meste 
Chile. Lauru veľmi trápil nemravný život jej matky s Manuelom Morom. 
Každý deň sa modlila za jej duchovné uzdravenie a prosila Boha, aby jej 
dal dosť síl opustiť ho. V modlitbe ponúkla svoj život za matkin. Laurine 
slová boli vypočuté. Film si môžete pozrieť na TV Lux 3. februára o 20.30 
hod. (Dada Kolesárová) 

Pán rektor

Bol sám, aby sme my neboli sami. Z vrcholu zostú-
pil až na dno svojich síl. Dvojica mladých tvorcov 
– režisér Matúš Demko a kameraman Jakub Krška, 
ktorí už spolupracovali na viacerých projektoch, sa 
odvážila vytvoriť nový film – o osobnosti prof. Tade-
usza Zasępu. Rok po tom, čo túto Zem opustil teológ, publicista a bývalý 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prichádzajú s časozberným 
dokumentárnym filmom. Spoznáte v ňom členov rodiny Zasępovcov, 
navštívite nielen jeho rodnú Čenstochovú, ale aj miesta, ktoré mal rád, 
a ľudí, s ktorými spolupracoval – a ktorých mal nadovšetko rád. A vydáte 
sa na tú najdobrodružnejšiu životnú cestu – cestu lásky i bolesti. Cestu 
odpustenia. (panrektor.sk)

Heartbeat: Kam ma zavolá

Je dlho očakávaným albumom roka od dievčenskej 
skupiny Heartbeat. Zoznam piesní prináša texty plné 
úprimnej radosti a odhodlanosti v kráčaní za Kristom. 
Nechajte sa vtiahnuť do chvály, pri ktorej Na ničom 
nezáleží viac. „Nech už je za vetou ,Kam ma zavo-
lá‘ otáznik alebo bodka, vždy je naším cieľom ísť 
tam, kde počujeme Boží hlas. Aj v tejto chvíli si nie sme isté, čo je pred 
nami. Jedno však isté je, za nami je toho za tento pol rok možno až príliš 
veľa. A preto sa pýtame Otca, kam spolu pôjdeme ďalej. Vždy má nejaký 
nový plán. Veríme, že aj to, čo budete počuť, bude novým, možno iným, 
no vždy jeho dielom. Lebo stále nám na ničom inom nezáleží viac, len sa 
vydať tam, kam nás zavolá.“ (kumran.sk)
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J11.02. (nedeľa)  11.30 ŘkM R 18.30 Animované příběhy 
velikánů dějin

LUMEN

J27.01. (sobota)  20.15 Od ucha k duchu: Mesiac s pápe-
žom Františkom 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J28.01. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Bis-
kup Michal Buzalka – rozhlasová hra 14.00 Mladých ľudí 
zaujíma ochrana života. Hostia: Marek Michalčík, Lucia 
Labašová a Martina Bednáriková 15.30 Svetlo nádeje: 
Naveky Závažná – k nedožitým 90. narodeninám básnika 
Milana Rúfusa 20.30 Karmel: Sväté písmo na ceste k nám 
22.30 Deus Meus et Omnia: Pohľad na sakrálnu krásu 
františkánskych skladieb v súvislostiach
J29.01. (pondelok)  20.00 Študenti Univerzity Mateja Bela 
Banskej Bystrici upozorňujú na plytvanie potravinami. 
Vytvorili projekt špajza. 16.30 Máme v rodine človeka 
s autizmom. Aké sú možnosti zamestnávania takýchto 
ľudí?
J30.01. (utorok)  20.00 Život a dielo dona Bosca. Hosť: 
Juraj Kovaľ
J31.01. (streda)  20.00 Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v Nacinej Vsi
J03.02. (sobota)  20.15 Deň otvorených dverí na KU 
v Ružomberku
J04.02. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Svätá Dorota – rozhlasová hra 20.30 25 rokov služby 
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera

J07.02. (streda)  20.00 Rímskokatolícka farnosť Bratisla-
va-Vajnory
J10.02. (sobota)  15.15 Obeta darovaného života – blaho-
slavená Zdenka Schelingová 
J11.02. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30 
Encyklika pápeža Františka: Laudato si

RTVS

JEDNOTKA
J03.02. (sobota)  13.00 Na Hromnice – fantastická roman-
tická komédia 23.50 Na Hromnice R

DVOJKA
J29.01. (pondelok)  12.45 Orientácie 17.10 Spravodliví – 
televízny dokumentárny cyklus o Slovákoch, ktorí počas 
druhej svetovej vojny pomáhali Židom zachrániť sa 
pred holokaustom. Mnohí z nich získali titul Spravodlivý 
medzi národmi, no o ich skutkoch sa doteraz verejne 
nehovorilo R
J30.01. (utorok)  15.25 Karpatský miestopis – dokument R 
17.15 Spravodliví
J31.01. (streda)  21.30 Spravodliví
J02.02. (piatok)  12.30 Z mesta do mesta – cyklus doku-
mentov R 13.00 Moja misia: Podnikateľ s dušami – do-
kument o kňazovi Mariánovi Kuffovi R 13.25 S Bohom 
v Rusku – dokument o našich misionároch a premenách 
v bývalom Sovietskom zväze R

J03.02. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom – doku-
ment o sakrálnych stavbách na Slovensku
J04.02. (nedeľa)  06.35 Božie domy s Vandalom R 10.00 
Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia 
povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na met-
ropolitnú cirkev sui iuris z baziliky minor v Ľutine; slávi 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 
13.30 Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J28.01. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Popradu
J04.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 Dag-
mar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20 Opri 
sa o mňa – príbehy ľudí, ktorým pomohla v živote viera
J11.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých

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
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená.

 P L Z Á P I S Á O Y P E R I T S S

 K L A S V K N T E V T S R O S Ľ B

 S Í O S I V O Č O E A E O A U L F

 O T V D N Z E V K P T A V B A I A

 A S Y D I P I L Á S K A Y K R L D

 E N P R Č N Ý Z K Č N Y P M M A A

 O L A J É C A E A A I A A A L V Z

 N V Í N E N M K A Y M R H M V A Ý

 S M O M Á D R N N M S A Á A A A Ž

 A O E C H S Á Á O Ó M C R M D L N

 R N CH L I E B L T T I A N Á R B S

 T I R Á K E P O E A E N Ó I T A K

 O T O I R T A P T Ň CH Y A M R A F

Legenda: ANANÁS, ANIÓN, ATÓMY, BRÁNA, CEMENT, DALMÁCIA, 
ETAPA, FARMA, FARMÁRI, FIRMA, CHATÁR, CHLIEB, JEDÁLEŇ, KAČKA, 
KAMARÁT, KATIÓN, KOVÁČ, KVETY, LIPIDY, MAPKA, OBRAZ, OSIVO, 
OTRAS, OVOCIE, PATRIOT, PEKÁRI, PLODINA, PSOTA, RIZOTO, SAVANA, 
SLAMA, SĽUBY, SMIECH, SNAHA, SOCHÁR, SPEVY, STOPKY, STYRÉN, 
VINIČ, YPERIT, ZÁPAS, ZÁPIS, ŽALMY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 25–26: Krížovka: Ježiš nás čaká 
a chce uzdraviť naše srdce. Osemsmerovka: Ten, kto chápe, nie je 
schopný nenávidieť.

Výherca: Helena Džavoronková z Korunkovej

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

Pomôcky:  
AKU, Ik, Oak,  

Nomo
Ruské jazero
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0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

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

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
03.02. Fatimská sobota (10.00 h)
04.02. Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 
10. výročia vyhlásenia Prešovskej metropolie; 
slávi Mons. Ján Babjak SJ; káže kardinál Stanislav 
Dziwisz (10.00 h)
11.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
03.02. Fatimská sobota (08.30 h)
11.02. Stretnutie členov arcibratstva ruženca 
(17.30 h), svätá liturgia (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
31.01. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
07.02. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
09.02. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
03.02. Fatimská sobota (10.30 h)
04.02. Malá púť (10.30 h)
11.02. Večiereň na začiatok pôstu (17.00 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
06.02. Seminár o prorockých daroch pre kňazov 
(1) – jednodňový seminár o prorockých daroch 
a službe pod vedením Pavla Streža. Začiatok semi-
nára je o 9.00 hod. Príspevok na seminár je 10 eur.
15. – 20.02. Škola Otcovo srdce A
23. – 25.02. MMM1 – Manželstvo misia možná. 
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si 
manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozume-
nie. Víkend vedie tím SNE – Spoločenstvo novej 
evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur 
za manželský pár.
09. – 11.03. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre manžels-
tvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
03. – 08.5. Škola Otcovo srdce A

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, 11.30 h)
27.01. Savore: formačné stretnutie rómskych spo-
lupracovníkov

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Nedeľa 09.30 Svätá liturgia
07.02. Večer chvál s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h)
21.02. Večer mladých (17.30 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 Konštantí-
novej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta 
de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
21.02. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
21.03. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

ŠKOLA OTCOVO SRDCE – A
Z  Božej  dobroty môžeme  nazývať  nekonečného Boha Otcom. 
Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa 
otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu 
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca. Tieto 
stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj cez Centrum 
pre  rodinu  na  Sigorde,  slúžia  na  obnovu  a  posilnenie  vzťahu 
k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho 
lásky k nám.

Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.com.
Príspevok je 135 eur za osobu.
Tí, ktorí boli v centre účastní na akcii v roku 2017, 120 eur.

HĽADÁTE MOŽNOSŤ PROPAGOVAŤ SVOJE PODUJATIA,  
FIRMU ALEBO VÝROBKY? VYUŽITE NA TO NAJČÍTANEJŠÍ  
GRÉCKOKATOLÍCKY ČASOPIS NA VÝCHODNOM SLOVENSKU.  
BLIŽŠIE INFORMÁCIE: casopisslovo.sk/redakcia; 
0911 711 263; sefredaktor@casopisslovo.sk


