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Maďarská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics
J� foto: wikimedia.org

Na pestrej náboženskej mape karpatského 
regiónu sa cirkev 250- až 300-tisíc ma-
ďarských gréckokatolíkov prejavuje veľmi 
svojským štýlom. Jeho nezvyčajnosť je aj 
v protikladoch. Často sa stereotypne hovorí, 

že byzantský obrad je jednou z hlavných čŕt 
slovanských a rumunských národov. O Ma-
ďaroch sa zasa tvrdí, že sú rímskokatolíci či 
reformovaní. No život Maďarskej gréckoka-
tolíckej cirkvi svedčí o inej skutočnosti.
Pri začiatkoch Maďarskej gréckokatolíc-

kej cirkvi zohrala výraznú úlohu vnútorná 
uhorská kolonizácia, ktorá sa začala v súvis-
losti s tureckou okupáciou Uhorska a vrcho-
lila počas jeho oslobodzovania. Na miesto 
pôvodného obyvateľstva sa tak prisťahovalo 
nové. Na prelome 16. a 17. storočia historická 
Sabolčská župa, jadro územia maďarských 
gréckokatolíkov, stratila svojich pôvodných 
obyvateľov. Z vedeckých prác ruského dejepi-
sára Alexeja Petrova vieme, že podstatná časť 
obyvateľov utiekla smerom na sever, na úze-
mie dnešného Zakarpatska, kde zmenila 
jazyk a obrad, integrovali sa medzi Ruténov 
byzantského obradu. A naopak, na začiatku 
18. storočia Sabolčskú župu osídlili práve aj 
obyvatelia zakarpatskej oblasti, medzi ktorý-
mi, ako svedčia ich mená, boli aj potomkovia 
maďarských rodín, ktoré sa tam presťaho-

vali pred sto či dvesto rokmi. Tí, čo prežili 
uhorsko-turecké vojny, prebrali byzantský 
obrad nových prisťahovalcov. Ruténi prebrali 
aj staré stredoveké kostoly, ak po vojne ešte 
ostali stáť. Časom sa každodenným jazykom 
stal jazyk domorodcov a prisťahovalci sa 
premenovali podľa názvov potokov, vrchov... 
ich nového domova. Jazykovo sa asimilovali. 
Po niekoľkých desaťročiach začali žiadať po-
užívanie maďarského jazyka aj v cirkevných 
obradoch. A tak na konci 18. storočia viacerí 
cirkevní hodnostári začali s prekladmi litur-
gických textov do maďarského jazyka. A aj 
samotní kňazi začali kázať v maďarčine.
Druhým dôležitým centrom maďarských 

gréckokatolíkov je juhozemplínska oblasť. 
V 16. a 17. storočí aj ona stratila svojich 
pôvodných obyvateľov. Prešovsky historik 
Peter Kónya ukázal, že od roku 1670 a aj 
po roku 1711, keď rekatolizácia v tejto oblasti 
silnela, sa mnohé reformované rodiny stali 
gréckokatolíckymi. A hoci aj sem prichádza 
ruténske obyvateľstvo, postupne sa i ono 
asimiluje ako Ruténi v Sabolčskej župe.
Medzi maďarskými gréckokatolíckymi de-

dinami je mimoriadne dôležitý Hajdúdorog, 
ktorý bol najväčšou gréckokatolíckou farnos-
ťou Mukačevskej eparchie. Aj dnes je zreteľ-
ne viditeľná gréckokatolícka charakteristika 
tohto mesta, ako sa vykresľovala na začiatku 
17. storočia, keď sem Štefan Bočkaj priviedol 
svojich hajdukov. Napriek mnohým ťažkos-
tiam, ktorými museli obyvatelia tohto mesta 
prejsť, sa Hajdúdorog stal centrom maďar-
ských gréckokatolíkov. Okolité osady boli 
prevažne reformované (dedičstvo Bočkaja), 
a preto sa znakom maďarskej identity hajdú-
dorožských gréckokatolíkov stal maďarský 
jazyk, ale nie viera väčšiny Maďarov. Veľmi 
dôležitú úlohu pri posilnení gréckokatolíckej 
identity v meste zohral Andrej Bačinský, kto-
rý tu ako farár a dekan pôsobil pred svojím 
vymenovaním za mukačevského biskupa.
Tak ako Ruténi prišli do žúp Zemplín a Sa-

bolč, Rumuni osídľovali župy Satmár a Bihar. 
Niektoré rumunské rodiny došli až do Sabol-
čskej župy. A aj ony sa postupne asimilovali 
s okolitým pôvodným maďarským obyvateľ-
stvom. Prijali jeho jazyk a odovzdávali mu 
svoju vieru a tradície.
Nárast maďarskej identity medzi grécko-

katolíkmi je výrazný na konci 19. storočia. 
V tomto období sa maďarská vláda snažila 
posilniť maďarské etnikum v Uhorskom 
kráľovstve. Tato asimilácia bola podporovaná 
najmä cez školy a vzdelávanie, ale mala na ňu 
vplyv aj sociálna a ekonomická zmena spo-
ločnosti, ktorá sa zavŕšila migráciou národov 
a procesom urbanizácie. Stručne tak môžeme 
povedať, že na vznik etnika maďarských gréc-
kokatolíkov mali najväčší vplyv práve prijatie 
byzantského obradu Maďarmi od Ruténov 
a Rumunov, a naopak ich maďarizácia.
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Slávnym divotvorcom
O pár dní bude 
mať sviatok môj 
patrón, svätý 
a slávny veľkomu-
čeník a divotvorca 
Juraj. A teda aj ja. 
Ako chlapec som sa 
mu chcel podobať. 
Nie v mučeníctve. 
Ktoré dieťa by túži-
lo zomrieť. A von-

koncom nie bolestivou smrťou. Ale v jeho 
sláve. V divoch, ktoré konal. No nechápal 
som, že toto všetko sú spojené nádoby. Dnes 
už to viem. Ak chcem konať veľké divy, ak 
chcem byť iný, ako sú ľudia tohto sveta, je to 
spojené s mučeníctvom. Čím väčší mučeník, 
tým väčšie divy je schopný konať.
Určite sa vám stalo, že vás niekto nazlostil, 

nahneval či vám nejako ublížil. A v chráme 
ste isto počuli slová kňaza, ktorý vyzýval 
k odpusteniu takýchto krívd. Možno aj 
dodal, že čím viac odpúšťame, tým viac sa 
podobáme Bohu. Ak je krivda malá, odpúšťa 
sa ľahko. Nie je to žiadny zázrak, žiadny div. 
No ak je krivda väčšia, je to už ťažšie. Nie-
ktoré krivdy a bolesti prežijú i smrť – dedia 
si ich deti a ich deti. Odpustiť takúto veľkú 
krivdu je naozaj divom, ktorý tento svet 
nevie pochopiť. A nie je to ľahké – bolí to, 
trhá našu dušu, naše vnútro. Zúri v nás boj 
s našou vlastnou spravodlivosťou, s našou 
túžbou po spravodlivej odplate. Zvládnuť 
to dokážu naozaj iba Boží synovia, ktorých 
tak túžobne čaká celé stvorenie. Lebo zlosť, 
hnev, krivda, to všetko je hriech, ktorý vďaka 
nášmu rozhodnutiu vytlačiť Boha zo sveta 
i z nášho života rastie, bujnie a ako rakovina 
napáda všetko dobré.
Ako kresťania sme povolaní podobať sa 

svojmu Otcovi – Bohu. My máme poznanie, 
aký je – náš brat Ježiš nám to povedal. Hovo-
ril o Otcovi, ktorý čaká márnotratných synov, 
o Otcovi, ktorý nalomenú trstinu nedolomí, 
o Otcovi, ktorý nechá rásť i kúkoľ, len aby 
jedno jediné steblo pšenice nezlomil. O Ot-
covi, ktorý je láskou, ako napísal apoštol Ján. 
Skutočnou pravou láskou, z ktorej všetky ro-

zumné bytosti čerpajú silu do svojho života. 
Silu žiť, silu svedčiť, a teda aj silu odpúšťať.
Vráťme Boha späť do tohto sveta, vráť-

me ho do svojich rodín, do svojho života. 
Začnime budovať vzťahy s tými, s ktorými 
sme spálili mosty. Brat nech odpustí bratovi. 
Sestra sestre. Lebo všetci sme jeho deti a on 
má radosť, ak sa my navzájom milujeme. 
A prvým krokom skutočnej lásky je odpus-
tenie.
Že to nie je ľahké? To viem sám veľmi 

dobre. No veľké divy, odpúšťanie veľkých 
krívd stojí i veľkú námahu, veľké vnútorné 
utrpenie. Stávame sa sv. Jurajom dnešnej 
doby – mučeníkom, či dokonca veľkomuče-
níkom. Stávame sa v očiach anjelov slávnymi, 
lebo sme prekonali sami seba, svoju pýchu, 
hnev, ba dokonca i vlastnú spravodlivosť. Už 
nežijeme podľa ľudskej spravodlivosti, ale 
podľa Božej. Sme víťazi nad samým sebou, 
nad svojou vlastnou smrťou. A to len a vďaka 
tomu, že sme spoznali jeho lásku, lásku náš-
ho nebeského Otca. Vďaka tomu, že máme 
možnosť bývať v jeho dome. Pripravil ho pre 
nás na tejto zemi, ktorá je unikátom v celom 
vesmíre. Vďaka tomu, že nás učí milovať 
jeden druhého aj viac ako seba – lebo on 
nás tak miluje. Milovať čistou, nesebeckou 
láskou.
A hoci to bude znieť paradoxne, musíme 

začať od seba. Odpustiť sebe, že sme ušli 
od Otca, alebo to, že sa pred jeho tvárou 
skrývame niekde v kúte či pod stolom 
– v tme so zatvorenými očami naivne si 
mysliac, že nás nevidí a že nás nemiluje. 
Odpustiť sebe, že sme premárnili svoj život 
a teraz musíme tvrdo pracovať a naprávať, čo 
sme spôsobili svojou nedbalosťou. A milovať 
sa skutočnou láskou neodopierajúc si to, 
po čom naozaj v hĺbke srdca túžime – milu-
júci dotyk jeho odpustenia, jeho lásky. Slová: 
„Vitaj doma, moje dieťa.“

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Slovensko bude mať 
novú blahoslavenú

Svätý Otec František prijal 6. marca na osob-
nej audiencii kardinála Angela Amata SDB, 
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. 
Počas audiencie Svätý Otec schválil dekrét 
o mučeníctve Božej služobníčky Anny Ko-
lesárovej, narodenej vo Vysokej nad Uhom 
na Slovensku, ktorú v závere druhej sveto-
vej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. 
Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo 
nevinnosť.
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 

vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce 
ako dcéra Jána Kolesára a Anny, rodenej 
Kušnírovej. Ako desaťročná stratila mamu. 
Žila skromne a dbala o svoju povesť a čistotu. 
Pravidelne pristupovala k sviatosti zmierenia 
a Eucharistii.
Koncom druhej svetovej vojny pri pre-

hliadke domu jeden opitý vojak sovietskej 
armády našiel pivnicu a ľudí, ktorí sa v nej 
skrývali. Ján Kolesár prikázal dcére, aby 
vojakovi pripravila jedlo. Anka počúvla a išla 
do kuchyne. Po chvíli si však vojak mladé 
dievča všimol a začal naň naliehať, aby sa mu 
oddalo. Anna odmietla aj napriek hrozbám. 
Zomrela dvomi ranami, do hrude a do tváre.

Farár Anton Lukáč po pohrebe 29. novem-
bra 1944 do matriky zapísal: Hostia sanctae 
castitatis – obeť svätej čistoty. Svedectvo 
o udalosti podpísalo päť svedkov.
Bližšie spoznať život Anny Kolesárovej 

možno na internetovej stránke annakolesa-
rova.sk. (maľba: Z. Verbovská)

J▌Kresťania v Sýrii: „Veľký týždeň je náš život: 
utrpenie, smrť a vzkriesenie!“

Na Veľký piatok 30. marca sa v Katedrále Svä-
tého Ducha v sýrskom Homse veriaci mod-
lili pobožnosť krížovej cesty. Otec Kassab, 
miestny farár, v závere modlitby povedal: 
„Veľký týždeň je odrazom nášho života: utr-
penie, smrť a vzkriesenie. My kresťania sme 
trpeli a stále veľmi trpíme pre vojnu v Sýrii... 
Teraz sa snažíme opäť nadobudnúť nádej 
a s bázňou očakávame vzkriesenie Ježiša.“
V gréckokatolíckom Chráme svätého 

Petra v dedine Marmarita, ktorá je centrom 
Wadi al-Nasara, čo po slovensky znamená 
Údolie kresťanov, sa veriaci schádzali počas 
pôstu pravidelne na večierni. Po skončení 
bohoslužby si precvičovali aj liturgické spevy 
a pripravovali sa tak na slávnosti Veľkého 
týždňa.
K miestnym veriacim patrí aj rodina 

Ghassanovcov. „Utiekli sme z Homsu pre 
vojnu. Jedného dňa bol náš dvadsaťpäťročný 
syn Michel v obývačke nášho domu, keď mu 
zrazu preletela hlavou zablúdená guľka. Bol 
na mieste mŕtvy,“ rozpráva matka Maha San-
na. „Prišli sme do Údolia kresťanov, bývame 
v prenajatom byte, ktorý nám platí Cirkev. 
Ak by jej nebolo, neviem, čo by s nami bolo.“

V tomto sýrskom regióne sa nachádzajú 
tzv. vnútorne vysídlené osoby z iných častí 
krajiny: Aleppa, Damasku či Idlibu. „Našu 
farnosť navštevuje dvetisíc ľudí. Vďaka 
pomoci pápežskej nadácie ACN – Aid to 
the Church in Need môžeme platiť nájom 
za mnohých vysídlených ľudí, poskytovať 
im šatstvo, jedlo, lieky a zdravotnú starostli-
vosť,“ povedal otec Walid Iskandafy. (Pápež-
ská nadácia ACN Slovensko)

�� List talianskych biskupov informoval 
8. marca taliansky denník Avvenire, že 
narastá počet holandských občanov, ktorí 
zomierajú eutanáziou. V správe komisie 
sa hovorí o 6 585 prípadoch, čo je 4,4 
percenta z celkového počtu úmrtí v krajine. 
V porovnaní s rokom 2016 ide o osem-
percentný nárast. Podobne upozornil aj 
torontský arcibiskup kardinál Thomas 
Collins, keď povedal, že eutanázia utvrdzu-
je v presvedčení, že človek má hodnotu, 
iba ak je plný síl. Prejavom je aj zvyšujúci sa 
počet samovrážd mladých ľudí. Kanadská 
cirkev sa preto aktívne podieľa na rozvoji 
paliatívnej starostlivosti a skrze farnosti 
sa snaží oslovovať všetkých, ktorí majú 
pochybnosti o hodnote vlastného života, 
aby im pomohla objaviť vlastnú dôstojnosť. 
(RV CZ)

�� Prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri odovzdal 
24. marca Svätému Otcovi Františkovi 
novú edíciu publikácie Katolícky východ, 
ktorú vydala Kongregácia pre východné cir-
kvi pri príležitosti osláv stého výročia svoj-
ho založenia. Kniha poskytuje systematický 
prehľad o aktuálnej situácii východných 
katolíckych cirkví vrátane ich škôl a ďalších 
inštitúcií a je vybavená mapkami a podrob-
nými bibliografickými údajmi. Predchádza-
júce vydanie bolo z roku 1974. (RV)

�� Ukrajinská gréckokatolícka cirkev sa 
25. marca zapojila do francúzskej ini-
ciatívy modlitby za pokoj na Strednom 
východe a na Ukrajine, kde stále prebie-
hajú ozbrojené konflikty. K iniciatíve sa tiež 
pripojili predovšetkým kresťania v Iraku, 
Sýrii, Egypte, Libanone, Svätej zemi, 
Rumunsku, Indii, Etiópii a vo Francúzsku. 
(news.ugcc.ua)

�� Svätý Otec František vstúpil do veľ-
konočného trojdnia 29. marca slávením 
svätej omše v rímskej väznici Regina Coeli 
neďaleko Vatikánu. Ešte predpoludním 
predsedal v Bazilike sv. Petra omši svätenia 
olejov. Na Veľký piatok sa dvadsaťtisíc ľudí 
modlilo so Svätým Otcom krížovú cestu 
v rímskom Koloseu. Meditácie nad kla-
sickými štrnástimi zastaveniami Kristovej 
trpiteľskej cesty pripravili stredoškolskí 
a vysokoškolskí študenti z Ríma. Svätý Otec 
s pútnikmi z rôznych krajín začal slávenie 
Veľkej noci pri nočnej vigílii Bielej soboty 
v Bazilike sv. Petra, počas ktorej udelil krst 
ôsmim katechumenom. V nedeľu Pánovho 
zmŕtvychvstania slávil Svätý Otec František 
svätú omšu na Námestí sv. Petra. Evanje-
lium o radostnej udalosti zaznelo v latinči-
ne aj v gréčtine. Napokon udelil Svätý Otec 
na poludnie z balkóna na priečelí Baziliky 
sv. Petra požehnanie Urbi et orbi. (RV)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

Slovo vzkriesenia
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Výkrik skaly hrobu
Pri veľkonočnej vigílii Svätý Otec František 
vyzval veriacich k nasledovaniu vzkriesené-
ho Krista: „Uprostred našich mlčaní, keď tak 
zdrvujúco zostávame ticho, vtedy kamene 
začínajú kričať (porov. Lk 19, 40) a dávajú 
priestor tomu najväčšiemu ohlasovaniu, 
aké história kedy mohla poznať: ,Niet ho tu, 
lebo vstal‘ (Mt 28, 6). Skala hrobu vykríkla 
a svojím krikom ohlásila všetkým novú cestu. 
Bolo to stvorenie, ktoré sa ako prvé stalo oz-
venou víťazstva života nad všetkými skutoč-
nosťami, ktoré sa snažili umlčať a zahamovať 
radosť evanjelia. Bola to skala hrobu, ktorá 
ako prvá odletela, a svojím spôsobom dala 
tón spevu chvály a nadšenia, radosti a náde-
je, na ktorom sme všetci pozvaní podieľať 
sa. A ak sme včera so ženami kontemplovali 
toho, ,ktorého prebodli‘ (Jn 19, 37), dnes 
sme s nimi pozvaní kontemplovať prázdny 
hrob a počúvať slová anjela: ,Vy sa nebojte! 
... vstal‘ (Mt 28, 5 – 6). Slová, ktoré chcú za-
siahnuť naše najhlbšie presvedčenia a istoty, 
naše spôsoby, akými posudzujeme a pris-
tupujeme ku každodenným udalostiam; 
zvlášť to, ako si vytvárame vzťahy s druhými. 
Prázdny hrob chce byť výzvou, chce pohnúť, 
klásť otázky, ale hlavne nás chce povzbudiť 
k viere a k dôvere, že Boh sa dostaví v akej-
koľvek situácii, v ktoromkoľvek človeku a že 
jeho svetlo môže preniknúť do nepredvída-
teľných a najuzavretejších zákutí bytia. Je 
vzkriesený zo smrti, vzkriesený z miesta, 

od ktorého nikto nič neočakával, a čaká nás, 
tak ako čakal ženy, aby sme sa spolupodieľali 
na diele záchrany. Toto je základ a sila, ktorú 
máme ako kresťania na to, aby sme vynaložili 
náš život a našu energiu, inteligenciu, city 
a vôľu pri hľadaní a zvlášť pri vytváraní dôs-
tojných ciest. On tu nie je. Vstal z mŕtvych! 
To je ohlasovanie, ktoré podopiera našu ná-
dej a premieňa ju v konkrétne skutky lásky. 
Ako veľmi potrebujeme nechať, aby touto 
skúsenosťou bola pomazaná naša krehkosť. 
Ako veľmi potrebujeme, aby bola naša 
viera obnovená, aby boli naše krátkozraké 
horizonty spochybnené a obnovené týmto 
ohlasovaním. On je vzkriesený a spolu s ním 
sa obnoví naša tvorivá nádej, aby sme čelili 
súčasným problémom, pretože vieme, že nie 
sme sami. Sláviť Veľkú noc znamená znovu 
veriť, že Boh vstupuje a neprestáva vstupovať 
do našich životných príbehov, spochybňujúc 
naše uniformujúce a paralyzujúce predur-
čujúce predstavy. Sláviť Veľkú noc znamená 
dovoliť Ježišovi, aby porazil ten malodušný 
postoj, ktorý nás tak často blokuje a pokú-
ša sa pochovať každý druh nádeje. Kameň 
hrobu vykonal svoju rolu, ženy si vykonali 
svoju rolu, teraz je pozvanie adresované ešte 
raz vám a mne. Pozvanie prelomiť zacyklené 
návyky, obnoviť náš život, naše rozhodnutia 
a našu existenciu. Pozvanie, ktoré je určené 
pre nás tam, kde sa nachádzame, v tom, 
čo robíme a čím sme, s tou úrovňou moci, 
ktorú máme. Chceme byť súčasťou tohto 
ohlasovania života alebo zostaneme mlčať 
pred udalosťami? Bratia a sestry, nie je tu, 
on vstal! A čaká ťa v Galilei, pozýva ťa, aby si 
sa vrátil do času a miesta prvotnej lásky, aby 

ti povedal: ,Neboj sa, nasleduj ma‘.“ (úry-
vok príhovoru z 31. marca 2018)

Pravá nádej sveta
Vo svojom veľkonočnom posolstve Svätý 
Otec upriamil pozornosť na pravú nádej sve-
ta: „Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus je vzkriese-
ný! V Cirkvi po celom svete zaznieva toto po-
solstvo spolu so spevom Aleluja: Ježiš je Pán, 
Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi 
nami. Aleluja! Ježiš sám predpovedal svoju 
smrť a zmŕtvychvstanie prostredníctvom 
obrazu pšeničného zrna. Hovoril: ,Ak pše-
ničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú 
úrodu‘ (Jn 12, 24). A presne to sa stalo: Ježiš, 
pšeničné zrno zasiate Bohom do brázd zeme, 
zomrel zabitý hriechom sveta, bol dva dni 
v hrobe; ale v tej smrti bola obsiahnutá všet-
ka moc Božej lásky, ktorá vytryskla a zjavila 
sa na tretí deň – ten deň, ktorý dnes slávime: 
vo Veľkú noc Krista Pána. My kresťania 
veríme a vieme, že zmŕtvychvstanie Krista 
je pravou nádejou sveta. Tou, ktorá neskla-
me. Je silou pšeničného zrna, silou lásky, 

ktorá sa znižuje a dáva sa až do krajnosti, 
a ktorá opravdivo obnovuje svet. Táto sila 
prináša ovocie aj dnes v brázdach našich 
dejín, poznačených mnohými neprávosťami 
a násilím. Prináša ovocie nádeje a dôstojnosti 
tam, kde je bieda a vylúčenie, kde je hlad 
a nedostatok práce. K migrantom a utečen-
com, k obetiam drogových kartelov, obcho-
dovania s ľuďmi a otroctva našich čias. A my 
dnes prosíme o ovocie pokoja pre celý svet. 
Drahí bratia a sestry, aj nám, tak ako ženám, 
ktoré prišli k hrobu, je určené toto slovo: 
,Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet 
ho tu, vstal z mŕtvych!‘ (Lk 24, 5 – 6). Smrť, 
samota a strach už nemajú posledné slovo. Je 
tu jedno slovo, ktoré siaha ďalej a ktoré môže 
vysloviť jedine Boh: je to slovo vzkriesenia. 
So silou Božej lásky toto slovo premáha zlo-
bu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť 
a radosť zarmúteným, odvracia nenávisť, 
pokoruje pýchu mocných a podnecuje svor-
nosť a pokoj.“ (úryvok posolstva Urbi et orbi 
z 1. apríla 2018)

Svätý Otec v Prato v novem
bri 2015

„Kristus, ktorý porazil  
temnoty hriechu a smrti,  

nech daruje pokoj  
našim dňom.“  

(twitter Svätého Otca Františka  
z 3. apríla 2018)
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V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, 
ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho 
dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými zmenami, až sa vyprofilovalo ako 
resocializačné stredisko Domov nádeje sídliace na Jarkovej ulici v Prešove. Dnes je 
odborníkmi považované za jedno z najlepších resocializačných stredísk v našej krajine 
a ponúka odborné sprevádzanie počas doliečovacieho procesu pre závislých mužov.

JJ Silvia Hrabčáková
J� foto: Marek Rohaľ

Resocializačné stredisko  
Domov nádeje
Začiatky formovania sociálnych služieb 
v meste Prešov sú spájané s rokom 1993, keď 
vznikla služba pre ľudí bez domova a v nú-
dzi – Útulok. Po rokoch sa však čoraz viac 
na službu začali obracať ľudia prechádzajúci 
abstinenciou. Preto v roku 1999 bola služba 
preregistrovaná na kombinované zariade-
nie resocializačného strediska a útulku. 
Postupne sa ukazovala potreba samostat-
ného zariadenia, ktoré by sa špecializovalo 
na závislých ľudí. Spustenie služby bolo 
spojené s oficiálnou registráciou a získaním 
potrebnej akreditácie v roku 2001. Odvtedy je 
Domov nádeje resocializačným zariadením 
s pobytovou formou, ktorá sa venuje výhrad-
ne mužom.

Cieľom je ponúknuť odborné služby počas 
doliečovania, ktoré je procesom uzdravova-
nia klientov. Ten sa uskutočňuje systémom 
komunity s jasne stanovenými pravidlami. 
Doliečovanie trvá minimálne trinásť mesia-
cov, no dĺžka závisí od procesu uzdravovania 
a doliečovania konkrétneho klienta. 
Program je rozdelený do štyroch štádií 
s určitou dĺžkou trvania. Prechod od jed-
ného štádia do druhého je podmienený 
spoluprácou klienta v resocializácii, od jeho 
práce na vlastnej zmene, spolupráce s terape-
utom, prínosu pre skupinu a aktivít v rámci 
zaradenej pracovnej terapie. Po určitom čase 
si klient podáva žiadosť, na základe ktorej sa 
skúma, či sú naplnené jednotlivé potrebné 
body, a po schválení radou starších a tera-
peutickým tímom prestupuje do vyššieho 
štádia. Pri štvrtom štádiu žiada o preradenie 
do piateho, ktoré je chráneným bývaním. To 
znamená, že klient úspešne ukončil proces 
doliečovania, no neodchádza za brány zaria-
denia. Poskytne sa mu určité obdobie, aby 

sa mohol zaradiť do života: začína pracovať 
a na programe sa zúčastňuje už len dvakrát 
do mesiaca na hodnotiacich skupinách.
Bežný deň v Domove nádeje má stanovený 

režim, ktorý sa vytváral postupne, vzhľadom 
na potreby klientov. Ich deň sa hneď po pre-
budení doteraz začínal cigaretou a kávou. Tu 
sa začína rannou hygienou a raňajkami. Cie-
ľom je naučiť klientov zdravému životnému 
štýlu. Nasleduje ranná skupina, kontrolova-
nie rajónov a rozdelenie klientov do činností, 
ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti. V rámci 
zariadenia muži pracujú v kuchyni, v práčov-
ni, v autoumyvárni a v pneuservise. Klienti 
si sú vedomí, že ide o chránené pracovné 
miesto, kde pracujú aj pre verejnosť a bez 
finančného ohodnotenia. Cieľom je učiť sa 
pracovným zručnostiam, zodpovednosti 
za svoju prácu a príprava na uplatnenie sa 
na trhu práce. V rámci dopoludňajšieho 
programu majú terapeuti možnosť prostred-
níctvom sedení pracovať s klientmi indivi-

RIEŠENIE, nie odsúdenie
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duálne. Deň sa končí spoločnou skupinovou 
terapiou, pri ktorej sa hodnotí celý deň.

Duchovný rozmer v zariadení
V rámci zariadenia je možnosť duchov-
ného rozvoja. Táto oblasť je dobrovoľná, 
nie sú do nej klienti nútení, ale priestor 
na duchovnú formáciu sa u mužov vytvá-
ra a podporuje. V rámci celého procesu je 
v skupinách modlitba s čítaním Svätého 
písma. Dvakrát mesačne sa skupina stretá-
va s duchovným správcom charity otcom 
Vasilom Kormaníkom. Klienti môžu podľa 
dobrovoľného rozhodnutia navštevovať 
svätú liturgiu a omšu. Počas sviatkov navšte-
vujú bohoslužby spoločne. Viacerí boli počas 
svojho doliečovacieho procesu uzdravení 
z duševných zranení a prežili obrátenie. Len 
v priebehu posledného roka niekoľkí klienti 
prijali krst a ďalšie sviatosti. Dnes sú svetlom 
pre iných.

Závislosť sa mení rokmi  
aj v spoločnosti
V prvých rokoch spustenia služby bola klien-
tela zväčša závislá od alkoholu, výnimočne sa 
objavila nejaká drogová závislosť. Postupne 
sa situácia zmenila. Dnes už len ojedinele 
prichádzajú závislí od alkoholu. Zmena 
nastala aj vo vekovej štruktúre klientov. Po-
sledné roky do zariadenia prichádzajú zväčša 
mladí do tridsiateho roku života, ktorí sú zá-
vislí od drog. V minulosti boli klientmi zväč-
ša starší muži s určitými zručnosťami a pra-
covnými návykmi. U mnohých dnešných 
klientov treba vybudovať pracovné návyky 
úplne od začiatku. Dôležité je, aby prevzali 
zodpovednosť samých za seba, keďže mnohí 
zneužívajú starostlivosť rodičov. Pri týchto 
klientoch je preto nevyhnutné odpútanie sa 
od rodičov, ktorých môže klient vnímať ako 

riešenie pri neúspechu v abstinencii. Tým sa 
však oslabuje motivácia a túžba oslobodiť 
sa od závislosti. Ale smerovanie pracovníkov 
voči klientom je aj v budovaní zodpovednos-
ti za svoj život.
Terapeuti hľadajú spoločne s klientom 

problémy, príčiny a následne aj možné rieše-
nia. Sú však len sprievodcami, ktorí na zá-
klade komunikácie a individuálnych sedení 
pomáhajú klientovi nájsť príčiny a riešenia. 
Usilujú sa, aby klient pochopil, že aj z ťaž-

kých životných situácií sa dá poučiť, a pomá-
ha spolu s ním nachádzať riešenie.
„Nemajme predsudky voči ľuďom bez 

domova, závislým, ale hľadajme riešenie, nie 
odsúdenie. Nikdy nevieme, čo predchádzalo 
tomu, že tento človek dospel do štádia, keď 
potrebuje liečbu. Závislý človek je chorý 
človek. A choroba je diagnóza, pri ktorej je 
potrebná liečba. Preto je dôležité, aby sme 
boli citliví a viac sa zaujímali o hľadanie rie-
šenia, ako o robenie záverov,“ hovorí Ľubica, 
terapeutka Domova nádeje.

Resocializačné stredisko  
Domov nádeje dnes
Dnes sa úspešnosť zariadenia odhaduje 
na 60 % a najsilnejšou stránkou je celkový 
prístup terapeutov ku klientovi so všetkým, 
čo klient osobnostne, psychicky a fyzicky 
potrebuje. Zariadenie vytvára priestor, aby 
klient obnovil to, čo mal, a aby získal to, čo 
nemal, ponúka celkový servis pre resocializá-
ciu obohatenú o chránené bývanie. Prog-
ram je nastavený tak, aby sa klient nanovo 
učil všetkému – pracovným schopnostiam, 
samostatnému a zodpovednému rozhodo-
vaniu, osobnostnému a duchovnému rastu, 
dokonca aj možnosti štúdia. Chránené býva-
nie je bonusom, keď si klient môže odskúšať 
život samostatne s vlastnou prácou, ale ešte 
stále v bezpečí zariadenia a komunity, ktorá 
mu pomáha.
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J▌Zosnula sestra  
Nikolaja Mydlíková

V nedeľu 
Paschy 
1. apríla vo 
veku 89 ro-
kov života 
a 49 rokov 
zasvätené-
ho života 
odovzdala 

Pánovi svoju dušu sestra Nikolaja Oľga 
Mydlíková z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. 
Pohrebné obrady sa uskutočnili 6. apríla 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Sestra Nikolaja sa narodila 20. mája 1928 

v Becherove v rodine gréckokatolíckeho kňa-
za. Vyštudovala Lekársku fakultu Karlovej 
univerzity v Prahe a ako lekárka nastúpila 
do liečebne pre chorých na tuberkulózu 
v Lučivnej vo Vysokých Tatrách.
Vo svojom byte ukrývala gréckokatolíckeho 

kňaza otca Ivana Ljavinca až do zatknutia 

2. júla 1955. Bola odsúdená 8. septembra 
1956. Po prepustení z väzenia pracovala ako 
predavačka a zdravotná sestra, od roku 1959 
ako lekárka v Dolnom Kubíne a vo Svidníku 
až do roku 1990. Aktívne sa angažovala pri 
obnove Gréckokatolíckej cirkvi a 1. októbra 
1969 vstúpila do tajného noviciátu sestier ba-
ziliánok. Večné sľuby zložila 14. októbra 1973. 
Po roku 1989 sa pričinila o obnovu rehole, ná-
vrat sestier baziliánok do Prešova aj založenie 
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľké-
ho v Prešove, ktorú päť rokov viedla. V rokoch 
1990 – 2000 bola provinciálnou predstavenou 
rádu na Slovensku. Jeseň svojho života prežila 
v Monastieri sv. Makríny v Prešove.
Pohrebným obradom 6. apríla v Kated-

rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove predsedal 
protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. 
Ľubomír Petrík. Rehoľná sestra bola pocho-
vaná na prešovskom mestskom cintoríne.
Christos voskrese! (S. Gábor)

J▌V Starej Ľubovni sa konala odpustová slávnosť
Vo Farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej 
Ľubovni sa 18. marca konala odpustová sláv-
nosť bl. Metoda Dominika Trčku CSsR, kto-
rému je zasvätený kláštor otcov redemptoris-
tov. Hlavným celebrantom a kazateľom bol 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, ktorého v úvode privítal primátor mesta 

Ľuboš Tomko. Metropolita následne posvätil 
nové lavice a krylos na chóre. „Svätých máme 
nielen oslavovať, ale aj nasledovať vo svojich 
životoch,“ zdôraznil v homílii vladyka Ján. 
Liturgiu spevom sprevádzal Zbor blahoslave-
ného Metoda. (P. Tomko)

J▌Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur 
posvätil ikonostas v Lastovciach

Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvä-
til 2. apríla, na Svetlý pondelok, obnovený 
ikonostas v Chráme Nanebovstúpenia Pána 
v Lastovciach. Obnovenie ikonostasu bolo 
vyvrcholením rozsiahlej niekoľkoročnej 
rekonštrukcie interiéru chrámu. Vladyka Mi-
lan vo svojom príhovore vyzval veriacich, aby 

svoje kresťanstvo žili presvedčivo ako dôkaz 
zmŕtvychvstania Ježiša. V závere slávnosti 
správca farnosti otec Marcel Gecej vyzdvihol 
náročnú a precíznu prácu reštaurátorky Ve-
roniky Volochovej z Michalian a poďakoval 
sa všetkým dobrodincom, ktorí pomáhali pri 
realizácii. (S. Gecejová)

�� Vo farnosti bl. hieromučeníka P. P. Goj-
diča v Starej Ľubovni sa 4. – 11. marca 
konali ľudové misie, ktoré viedli otcovia 
kapucíni z Bratislavy. Program misií zahŕňal 
každodennú modlitbu šiestej hodinky a ka-
techézu v čase obeda, a večer svätú liturgiu 
s misijnou kázňou. Misionári sa stretávali 
aj s deťmi a mladými v chráme, ale aj v zá-
kladnej škole, cirkevnom gymnáziu a ob-
chodnej akadémii. Radosť urobili aj svojím 
hudobným koncertom v sobotu večer, pred 
ktorým si manželské páry obnovili svoje 
sľuby. Sväté misie sa slávnostne ukončili 
požehnaním misijného kríža, keďže misie 
sa vo farnosti konali po prvýkrát. (J. Popik)

�� Gréckokatolícka teologická fakulta Pre-
šovskej univerzity v Prešove zorganizovala 
13. marca v rámci prežívania Jubilejného 
roka Prešovskej archieparchie medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Katechéza 
– výzvy a impulzy. Spoluorganizátorom po-
dujatia bol Diecézny katechetický úrad Pre-
šovskej archieparchie, Pápežská univerzita 
Jána Pavla II. v Krakove a Katechetický úrad 
metropolitnej kúrie v Krakove. (P. Tirpák)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom cen-
tre Bárka v Juskovej Voli sa 16. – 18. marca 
stretlo 38 účastníkov Školy služby a 30 
účastníkov Školy učeníka v Archieparchiál-
nej škole animátora dobrovoľníka. V Škole 
učeníka prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ priblížil tému Cirkev a jej 
štruktúry, v ktorej sa venoval bohatstvu 
viery a života v Cirkvi v histórii i súčasnosti 
Prešovskej archieparchie. V Škole služby 
v odbore animátor skupinky mladí pod 
vedením Lucie Baranovej diskutovali o zák-
ladoch vývinovej psychológie, syndróme 
vyhorenia i riešení konfliktov. V kreatívno-
hudobnom odbore redaktorka gréckokato-
líckeho časopisu Slovo Drahomíra Kolesá-
rová približovala mladým princípy písania 
príbehu a robenia rozhovoru. Vyvrcholením 
víkendu bola ďakovná svätá liturgia, ktorú 
slávil vladyka Ján. (P. Maľarčík)

�� Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Hu-
mennom sa 20. marca konala prednáška 
dekana Gréckokatolíckej teologickej fakul-
ty Prešovskej univerzity v Prešove Mons. 
Petra Šturáka, ktorý študentov tretieho 
a štvrtého ročníka previedol históriou Pre-
šovskej eparchie pri príležitosti 200. výročia 
jej založenia. Dekan zároveň predstavil 
študentom možnosti štúdia na Gréckokato-
líckej teologickej fakulte. (E. Jarošová)

�� Žiaci tretieho ročníka Cirkevnej základ-
nej školy s materskou školou bl. P. P. Goj-
diča v Prešove pripravili 21. marca v Chrá-
me Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove 
pre ostatných žiakov a zamestnancov krí-
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J▌Slovenskí vladykovia  
sa stretli s mladými zo svojich eparchií

V BRATISLAVSKEJ EPARCHII
Už na Lazárovu sobotu 24. marca sa v Ma-
rianke pri Bratislave konalo stretnutie mlá-
deže s bratislavským eparchom Petrom Rus-
nákom. Program sa začal modlitbou krížovej 
cesty a katechézou vladyku, ktorý vychádzal 
z posolstva Svätého Otca na tohtoročný 
Svetový deň mládeže: Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha. Vladyka mladých povzbu-
dil, že Boh každého pozná a volá po mene 
tak, ako anjel pri zvestovaní oslovil po mene 
Máriu. Rodičov tiež vyzval, aby napomáhali 
rozvoju osobného vzťahu detí s Bohom. 
Stretnutie sa skončilo bratským agapé. 

V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII
Mladí z Prešovskej archieparchie prežívali 
23. – 25. marca Kvetný víkend v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre Bárka v Jusko-
vej Voli. Piatkový program sa začal božskou 
službou vopred posvätených darov. V sobotu 
sa mladí zaoberali myšlienkami o odvahe, 
ktoré v katechéze prezentoval otec Martin 
Tkáč. Popoludní nasledovala sviatosť zmie-
renia a workshopy. Deň zavŕšila svätá liturgia 
a modlitba krížovej cesty. V nedeľu sa po svä-
tej liturgii mladí presunuli do prešovského 
Kina Scala, kde pokračoval program Kvetnej 
nedele na tému Našla si milosť u Boha. 
Mladí tiež sprítomňovali myšlienku výročí 
Prešovskej archieparchie Tvoje z tvojho tebe 
prinášame... Vyše päťsto účastníkov mohlo 
bližšie spoznať prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. V relácii Nikto 
nie je dokonalý, iba Boh vladyka komento-
val odpovede mladých na otázky o Cirkvi. 
Potom spolu s otcom Erichom Eštvanom, 
riaditeľom GMC Bárka v Juskovej Voli, 
určovali na slepej mape miesta turistických 
dní archieparchie. Vo videu Tajomstvo vla-

dykovej kuchyne arcibiskup ponúkol recept 
na rýchle internátne jedlo. V katechéze sa 
venoval téme počatia života, ktorý pripadol 
práve na deň stretnutia. V závere odovzdal 
certifikáty animátorom, ktorí ukončili 
Archieparchiálnu školu animátora dobrovoľ-
níka. Program zavŕšila modlitba Ďakovného 
akatistu a archijerejské požehnanie.

V KOŠICKEJ EPARCHII
Kvetný víkend Košickej eparchie s témou 
Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha 
sa uskutočnil 23. – 25. marca v Trebišove. 
Piatkový program sa začal v miestnom 
farskom chráme slávením božskej služby 
vopred posvätených darov, ktorej predsedal 
košický eparcha Milan Chautur CSsR. Večer 
mladých, ktorí využívali priestory Cirkevnej 
strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Tre-
bišove, „prepadli“ vojaci a predviedli boj 
zblízka. Na to nadviazala katechéza na tému 
Strach. Môžem ťa poraziť? Piatkový program 
zakončila krížová cesta po meste. V sobotu 
mladých katechézou na tému Milosť ako 
zdroj odvahy povzbudil otec Marián Kuf-
fa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza 
v Žakovciach. Nasledovala sviatosť zmiere-
nia a svätá liturgia. Večerný program patril 
spoločenstvu ON zo Starej Ľubovne. Víkend 
vyvrcholil v nedeľu slávením archijerejskej 
liturgie s vladykom Milanom vo farskom 
chráme a poobedňajším programom Mladí 
mladým, ktorý vo forme modlitby radostné-
ho ruženca pripravili mladí z Trebišovského 
protopresbyterátu. Tajomstvá pripravili 
mladí ako kroky mladého dievčaťa, ktoré 
sa rozhodlo sprostredkovať vieru svojmu 
kamarátovi. (S. Gábor, P. Maľarčík, M. Kmec; 
foto: J. Gereg)

žovú cestu, ktorá bola obetovaná za rodiny 
žiakov. Piesňami pobožnosť sprevádzali 
členovia školského hudobno-dramatického 
krúžku. V závere sa zúčastneným prihovo-
ril duchovný správca školy otec Rastislav 
Baka. (M. Rindošová)

�� V spolupráci s o. z. Molody Rusyny pri-
pravila Košická eparchia 27. marca na vy-
sokoškolských internátoch na Jedlíkovej 
7 v Košiciach modlitbu krížovej cesty, 
počas ktorej mohli vysokoškoláci pristúpiť 
k svätému tajomstvu zmierenia. Modlitbu 
krížovej cesty viedol košický eparcha Milan 
Chautur CSsR, ktorý počas jednotlivých 
zastavení rozvíjal myšlienku prítomnosti 
strachu a potreby odvahy v živote mladého 
človeka. Po skončení spoločnej modlitby 
vladyka Milan ponúkol ešte niekoľko myš-
lienok k nadchádzajúcim sviatkom Paschy 
a úplný záver stretnutia patril diskusii 
na aktuálne otázky. (M. Mráz)

�� Vo Svetlý pondelok 2. apríla slávil 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ slávnostnú archijerejskú svätú 
liturgiu v Chráme bl. hieromučeníka Vasiľa 
Hopka v Snine-Brehoch, počas ktorej udelil 
prvý stupeň kňazstva – diakonát Michalovi 
Fedinovi. V homílii vladyka Ján vyzdvihol 
dar nového života, ktorý Ježiš Kristus 
svojím zmŕtvychvstaním daroval človeku. 
Svätencovi zaželal horlivosť, vytrvalosť 
a Božiu pomoc v službe, ktorú mu Cirkev 
zverila. (MF)

�� Už tradične navštívil košický eparcha 
Milan Chautur CSsR vo Svetlý utorok 
3. apríla Vyšné Remety. Spolu s otcom Mi-
chalom Baranom, administrátorom farnosti 
Vyšná Rybnica, do ktorej Vyšné Remety 
patria, slávil archijerejskú svätú liturgiu. 
V preplnenom Chráme sv. archanjela 
Michala viedol spev miestny mládežnícky 
zbor. Vladyka Milan vo svojej kázni vysvet-
lil, že práve skutočne vzkriesený Kristus 
bol dôvodom, prečo boli apoštoli ochotní 
trpieť a zomrieť, ale varoval pred snahou 
dnešného sveta odstrániť tohto Krista z ve-
rejného i súkromného života. Veriaci ako 
symbol svojej vďačnosti darovali vladykovi 
perníkové srdce. Popoludní sa veriaci stretli 
s vladykom Milanom na priateľskom futba-
lovom zápase v neďalekej Vyšnej Rybnici. 
(R. Fučko)

�� V obci Cigeľka, ktorá je filiálkou far-
nosti Petrová, sa 8. apríla stretlo miestne 
spoločenstvo veriacich pri svätej liturgii 
a potom v dome kultúry pri spoločnom 
farskom obede vo forme pripraveného gu-
láša. Stretnutie patrí k tradičným paschál-
nym posedeniam veriacich, ktoré sa vo 
farnosti konajú každoročne. (L. Šoltýs)
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J▌Paschálne sviatky v slovenských katedrálach
VEĽKÝ ŠTVRTOK
Prežívanie veľkonočných sviatkov sa začalo 
v jednotlivých gréckokatolíckych kated-
rálach 29. marca archijerejskou svätou 
liturgiou, pred ktorou vladykovia posvätili 
antimenziony (kusy plátna s ikonografickým 
znázornením mŕtveho Ježišovho tela, ktoré 
sú uložené na každom oltári a uchovávajú sa 
v nich relikvie svätých). Počas tejto liturgie 
sa svätí aj myro – voňavý olej na udeľovanie 
sviatosti myropomazania, ktorá udelením 
pečate Svätého Ducha sprostredkúva jeho 
dary. V závere slávnosti sa koná obrad umý-
vania nôh, keď biskup umýva nohy dvanás-
tim kňazom tak, ako to robil Kristus pred 
Poslednou večerou.
V Prešovskej archieparchii sa na slávnos-

ti v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
zúčastnilo približne dvesto kňazov, ktorí 
archijerejskú svätú liturgiu slávili spolu s pre-
šovským arcibiskupom metropolitom Jánom 
Babjakom SJ. Na konci slávenia vladyka umyl 
nohy kňazom z radov novokňazov.
V Katedrále Narodenia Presvätej Bohoro-

dičky v Košiciach slávnosti predsedal košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. Kňazi, ktorým 

eparcha umýval nohy, patrili do Sečovského 
a Spišskonovoveského protopresbyterátu.
Bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák 

slávil v Katedrále Povýšenia vznešeného 
a životodarného Kríža v Bratislave liturgiu 
s dvanástimi kňazmi, medzi ktorými boli 
dvaja kňazi z Medzinárodného teologického 
inštitútu v Trumau v Rakúsku. V homílii sa 
zamýšľal nad ťažiskom kňazského posla-
nia, ktoré, ako uviedol, spočíva v modlitbe 
a v ohlasovaní slova. Povzbudil kňazov, aby 
ohlasovanie bolo centrom ich kňazstva a prí-
tomnosť Krista v ich živote bola požehnaním 
a ohlasovaním pre tento svet. Popoludní sa 
v katedrálach slávila Liturgia sv. Bazila Veľké-
ho s večierňou.
Vo večerných hodinách sa v Prešove 

a v Bratislave slávila utiereň Veľkého piatka 
– strasti nášho Pána Ježiša Krista s čítaním 
dvanástich evanjelií o Ježišovom utrpení. 
Sláveniam predsedali miestni hierarchovia. 
V Košiciach vladyka Milan Chautur slávil 
spolu s niekoľkými kňazmi strasti v piatok 
ráno.

VEĽKÝ PIATOK
Piatkové obrady sa začali v katedrálach Pre-
šovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie 
kráľovskými hodinkami za účasti miest-
nych vladykov. V poobedňajších hodinách 
sa tradične slávi Veľká večiereň s uložením 
plaščenice (plátna so znázornením mŕtveho 
tela Ježiša Krista) do hrobu.
Modlitbe v prešovskej katedrále predsedal 

arcibiskup metropolita Ján a v homílii sa pri-
hovoril súdny vikár otec Jurij Popovič, ktorý 
zdôraznil nekonečnú Božiu lásku k človeku. 
V košickej katedrále večiereň viedol vlady-
ka Milan. Prítomných vyzval k prežívaniu 
skutočnej viery, uprostred ktorej je ukrižo-
vaný a vzkriesený Kristus. Vladyka Peter, 
ktorý predsedal sláveniu v Bratislave, okrem 
iného vyzval veriacich, aby si zvolili cestu 

�� V rámci Košickej eparchie sa v rozmedzí 
13. – 26. marca uskutočnili protopresby-
terátne kolá 20. ročníka biblickej súťaže 
a 17. ročníka biblickej olympiády, ktorej 
predmetom bolo Markovo evanjelium a ka-
pitoly 12 – 50 starozákonnej Knihy Genezis, 
pričom spoločnou bola téma Poslušnosť 
Božiemu hlasu. (M. Girovská)

�� Na Cirkevnej základnej škole sv. Faustíny 
v Bardejove-Dlhej Lúke sa 19. – 21. marca 
konali sväté misie pod vedením redempo-
ristov otca Jozefa Kišáka CSsR a Miroslava 
Bujdoša CSsR, brata Gorazda Figuru CSsR 
a ich tímu, ktorí so žiakmi rozoberali témy 
týkajúce sa vzťahu s rodičmi alebo náro-
kov, ktoré sú kladené spoločnosťou pred 
mladých ľudí, potreby viery v tom všetkom 
a novej šance, ktorá prichádza cez spoveď. 
(J. Troja)

�� Vo všetkých šestnástich protopres-
byterátoch Prešovskej archieparchie sa 
22. marca uskutočnilo protopresbyterátne 
kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády, 
ktoré pripravil Diecézny katechetický úrad 
Prešovskej archieparchie v spolupráci 
s katechetickou komisiou. (DKÚ Prešovskej 
archieparchie)

�� Na Základnej škole Svätej rodiny, 
ktorá je súčasťou Cirkevnej spojenej školy 
v Sečovciach, sa 23. marca na aktivite pre 
žiakov prvého stupňa zameranej na číta-
nie kníh hľadala čitateľská superstar. (R. 
Danková)

�� Na Cirkevnej základnej škole s mater-
skou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Pre-
šove sa 27. – 28. marca konali Dni Biblie, 
počas ktorých žiaci čítali state Matúšovho 
evanjelia o umučení a zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista sprevádzané videozábermi 
z filmov Príbeh Ježiša a Umučenie Krista. 
(M. Zimovčáková)

�� Pri príležitosti odchodu do dôchodku 
vyznamenal v arcibiskupskej Kaplnke sv. 
Jozefa v Prešove 28. marca prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ otca Jána 
Tkáča zlatým krížom a titulom protojerej. 
(ISPA)

�� V mesiaci apríl pokračovali slávenia 
svätých liturgií na úmysel za šírenie kultú-
ry života v určených chrámoch Prešovskej 
archieparchie, pričom na tento úmysel 
slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ svätú liturgiu 3. apríla v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. (ISPA)

�� Na internetovej stránke www.biblia.sk 
boli 5. apríla zverejnené ďalšie dve časti 
Biblie pre nepočujúcich.
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kríža, lebo len tá sľubuje víťazstvo v podobe 
prázdneho hrobu.

VEĽKÁ SOBOTA
Jeruzalemskou nadhrobnou utierňou v gréc-
kokatolíckych katedrálach sa začalo slávenie 
Veľkej soboty, ktoré vyvrcholilo Liturgiou 
sv. Bazila Veľkého s večierňou. V prešovskej 
katedrále sláveniu predsedal arcibiskup Ján 
a kázňou sa prihovoril otec Daniel Dzurov-
čin.
V Košiciach siedmi katechumeni vyjadrili 

svoju túžbu zjednotiť sa s Kristom v úvode 
svätej liturgie a po starozákonných čítaniach 
prijali krst. Vladyka Milan, ktorý viedol 
slávenie, v homílii pripomenul spoločenský 
aspekt človeka, ktorý je však poznačený hrie-
chom, pričom pripomenul, že Boh zhromaž-
ďuje svoje deti, keď skrze smrť Ježiša Krista 
a jeho vzkriesenie vytvára nový ľud – Cirkev 
a každého jej člena vyživuje Eucharistiou. 
Napokon pozval všetkých k budovaniu tohto 
spoločenstva.
V bratislavskej katedrále sláveniu liturgie 

predsedal vladyka Peter. Udelil pri nej ini-
ciačné sviatosti dvom katechumenom, ktorí 

v krste zomreli spolu s Kristom, aby s ním 
vstali k novému životu Božích detí.

NEDEĽA VZKRIESENIA
Ešte za úsvitu nedeľného rána sa pred 
dverami katedrál ozvalo Christos voskrese 
ako vstup do slávenia Utierne Vzkriesenia, 
po ktorej hierarchovia posvätili veľkonočné 
jedlá.
V kázni pri archijerejskej svätej liturgii 

v Prešove vladyka Ján poukázal na množstvo 
dôkazov o Kristovom vzkriesení, ktoré Ježiš 
poskytol apoštolom. Pozval veriacich znova 
a naplno uveriť pravde, že Pascha je defini-
tívnym víťazstvom nad smrťou. V košickej 
katedrále slávil archijerejskú svätú liturgiu 
vladyka Milan, ktorý všetkým veriacim 
zaželal úprimnú vieru v Kristovo vzkriesenie 
a radostnú nádej vo večný život. Vrcholom 
nedeľného liturgického slávenia v Bratislave 
bola Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú 
slávil vladyka Peter. Veľkonočná radosť 
pokračovala popoludní slávením paschálnej 
večierne v jednotlivých katedrálach, ktoré 
viedli miestni vladykovia. (ISPA, TS KE, 
S. Gábor; foto: D. Rybovič, P. Hric)

Rozhovor s otcom Miroslavom Labačom, 
sprievodcom pútnikov po Svätej zemi

JJ

J� Juraj Gradoš

�� Otec Miroslav, budete hlavným 
sprievodcom gréckokatolíkov počas 
aprílovej púte do Svätej zeme. Aká je 
tam dnes situácia?

Možno to bude znieť paradoxne, ale 
Svätá zem je dnes bezpečnejšou krajinou 
ako ktorákoľvek metropola v západnej 
Európe. Izrael má dnes dokonale rozvinutý 
systém bezpečnostných kontrol na letis-
kách, autobusových a vlakových nástupis-
kách, dokonca aj v nákupných centrách, 
úradoch a školách. Myslím si, že ľudia sa 
tu cítia bezpečne a aj preto počet pútnikov 
do Svätej zeme už tri roky rastie. Izrael je 
dnes v otázkach bezpečnosti kvalitatívne 
niekde úplne inde ako západná Európa 
alebo Amerika. Pre pútnikov zo Slovenska je 
to dnes krajina, ktorá je čoraz dostupnejšia 
aj z hľadiska ceny. Stále viac ľudí sa aspoň 
raz za život chce pozrieť do krajiny, ktorá je 
kolískou našej viery.

�� Viete povedať, ktorá je toto v poradí 
vaša návšteva či púť do Svätej zeme?

Do Svätej zeme chodím už 23 rokov. 
Od roku 1995, keď som sprevádzal púť 
arcibiskupa Jána Sokola minimálne dvakrát 
do roka. Ostatné dva roky, odkedy už 
nemám farnosť a som vyčlenený na pas-
toráciu, pribudli mi púte do Fatimy, Lúrd, 
Ríma, Santiaga de Compostela, Jordánska, 
Egypta a inam.

�� V čom bude táto púť výnimočná?

Predovšetkým to bude asi doposiaľ 
najpočetnejšia púť, aká z Prešova do Svätej 
zeme išla. S naším arcibiskupom Jánom 
by malo ísť asi 150 ľudí. Zastavíme sa aj 
na miestach, kam bežné púte nechodia. Bu-
deme mať slávnostné liturgie v Jeruzaleme, 
Betleheme, Nazarete. Uvidíme obnovený 
Boží hrob a v plnom lesku Baziliku Naro-
denia v Betleheme, kde po dlhých rokoch 
už nie je lešenie a reštaurátori z Talianska 
už dokončili svoju prácu. Máme plánovanú 
liturgiu na gréckokatolíckom patriarcháte 
v Jeruzaleme.
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Milí mladí priatelia,
žijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán 
Boh požehnal mnohými prameňmi, z kto-
rých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdra-
vuje rozličné choroby. Záleží len na tom, 
aby človek poznal mapu a vybral sa do tých 
správnych kúpeľov. Napr. u nás na Sliači sa 
v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ochorenia. 
V mojom liste ale nechcem písať o našich kú-
peľoch, hoci sú unikátne a bolo by o čom, ani 
o mnohých stretnutiach s pacientmi, ktorí 
prichádzajú aj do našej Kaplnky sv. Hilde-
gardy, aby sa osviežili vo svojom duchovnom 
živote. Chcem Vám napísať niečo o vodnej 
nádrži, ktorú spomína sv. Ján vo svojom 
evanjeliu v 5. kapitole, verše 1 až 18. Možno si 
niektorí spomeniete, že nás príbeh o Ježi-
šovi v tejto kapitole zavedie do Jeruzalema. 
Konkrétnejšie, k najznámejšej stavbe mesta 
– k chrámu. Severne od neho, pri Ovčej bráne 
bol rybník, po hebrejsky ho volali Betsata. 

Mal päť stĺporadí a pod nimi ležalo 
množstvo všelijako chorých ľudí. 
Boli tam slepí, chromí, ochrnu-
tí. A bol tam aj človek chorý už 
38 rokov. Ak by ste si nevedeli 
spomenúť, nič si z toho nerob-
te, ale niečo urobte! Prečítajte si 

ten príbeh.
Vždy, keď čítame príbehy z Biblie, sú to 

starostlivo napísané slová a vety, ktoré ukrý-
vajú v sebe množstvo významov. Príbehy, 
ktoré sa zrodili v lone Cirkvi, boli starostlivo 
uchovávané a premeditované, aby zodpove-
dali pravdivej skutočnosti, a preto sú veľmi 
vzácne. Aj príbeh, o ktorom Vám chcem 
niečo napísať, je taký a je o uzdravení. Ba 
presnejšie o odvahe nechať sa uzdraviť! Teda 
nie o uzdravení všetkých chorých, ktorí tam 
vtedy ležali, ale toho naposledy spomenu-
tého, človeka chorého 38 rokov. Prečo je to 
práve o ňom? A čo to má spoločné s Vami, 
ktorí ste oproti nemu mladí, zdraví a plní 
chuti do života? Poďme na to!
V biblickom význame štyridsať rokov bola 

jedna generácia, jeden ľudský život. Ak si 
predstavíte človeka, ktorý bol chorý tridsa-
ťosem rokov, tak budete so mnou súhlasiť, 
že je to skoro celý život. Chýbajú už len dva 
roky. Ježiš sa práve k tomuto chorému sklonil, 

lebo on môže reprezentovať každého 
z nás. Videl ho tam ležať a položil mu 
zvláštnu otázku: „Chceš vyzdravieť?“ 
To je riadne čudné, veď kto by nechcel. 
Každý by chcel. Hm, ale naozaj každý? 
Predstavujem si seba: som celý život 
chorý, mám pred sebou kúsok života, 
jeho záver, nebolo by mi fuk, ako to už 
dopadne, keďže som celý život stratil? 
Čo už zachránia nejaké dva roky bez 
choroby? A zdá sa, že podobne uvažuje aj 
náš chorý v Jeruzaleme. Hovorí Ježišovi 
niečo, čo často počúvam z úst aj mladých, 
možno najmä vtedy, keď sa boja povedať 
nie. A to je odpoveď: neviem. Čo všetko je 
za tou odpoveďou? Možno to, že neviem 
ako alebo že sa niečo nedá, že nemám silu 
alebo nemám chuť, a možno ani nemám 
odvahu... Bola to odpoveď človeka, ktorý 
bol chorý na jednu veľmi nebezpečnú 
chorobu − na rezignáciu!
Čo znamená toto slovo, odkiaľ ho 

máme? Myslím, že bolo odvodené od slo-
vesa, ktoré poznáme v angličtine – to sign 
– zapísať sa na niečo, upísať sa niečomu, 
zaujímať sa o niečo. Opak je to re-sign – 
vzdať sa úsilia o niečo, zatrpknúť, pasívne sa 
odovzdať životu. A práve rezignovanosť je 
zvláštnou chorobou. Lebo si myslím, že s ňou 
zápasia všetci ľudia bez ohľadu na vek. Kde 
sa táto choroba vlastne rodí? Ako sa dá na ňu 
ochorieť? Myslím si, že sa rodí zo sklamania. 
Lepšie povedané zo sklamaní, ktorých býva 
viac než len jedno. Keby som sa na chvíľu 
zamyslel alebo keby si sa aj Ty zamyslel a pri-
pomenuli by sme si svoje sklamania... Cítiš sa 
zdravší alebo viac chorý???
... nepoznám kúpele na Slovensku ani vo 

svete, kde by vyvierala voda, ktorá by túto 
chorobu liečila. Aj preto je pre mňa dôležitý 
Ježiš a jeho pokyn chorému: „Vstaň! Zober 
si lôžko a choď!“ Na tieto slová chorý hneď 
ozdravel. Hneď – teda okamžite, nie za týž-
deň ani za dva. Postavil sa na vlastné nohy 
a chodil, a lôžko, ktoré doteraz nosilo jeho, 
mal on vo svojich rukách.
Čo myslíš, nie je rezignácia niečo také ako 

neschopnosť stáť na vlastných nohách? A na-
opak, schopnosť postaviť sa na vlastné nohy 
nie je uzdravením?

Ja si myslím, že áno. Keď je človek pasívny 
voči životu, máločo pokazí, lebo máločo robí. 
Keď sa postaví na nohy a začne kráčať, často 
sa stáva, že naráža: do druhých ľudí, do ich 
názorov, do ich predstáv, do ich pravidiel. 
A tak to bolo aj s naším uzdraveným chorým. 
Aj on na čosi narazil. Narazil na skutočnosť, 
že v ten deň, keď sa postavil na nohy a niesol 
v ruke svoje lôžko, bola sobota. A to bolo 
tŕňom v oku tých, ktorí vnímali sobotu ako 
niečo dôležitejšie, než je človek. ... A tak im 
uniklo to úžasné zistenie, že ten, ktorý trid-
saťosem rokov nemohol chodiť, zrazu chodí. 
Jednoducho, prehliadli to. To, čo im udrelo 
do očí, bolo, že si nesie v rukách svoje lôžko. 
S úsmevom si predstavujem, ako im to uzdra-
vený jemne pripomenul: „Ten, čo ma uzdravil, 
mi povedal: ,Vezmi si lôžko a choď!‘“ Na otáz-
ku „Kto je to ten, ktorý sa robí dôležitejším, 
než je zákon?“, im náš novochodiaci kamarát 
v Jeruzaleme nevedel odpovedať.
Ja sa odvažujem povedať, že Ježiš je prame-

ňom uzdravujúcej vody, ktorá lieči rezignáciu 
človeka. Dvíha ho z letargie, apatie a láska-

NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

SL
O

V
O

 N
A

 T
ÉM

U

12 www.casopisslovo.sk



vým, no rozhodným spôsobom sa mu 
prihovára: „Vstaň, postav sa na vlast-
né nohy!“ Nečaká, že budeme chodiť 
k nemu na „procedúry“. On sám 
vychádza medzi nás, na všetky konti-
nenty, do všetkých oblastí Slovenska, 
do všetkých partií, rodín, farností. 
Týmto mojím listom Ťa chcem vyzvať 
dovoliť mu stretnúť Ťa. Si za? Ideš? 
Máš čas? Máš odvahu? Chceš ozdra-
vieť? Ak áno, tak Ti položím jednu 
nepríjemnú otázku: „Ktoré sú tvoje 
sklamania?“ Nie, nemusíš to hovoriť 
teraz a nahlas, ale skús si to pripraviť. 

Bude na to čas v adorácii, tam pred 
Ježišom v Oltárnej sviatosti mu to 
môžeme všetko vyklopiť! V čom sa 
rezignácia prejavuje na Tebe? V čom 
nestojíš na vlastných nohách? Kde to 
chceš liečiť? Bojíš sa chodiť po vlast-
ných nohách a narážať? Je Ti pohodl-
nejšie byť rezignovaným? Prichádzaš 
síce o život, ale „nič nepokazíš“... 
Možno nezavadziaš – teda až na to, 
že zavadziaš tým ďalším rezignova-
ným...
Veľmi sa prihováram za to, aby 

si mal odvahu nechať sa uzdraviť. 

NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

Z akejkoľvek rezignácie. Všetci to potrebuje-
me, ja sám nespočetne veľakrát! Áno, aj my 
kňazi. Nedávno som stretol kňaza, ktorý zažil 

sklamanie, lebo ho pozvali poslúžiť modlitbou 
človeku spôsobom, akým to nikdy predtým nerobil. 

A on nevedel, čo má robiť, ale nerezignoval. Už na druhý deň 
uzdravený Ježišom s odvahou šiel a kúpil si knihy, aby si to 
naštudoval a aby mohol stáť na vlastných nohách. ...
U nás vo farnosti máme mladého muža, ktorý sa volá Mi-

chal. Rok narodenia 1991. Má svalovú atrofiu, leží na posteli 
celý čas, už desať rokov je na dýchacom prístroji, ale nerezig-
noval na svoj život. Viete, čo robí? Píše knihy!!! Vyšla mu už 
tretia. A to píše vďaka klávesnici na obrazovke a myši, ktorou 
vyťukáva písmenko po písmenku. A sníva, že bude jedným 
z najlepších spisovateľov na Slovensku.
Čo pre Teba znamená mať odvahu nechať sa uzdraviť? 

Pápež František na vigílii SDM 2016 v Krakove povedal mla-
dým, aj nám všetkým, že máme vstať z gaučov. ... „Priatelia, 
Ježiš je Pánom rizika, je Pánom toho, čo vždy presahuje poza. 
Ježiš nie je Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, 
aby sme nasledovali Ježiša, treba mať dávku odvahy, treba sa 
rozhodnúť  zameniť diván za pár topánok, ktoré ti pomôžu 
kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len 
nepomyslel, po cestách, ktoré môžu otvoriť nové obzory, 
schopné nakaziť radosťou, tou radosťou, ktorá sa rodí z lásky 
Boha. Drahí priatelia, všetci sme povolaní experimentovať. 
Boh od teba niečo očakáva, Boh od teba niečo chce, Boh 
na teba čaká.“
A tak každému z Vás, milí mladí priatelia, žehnám odvahu 

nechať sa uzdraviť Ježišom. Aby ste mohli znovu a znovu 
vstávať zo svojich rezignácií a vykročiť, a chodiť na vlastných 
nohách po cestách k novým horizontom. ...
A keď niekedy Božím riadením budeme kráčať bok 

po boku, prosím, drgnite do mňa. Aby som sa ešte viac naka-
zil Vašou mladou túžbou po kráse a plnosti života.

Váš Dominik Markoš, farár v Sliači
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Nájdi správneho lekára
Tak ako chorý v Jánovom evanjeliu našiel správneho lekára, 

Ježiša, v hre si vyskúšajte schopnosť vyhľadať správneho lekára.
Pravidlá: Každý hrá postavu chorého (má tri rôzne ochorenia) 
a zároveň postavu lekára (môže liečiť jedno ochorenie). Každý 
si vyberie tri papieriky s názvom ochorenia a jeden papierik s me-
nom lekára tak, aby ich nikto iný nevidel. Hráč si určí poradie, 
v akom si chce choroby liečiť. Hráči sa pohybujú po miestnosti. 
Pri stretnutí s ďalším hráčom si zahrajú kameň − papier − nož-
nice. Ten, kto vyhrá, je pacient, druhý je lekár. Pacient sa opýta 
lekára, či dokáže vyliečiť jeho chorobu (napr. nohu). Ak áno (napr. 
Dr. Koleno – odborník na choré nohy), odovzdá lekárovi papie-
rik s názvom choroby a pokračuje v hľadaní lekára na zvyšné 
choroby podľa poradia. Ak lekár nevie liečiť chorobu pacienta, 
obaja pokračujú v hre s inými hráčmi. Cieľom hry je vyliečiť si 
čo najrýchlejšie všetky choroby. Hráči, ktorí budú vyliečení zo 
všetkých, sa usadia po krajoch miestnosti.
V hre sa nachádza aj špeciálna postava – Boh. O nej nikto z hráčov 
nesmie vedieť. Boh má špeciálnu schopnosť – dokáže naraz 
uzdraviť všetky choroby hráča. Vyberie ho animátor na začiatku 
hry. Hráč má pripravené vlastné papieriky s textom: Si uzdra-
vený zo všetkých chorôb. Tvoj Boh

P. S. Nikomu nehovor, kto ťa uzdravil.

Alfonz Ratisbonne (1814 – 1884), syn bankára z Alsaska, 
o sebe povedal: „Žid len podľa mena, v Boha som neve-

ril... Živil som v sebe trpkú nenávisť voči katolíckym kňa-
zom, voči Cirkvi a kláštorom, predovšetkým voči jezuitom...“ 

Preto len z čistej zdvorilosti si vzal od istého Teodora de Bus-
sieres zázračnú medailu a modlitbu sv. Bernarda: Spomeň si, 

svätá Panna Mária. Mladému bankárovi to prišlo veľmi bizarné, 
nuž neodporoval. „Uškodiť mi to určite neuškodí a kedykoľvek ju 
môžem zahodiť,“ povedal si. „Nech má radosť, gašpar jeden katolíc-
ky. Navyše to bude pikantná historka do môjho cestovného denníka.“ 
Keď sa Bussieres stretol s francúzskym vyslancom v Ríme Lafarronaysom, 
porozprával mu o stretnutí s Ratisbonnom. Vyslanec, hlboko veriaci kresťan, 
bol nasledujúceho dňa na svätej omši, kde sa pomodlil aspoň sto ráz modlit-
bu Spomeň si, svätá Panna Mária... Nie je ťažké si domyslieť, na aký úmysel. 
Ešte v ten istý deň začal krvácať z pľúc. Večer bol už mŕtvy. Deň pred pohre-
bom sa Bussieres vybral spolu s Ratisbonnom na prechádzku. Cestou vošli 
do kostola. Aj vďaka modlitbe veľvyslanca a obete jeho života Panna Mária 
darovala Ratisbonnovi veľkú milosť. Uprostred nad oltárom sa mu zjavila 
tak, ako je vyobrazená na medaile. Pochopil svoj žalostný stav, v ktorom sa 
nachádzal, ale aj krásu katolíckej viery. Pri krste prijal meno Mária. 
Obrátenie mladého Žida, zámožného francúzskeho bankára, bolo senzáci-
ou. Išlo o veľkú nádej liberálov a slobodomurárov v ich proticirkevnom 
boji. O sedem rokov bol vysvätený za kňaza. Svoj život zasvätil spáse 
izraelského národa. 

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

V pútnickom kostole v St. Peter am Perlach v Augsburgu (Nemecko) si ľud uctie-
va Máriu ako rozväzovačku uzlov alebo rozuzľovateľku. Táto úcta vyviera z Mári-
ino orodovania v problémovom manželstve. V roku 1615 mali nemecký šľachtic 
Wolfgang Langenmantel a jeho manželka Sofia manželské problémy. Keď sa 
Wolfgang z posledných síl usiloval vyhnúť rozvodu, dal si poradiť od jezuitského 
kňaza Jakoba Rema, ktorý ho povzbudil, aby problémy predložil Márii.

Obaja muži sa počas 28 dní štyrikrát spoločne modlili. Pri poslednom 
stretnutí dal Wolfgang pátrovi svoju manželskú stuhu (bolo zvykom, že nevesta 
a ženích boli počas svadobného obradu zviazaní stuhou). Kým sa modlili, otec 
Rem pozdvihol stuhu k obrazu Panny Márie Snežnej. Obetoval jej manželský 
zväzok a prosil ju, aby rozviazala všetky uzly vo vzťahu Langenmantelovcov. 
Keď stuhu vyrovnal, bola snehobiela. 

Wolfgang sa napokon so Sofiou zmieril. Príbeh o ich zachránenom man-
želstve sa odovzdával ďalej ich synovi a potom vnukovi, ktorý sa stal kňazom. 
Ten dal okolo roku 1700 namaľovať príbeh starých rodičov. Umelec prišiel 
s obrazom, na ktorom Panna Mária rozväzuje uzly na manželskej stuhe Sofie 

a Wolfganga – symboly problémov, ktoré ich priviedli na pokraj rozvodu. 
Jeden anjel podáva zauzlenú stuhu Panne Márie a druhý z jej rúk prijíma 

vyrovnanú. Veľkým ctiteľom a šíriteľom úcty k rozuzľovateľke uzlov je 
aj pápež František.
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TA Ján Krafčík (1892 – 1967)

Otec Ján Krafčík pochádzal z rodiny kantora učiteľa. Narodil sa 
6. februára 1892 v Novosade. Teologické štúdiá absolvoval v Užho-
rode. Pred prijatím sviatosti kňazstva 17. decembra 1916 v Užhoro-
de prijal sviatostné manželstvo s Annou Šubovou, dcérou grécko-
katolíckeho kňaza. Boh im požehnal sedem detí. Syn Andrej sa stal 
gréckokatolíckym kňazom, redemptoristom. V roku veľkej skúšky 
zostal verný. Po táboroch nútených prác v Báči, Hlohovci a Podolínci 
bol vyhnancom vo Veštci blízko Chrudimi v Čechách, kde aj pred 50 

rokmi 24. decembra 1967 zomrel.
Otec Ján bol vzorný a horlivý kňaz. Dokazuje to aj táto malá príhoda. Nikdy nechodil na dovo-

lenky, vždy túžil byť nablízku svojim veriacim. Raz ho rímskokatolícky kňaz Ľudovít Andrašovský 
zverboval na dovolenku do Červeného Kláštora. Odišli spolu v pondelok na dva týždne. Lenže 
otec Ján sa v stredu vrátil domov. Všetci z rodiny boli veľmi prekvapení a pýtali sa ho, čo sa 
stalo. Odpovedal: „Dva dni som nemohol spať, lebo som myslel na svojich veriacich, čo keď sa 
vyskytne nejaký súrny prípad a ostatní kňazi sú vzdialení a nestihnú prísť zaopatriť.“ Veľký dôraz 
kládol na pastoráciu a záležalo mu na tom, aby každý z jeho veriacich bol zachránený pre večný 
život. (Mons. Ján Babjak SJ)

Adorácia
Láskavý Ježišu, 
prenikni ma láskou, ktorá sa dáva v tejto chvíli 
v Eucharistii. To mi dáva odvahu otvoriť kapi-
tolu sklamaní môjho života. Chcem nimi pre-
chádzať s tebou, Ježišu. Lebo verím, že tvoja 
láska môže uzdraviť každé sklamanie a potom 
aj každú rezignáciu, ktorá z nich vyrastá.

 Prinášam ti svoje sklamanie z rodiny: 
niečo, čo som zažil od svojho otca; sklamanie, 
ktoré som zažil od svojej mamy; sklamania 
od kohokoľvek z rodiny. Prinášam ti sklamania 
zo školy a z práce: od učiteľov a vedúcich; 
od spolužiakov a kolegov; od vychovávateľov 
a nadriadených. Prinášam ti aj sklamania z Cir-
kvi: od kňazov; od ľudí, ktorí v Cirkvi slúžia; 
od tých, čo nás učia viere. 

A nakoniec ti prinášam sklamania zo seba: 
že sa nie vždy viem prijať taký, akého si ma 
stvoril; že mám svoje chyby a hriechy, ktoré sa 
často opakujú; že som pokazil v minulosti veci, 
ktoré sa nedajú vrátiť.

Ježišu, verím, že tvoja láska je mocnejšia 
a dôležitejšia ako všetky moje sklamania. Prijmi 
ich odo mňa, počujem, že aj ku mne sa skláňaš 
a hovoríš: „Chceš ozdravieť?“ A ja ti, Pane, 
s vierou hovorím: „Chcem. Chcem sa postaviť 
na nohy a pevnejšie stáť vo svojej rodine, v ško-
le či v práci, vo svojej farnosti, v spoločenstve 
alebo aj v prijatí seba.“ Ďakujem, že mi hovoríš 
v Božej autorite: „Vstaň a choď.“

Nový štart
Text: Tadeáš Gavala 
& Martin Mekel
Hudba: T. Gavala & F6

Tridsaťosem rokov sa trápim, 
bezmocne ležím a nevládzem vstať. 
Hriech do mňa zatína drápy. 
Má ma vôbec niekto rád?

Jedného dňa pri Ovčej bráne, 
ktosi sa pýta, či chcem ozdravieť. 
Všíma si moju beznádej, 
vraví mi pár strohých viet.

Ref.: Vstaň, vezmi lôžko a choď. 
Vstaň, vezmi lôžko a choď. (2x) 
A už viac nehreš.

Ak sa cítim vinný a prázdny, 
ak mi chýba viera pre nový štart, 
ak zajtrajšok je otázny, 
ak je všetko really hard.

Nebudem viac bezradne hútať, 
kto pomôže a či má zmysel žiť. 
Počujem, čo Kristus núka. 
Nechám sa ním uzdraviť.

Bridge: Vstávam a odvážne kráčam, 
nechávam sa uzdraviť. 
Vstávam a odvážne kráčam, 
nechávam sa uzdraviť tebou, Ježiš.

Čo môže vzniknúť z toho, keď sa stretne 
neporaziteľný s porazeným? Určite to bude 
prinajmenšom zaujímavé stretnutie. A istý 
človek to zažil. Na vlastnej koži, aj keď to 
vyzerá ako námet na dobrý fantasy film. 
Tridsaťosem rokov ležal na lôžku. Viete si to 
predstaviť? Nemôžete nič urobiť, nemôžete 
sa pohnúť, posunúť, protestovať, domáhať sa 
svojich práv, nemôžete sa sami najesť...
Aj majstri ikonopisci sa počas mnohých 

storočí pokúšali túto scénu z Božieho slova 
zachytiť a uchopiť duchovnú hĺbku sku-
točného príbehu. Ježiš prichádza k Ovčej 
bráne, ktorá stojí na severnej strane nádvoria 
Jeruzalemského chrámu. Cez túto 
bránu prechádzali obetné zvieratá, 
ktoré si pútnici kúpili vedľa nej. 
Pri nej stojí aj Baránok nad všetky 
baránky. Prináša život. Aj pre muža 
na lôžku pri neďalekom rybní-
ku, ktorý sa volal aj probatika, čo 
v gréčtine znamená ovce. Akoby sa 
cez túto udalosť znova pripomenuli 
Kristove slová: „ja som brána k ov-
ciam“ alebo „ja som dobrý pastier“, 
či „život dám za svoje ovce...“ Zau-
jímavé je, že na prevažnej väčšine 
ikon sa porazený muž nezobrazuje 
na začiatku príbehu – ako nemo-
húci. Stojí už pevne na vlastných 
nohách a na chrbte má lôžko, ktoré 
si sám odnáša. Zdvihnutá Kristova 
pravica mu na cestu žehná a uče-

níci na čele s Petrom spoza neho iba udivene 
hľadia na ďalší zo zázrakov.
V pozadí sú postavy ďalších mužov, 

zvyčajne ležiacich, neuzdravených. Prečo 
práve muži? Možno preto, lebo sa v tomto 
pripodobňujú Adamovi, keď spáchal prvý 
hriech. Aj on ostal paralyzovaný. Nevedel, čo 
má robiť, ako sa pohnúť ďalej, a tak sa radšej 
skryl a potom všetku vinu zvalil na Evu. Pre-
to musel prísť niekto, kto paralyzovaných – 
telesne i duchovne –  mužov aj dnešnej doby 
zdvihne. Ten, ktorého nič a nikto nemôže 
poraziť. (D. Kolesárová)

NEPORAZITEĽNÝ
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JJ Peter Borza
J� kresba: Z. Verbovská

Udalosti v Ľutine z roku 1852 spôsobili, že sa 
skromná dedinka zmenila na najvýznamnej-
šie gréckokatolícke pútnické miesto na Slo-
vensku. Na sviatok sv. Eliáša po svätej liturgii 
išla Zuzana Feketeová zbierať huby. Keď sa 
vracala domov, na okraji lesa uvidela starca 
v nezvyčajnom svetle. Muž odetý do bieleho 
rúcha s jasným krížom na hrudi ju s milým 
výrazom v tvári upozornil na jej najtajnejšie 
skutky a prikázal jej odovzdať obyvateľom 
dediny napomenutie, aby prestali urážať 
Pána Boha a svätili nedeľu a sviatky. O nie-
koľko týždňov prišla jej trinásťročná dcéra 
za ňou počas svätej liturgie do chrámu, že 
ju čaká ten istý tajomný muž. On zopakoval 
svoje slová a prikázal, aby na mieste prvého 
zjavenia postavili svätý kríž. Vtedy žena 
všetko rozpovedala kňazovi Štefanovi Rojko-
vičovi a obyvateľom dediny. Muža označila 
za sv. Mikuláša. Nikto jej však neveril a stala 
sa predmetom žartov. O niekoľko dní mala 
na dvore svojho domu znova zjavenie, ktoré 
jej milým hlasom pripomenulo svoj príkaz. 
So slzami v očiach odpovedala, že jej ľudia 
neuverili. Zjavenie jej povedalo: „Keďže 
mojim jednoduchým slovám neverili, ešte 
pred východom slnka onemieš, ale neupadaj 

do zúfalstva a maj nádej 
v Boha.“ Žena onemela až 
do 23. novembra 1852, 
keď bol na mieste prvého 
zjavenia postavený a po-
svätený svätý kríž. Vtedy 
prehovorila a zjavila 
Božiu vôľu, aby v blízkos-
tí kríža bola vybudovaná 
kaplnka zasvätená Božej 
Matke. Zuzane už všetci uverili a podujali sa 
na tom mieste vybudovať malý chrám.
Klasicistickú Kaplnku Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky postavili najmä veriaci z Ľutiny 
a Olejníkova. Cirkevné schválenie vydal pre-
šovský biskup Jozef Gaganec 16. novembra 
1853. Kaplnka bola dokončená v roku 1854 
vďaka obetavosti kurátorov, ktorí zbierali 
prostriedky na jej vybudovanie vo Viedni, 
Budíne, Transylvánii a Podkarpatsku. Záro-
veň sa tamojší veriaci dozvedeli o zázraku 
a začali putovať do Ľutiny. Každý prinášal so 
sebou kamene na výstavbu kaplnky a opor-
ného múra pod ňou. V predvečer sviatku 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 27. augusta 
1854 za účasti šestnásťtisíc pútnikov kapln-
ku posvätil kanonik Jozef Šoltys. Vtedy sa 
objavil silný prameň vody, ktorá sa zázračne 
prejavila najmä pri liečení očných chorôb.
Prvá oficiálna púť sa v Ľutine uskutočnila 

v roku 1855 po vydaní apoštolského breve pá-

peža Pia IX. Spočiatku sa slávnostné liturgie 
slávili pred vchodom do kaplnky a homília 
bola prednášaná z balkóna nad hlavným 
vchodom. V roku 1878 veriaci vybudovali aj 
Kaplnku sv. Anny, kde sa počas pútí slávili 
molebeny za zdravie a požehnanie veriacich, 
a Kaplnku sv. Kríža, kde sa konali panychídy 
za zosnulých. Kaplnka sv. Mikuláša z roku 
1930 slúžila ako prameň vody, ktorú kňaz po-
svätil počas púte. V medzivojnovom období 
trvala púť dva týždne a liturgický program 
prebiehal vo farskom chráme i v kaplnkách 
na hore. Jej súčasťou bol aj jarmok, na kto-
rom nechýbal tradičný kolotoč. Ľutinu vtedy 
nazývali našimi malými Lurdami a túžili, 
aby jej súčasťou bola aj bazilika, čo sa splnilo 
v Mariánskom roku 1988. Dnes je to moder-
né pútnické miesto s evanjeliovým espritom 
vytvárajúcim príťažlivé miesto pre pútnikov, 
ale aj zvedavých turistov.

Pozvánka na púť do Krakova

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Už v predchádzajúcom Slove som písal o Božom 
milosrdenstve. Myslím však, že je to aktuálne 
aj dnes. V ostatnom čase sa na Slovensku udiali 
vážne udalosti. Myslím najmä na vraždu dvoch 
nevinných ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá spustila 
vlnu protestov na námestiach našich miest 
a následný pád vlády.

Mohli by sme povedať, že nad smrťou týchto 
nevinných ľudí sa ozvalo svedomie národa. Ale 
predsa tu niečo nesedí. Pýtam sa sám seba, aké 
je to vlastne svedomie národa, keď tak citlivo 
zareagovalo na hrozný čin vraždy a na druhej 
strane bez výčitiek ticho súhlasí s vraždením 

nevinných detí – interrupciami? Prečo to mnohí 
považujú za normálne, dokonca za akési „prá-
vo“ ženy, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, 
či donosí dieťa a dovolí sa mu narodiť, alebo 
sa svojho dieťaťa vzdá a dovolí ho zničiť pri 
potrate. Veď v jednom i v druhom prípade ide 
o vraždu, o zabitie. V prvom prípade dvoch ne-
vinných ľudí a v druhom prípade mnohých po-
čatých nevinných detí, ktoré sa navyše nemôžu 
nijako brániť. Na jednej strane hľadáme vraha 
všetkými možnými prostriedkami a na druhej je 
vinník známy od začiatku, a my mu v tom ešte 
aj pomáhame.

Je to nepochopiteľné, škandalózne a od nás 
rozumných ľudí nemorálne a trestuhodné. 
Nik nevynáša trest nad matkami, ktoré boli 
na potrate. Ony samy sa potrestali na celý život. 

A aj na celú večnosť, ak to úprimne neoľutujú 
a nevstúpia do mora Božieho milosrdenstva.

Boh nás stvoril ako rozumné bytosti. Dal nám 
slobodnú vôľu a svedomie. To sa síce môže 
zahlušiť, potlačiť, ale iba na istý čas. Znova sa 
však ozve a bude pripomínať hrozný čin, tú 
nespravodlivosť.

Pozývam vás všetkých, drahí veriaci, na púť 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorá 
bude prejavom našej veľkej vďaky za dvesto ro-
kov života Prešovskej eparchie. Aby sme mohli 
z úprimného srdca ďakovať, najprv odprosíme 
za všetky hriechy našich biskupov, kňazov a ve-
riacich počas celého tohto obdobia. Vložíme 
tam aj všetky potraty, ktoré boli vykonané zo 
strachu či nevedomosti, alebo z iných príčin. 
Aby Pán Boh vylial svoju milosť na všetkých, 
ktorí sa ich dopustili. Budeme myslieť nielen 
na matky, ale aj na otcov, ktorí ich donútili ísť 
na potrat. Príďme na túto púť a vyprosme Božie 
milosrdenstvo pre všetkých previnilcov.

Zjavenia v Ľutine
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Od energie 
K ČLOVEKU
RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu 
experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej 
fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec vedeckého 
pokroku, a predsa veriaci kresťan, v odpovediach na naše 
otázky poodhaľuje pravdu o vzťahu vedy a viery, a tak aj 
kúsok zo seba.

JJ Juraj Gradoš 
J� foto: D. Kolesárová

�� Pán Bánó, ako ste sa dostali k ex-
perimentálnej fyzike?

Tak trocha okľukou. Začal som študovať 
na Strojníckej fakulte v Prahe, kde nám pred-
nášal fyziku vynikajúci pedagóg docent Krupka. 
Práve jeho prednášky vo mne prebudili záujem 
o fyziku, a tak som po ukončení troch ročníkov 
prestúpil na Matematicko-fyzikálnu fakultu 
Karlovej univerzity, ktorú som potom ukončil 
s vyznamenaním.

�� Cítite sa ako vedec vo svojom pres-
vedčení osamotený?

Nie. Nie som so svojím presvedčením vo vede 
osamotený. Slávny Laplace sa chválil, že svojím 
ďalekohľadom presnoril celý vesmír, a Boha 
tam nevidel. To, že to mohol byť iba chĺpok 
z vesmíru, vie dnes už aj žiak základnej školy. 
Napriek tomu, že vo fyzike a matematike Lapla-
ce vykonal veľké veci, je jeho výrok smiešny 
hlavne preto, lebo je to, akoby povedal, že mik-
roskopom prezrel celý parný stroj, ale jeho tvor-
cu Jamesa Watta tam nenašiel. Pred Laplaceom 
aj takí veľkí vedci ako Koperník, Galilei, Newton, 
Pascal a ďalší jednoznačne verili v Boha. Rovna-
ko aj dnes sú mnohí vedci veriaci ľudia.

�� Materialisti často hovoria o več-
nom a nekonečnom vesmíre.

Keď som v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia bol ešte študentom na Matematicko-
fyzikálnej fakulte v Prahe, nám ešte s plnou váž-
nosťou hovorili, že vesmír je nekonečný v čase 
aj priestore a vyplňujú ho galaxie. Asi tak, ako 
molekuly vyplňujú plyn. Nikdy nevznikol a nikdy 
nezanikne. Pre svoju existenciu nepotrebuje 
Boha a celý dej v ňom popisujú prírodovedec-
ké zákony, predovšetkým fyzika. Tento obraz 
vesmíru vymyslel Giordano Bruno, ktorý však 
o galaxiách ešte nič nevedel. Bruno si svoj 
vesmír stotožnil s Bohom. Od tých čias marxisti 
zbavili vesmír Boha a vyhlásili, že vedecký názor 
na svet sa zakladá na výlučnej existencii hmoty, 
okrem ktorej neexistuje nič iné. To, že hmota 
na svoju existenciu potrebuje hlavne zákony, 
podľa ktorých sa pohybuje v čase a priestore, 
radšej zamlčali.
Je temer neuveriteľné, že tento názor na vesmír 
pretrval až do mojich študentských liet. Bolo to 
napriek tomu, že v tom čase už existovala teória 
veľkého tresku (Big Bangu), založená na obec-
nej teórii relativity a na meraniach Edwina 
Hubbla. Bola následne skvele potvrdená mera-
niami žiarenia vesmírneho pozadia. Marxisti sa 
novej teórii urputne bránili, lebo sa ukázalo, že 
vesmír mal počiatok.

�� Aj dnes má veda veľa teórií o ves-
míre. Ako sa na to pozeráte vy?

Ako vedecký pracovník som vypracoval popis 
viacerých javov, ktoré som mal možnosť 
sledovať. Pre mňa, ako aj pre iných vedec-
kých pracovníkov je podstatný rozdiel medzi 

rozprávkou a vedeckou teóriou, prípadne 
hypotézou. Na stredovekých univerzitách si vraj 
cibrili dôvtip na tom, že diskutovali o tom, koľko 
anjelov sa vojde na hrot ihly. V tom čase prichá-
dza na scénu Galileo Galilei, ktorý sa s vážnymi 
otázkami týkajúcimi sa prírody rozhodol obrátiť 
priamo na ňu. Na to, aby sme uverili, že niekto-
rá myšlienková konštrukcia je aj správna, musia 
byť jej dôsledky v súlade so skutočnosťou pozo-
rovanou v opakovateľnom experimente. 
Niektorí teoretici hovoria, že existujú aj iné 
vesmíry s inou fyzikou, lebo fyzika tak, ako 
ju poznáme, je podmienkou toho, aby vývoj 
vesmíru umožnil existenciu človeka – a to 
by znamenalo, že už pri zrode vesmíru bola 
existencia človeka súčasťou „veľkého plánu“. 
Pre teóriu mnohých vesmírov nie sú, a nikdy 
nemôžu existovať žiadne dôkazy, lebo nie sme 
schopní vystúpiť z nášho času a priestoru. Je to 
vlastne iba maskovanie neschopnosti poskytnúť 
relevantnú vedeckú hypotézu na existenciu 
sveta od nekonečnej minulosti, ktorú ateizmus 
tak zúfale potrebuje. Z filozofického hľadiska 
sa principiálne nedokázateľné teórie považujú 
za pavedu – rozprávku.

�� Ako sa ako vedec pozeráte na stvo-
renie sveta podľa Biblie?

Židovská a kresťanská tradícia vychádza z Biblie, 
pri ktorej musíme vziať do úvahy, že bola 
napísaná pred viac tisíc rokmi. Vtedy sa nedalo 
hovoriť o teórii relativity, kvantovej mechanike, 
kvarkoch či atómových jadrách. Musela popiso-
vať stvorenie sveta spôsobom zrozumiteľným 
pre ľudí v ľubovoľnom veku – čiže obrazne. Jej 
výpovednú hodnotu môžeme zhrnúť takto: 
Svet stvoril Boh, stvoril ho postupne „za šesť 
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dní“ a na konci stvoril človeka. Človeka stvoril 
z prachu zeme (materiálna stránka nášho bytia) 
a vdýchol do neho dych života (dušu).
Ateisti nám radi vyčítajú oných „šesť dní“ – veď 
je zrejmé, že to boli miliardy rokov. No v Biblii 
je napísané aj to, že pred Bohom je jeden deň 
ako tisíc rokov, čo jednoznačne znamená, že 
pre Boha má čas iné dimenzie. Svätý Augustín 
hovoril, že Boh existuje mimo nášho času aj 
priestoru. Ešte stojí za zmienku spomenúť, že 
na začiatku stvoril Boh svetlo, čo bolo donedáv-
na tiež terčom útokov, lebo Slnko stvoril neskôr. 
Dnes už nie je, lebo vieme, že na počiatku 
vekov bol svet skutočne vo forme obrovského 
záblesku energie. A čo sa týka teórie vývoja 
života – tá nie je alternatívou biblického stvore-
nia, ale jeho spresnením!

�� Čiže už od počiatku vesmíru vidíte 
konkrétny zámer – existenciu 
života?

Veľkým prekvapením pre vedcov bolo zistenie, 
že vesmír by sa nikdy nevyvíjal tak, ako sme to 
poznali, keby niektoré parametre pri jeho zrode 
neboli práve také, aké zrejme boli. Keby bol 
napríklad expandoval iba nepatrne rýchlejšie, 
bol by sa rozplynul bez toho, že by boli vznikli 
galaxie a hviezdy s planétami. V opačnom 
prípade by sa bol zrútil sám do seba. Keby 
čokoľvek bolo iné, život by nevznikol.
Fred Hoyle, anglický astrofyzik, ktorý bol pôvod-
ne ateistom, vymyslel známy pojem Big Bang 
pre prvotný výbuch vesmíru. Ten nakoniec do-
spel k názoru, že „triezve posúdenie skutočnosti 
nás vedie k poznatku, že nejaký ,supermozog‘ 
vytvára fyziku, chémiu aj biológiu a hovoriť 
o ,slepých silách‘ je nezmysel.“ Takéto vyhláse-
nie všeobecne známeho veľkého vedca vyvolalo 
zdesenie medzi ateistami, na ktoré nevedeli 
reagovať ináč ako zdokonalením rozprávky 
o mnohých vesmíroch. 

�� Dnes vedci márne hľadajú život 
i na planétach vzdialených miliar-
dy kilometrov.

Podľa jednej teórie život vzniká kdekoľvek 
a kedykoľvek, ak má na svoju existenciu vhodné 
podmienky. Vzniká síce náhodou, ale s takou 
vysokou pravdepodobnosťou, že je vlastne 
zákonitý. Tejto bájke uverili dokonca aj nie-
ktorí kresťanskí myslitelia, medzi ktorými je 
najznámejší asi Jean Paul de Chardin. Nie žeby 
kresťanstvo jednoznačne vylučovalo existenciu 
viacerých, nezávisle sa objavujúcich životov, 
ale veľmi silné prírodovedecké argumenty to 
spochybňujú.
Obrovské vedecké úsilie na objavenie života 
prinieslo krásne výsledky v hľadaní iných plane-
tárnych sústav a zisťovaní vlastností neznámych 
planét, ale po živote zatiaľ ani stopy! Hovoríme 
o najúchvatnejšom jave, ktorý máme možnosť 
pozorovať – o živote, ktorý nás na Zemi spojuje 

so všetkými živými organizmami od stafyloko-
kov cez trávu až po slony a veľryby. Je to jediný 
mohutný prúd, ktorý sa začal na Zemi pred 
zhruba 3,8 miliardami rokov. Veda dnes temer 
s istotou môže povedať, že na našej Zemi sa 
všetky formy života vyvinuli z jediného spoloč-
ného koreňa.
My dnes v nákladných experimentoch hľadáme 
život na exotických planétach či mesiacoch 
v našej slnečnej sústave aj mimo nej. Akosi 
prehliadame, že keby vznik života bol tak jed-
noznačne zákonitý, tak aj na našej Zemi by sme 
museli mať rôzne formy života s nezávislým 
pôvodom. Ak také iné „životy“ nepozorujeme, 
je to preto, že nikdy nevznikli. Život na našej 
Zemi je úplne jedinečný a vznikol iba raz. Svedčí 
to o tom, čo mikrobiológovia aj bez tohto dô-
kazu vedia, že pravdepodobnosť vzniku života 
je úplne mizivá a vytrysknutie fontány života je 
neuveriteľný zázrak.

�� Čiže podľa vás sa dá byť skutoč-
ným vedcom i živým kresťanom?

Výsledky modernej 
vedy sa prikláňajú 
jednoznačne k takému 
vysvetľovaniu sveta, 
ktoré je kompatibilné 
s našou vierou. Ak sa 
to ateisti snažia spo-
chybniť, môžu to iba 
za cenu, že sa vzdajú 
vo svojich hypotézach 
základnej požiadavky 
kladenej na vedeckú 
teóriu – že sa dá do-
kázať v objektívnom, 
nezávislom experimen-
te. V tom okamihu sa 
rozchádzajú s vedou 
a ich nedokázateľné 
hypotézy sa stávajú 
bájkami.
Vedci aj teológovia sa 
však môžu zhodnúť 
na tom, že základom 
viery nemôže byť 
veda. Prírodné vedy sa 
zaoberajú iba mate-
riálnym svetom a viera 
nás poučuje o širších 
súvislostiach bytia. Na-
vyše od viery očakáva-
me, že dáva ľudstvu vo 
svojej podstate pevné 
princípy, zatiaľ čo 
vo vede vidíme búrlivý 
rozvoj a zmeny názo-
rov. Treba však tiež 
zdôrazniť, že poznanie 
prírody nás môže 
nadchnúť pre hľadanie 
jej pôvodcu.

Naša viera je založená na zjavených pravdách, 
z ktorých je pre nás kresťanov najdôležitejšia 
skutočnosť objavenia sa Ježiša Krista zavŕšená 
jeho utrpením a zmŕtvychvstaním. Sv. Ján Pavol 
II. považoval vedu a vieru za dve navzájom sa 
doplňujúce stránky ľudského poznania, ktoré 
prirovnal k dvom krídlam, pomocou ktorých 
lieta náš duch.

�� Na záver si dovolím spýtať sa vás 
na váš vzťah k Ruským Pekľanom 
a biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdi-
čovi.

Moja mama pochádzala z Ruských Peklian a ja 
som sa sem v dôchodcovskom veku presťahoval 
s manželkou. Je to nádherný kraj a náš dom 
je pevným zázemím pre naše deti aj vnúčatá, 
ktoré sem z Košíc veľmi rady chodia. Keď sa pý-
tate na biskupa Pavla Petra Gojdiča – ten bol už 
za svojho života v Ruských Pekľanoch legendou 
a aj v našej rodine sa tešil veľkej úcte. Mama aj 
dedo ho dobre poznali a počul som o ňom len 
slová úcty a chvály.
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Často sa stávalo, že od toho dňa (svadby) smilnica pri svojom odchode ukradla priateľom žení-
cha do svojho zajatia, uhasila jeho lásku k mladomanželke, narušila príjemnú pohodu, zničila 
vzájomné putá skôr, než sa boli upevnili, a rozsievala semená cudzoložstva. Ak už pre nič iné, 
tak už len tejto jednej veci by sa mali obávať otcovia a mali by zakázať komikom a tanečníkom 
byť účastnými na svadbách. Manželstvo nebolo ustanovené preto, aby sme sa správali nemrav-
ne, ani preto, aby sme sa oddávali smilstvu, ale preto, aby sme si zachovali čistotu.

Počúvaj Pavla, ako vraví: „Pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá 
žena svojho muža“ (1 Kor 7, 2). Áno, toto sú dva ciele, pre ktoré bolo ustanovené manželstvo: 
aby sme žili čisto a aby sme sa stali otcami. Ale najvážnejší z týchto cieľov je čistota. Po tom, 
ako sa zrodila žiadostivosť, bolo ustanovené aj manželstvo, aby postavilo hrádzu nemiernosti 
a muž sa uspokojil jednou ženou. A plodenie detí nevyplýva samozrejme z manželstva, ale zo 
slov, ktoré povedal Boh: „Buďte plodní, množte sa a naplňte zem“ (Gn 1, 28). Dôkazom toho 
sú tí, ktorí síce manželstvo uzavreli, ale nestali sa otcami. A tak je hlavným cieľom manželstva 
čistota, zvlášť teraz, keď ľudské pokolenie zaplnilo celú zem. Na počiatku bolo treba mať deti, 
aby každý zanechal po sebe pamiatku i potomka. Kým totiž nejestvovala nádej na vzkriesenie, 
no panovala smrť a zomierajúci si mysleli, že po tomto živote celkom zaniknú, Boh im poskyto-
val útechu v ich deťoch, aby nezomierali skormútení, aby sa zachoval náš rod a aby zomierajúci 
i ich blízki mali v potomkoch veľkú potechu. Aby si sa presvedčil, že práve kvôli tomu sa žiadalo 
mať deti, počúvaj, ako narieka pred Jóbom jeho manželka po mnohom nešťastí: „Tvoja pamiat-
ka vymizla zo zeme, tvoji synovia a dcéry.“ Podobne hovorí aj Šaul Dávidovi: „Prisahaj mi, že 
nevyničíš moje potomstvo po mne a nevytrieš moje meno.“ (1 Sam 24, 22)

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

8.

Päť pilierov  
DOBRÉHO CHODENIA
JJ Adriana a Maximilián (Milujte sa! 1/2018)
J� foto: archív autorov svedectva

Od septembra 2017 sme manželmi a chceli 
by sme sa s vami podeliť so svojím svedec-
tvom. Zoznámili sme sa pred štyrmi rokmi 
na vysokej škole. Obaja sme tvrdili, že sme 
veriaci, ale naše správanie to nepotvrdzovalo. 
Vedeli sme, že sa treba spovedať, ale nemali 
sme úprimnú ochotu zmeniť sa. Po približne 
polročnej známosti sme sa rozhodli, že sa 
začneme usilovať o čistotu v našom vzťahu. 
Táto túžba sa v nás zrodila v máji, keď sme 
sa modlili Loretánske litánie. Pomaličky sme 

začali vstávať z hriechov nečistoty a začali 
sme vnímať zlo, ktoré z nich plynie. Snaha 
skoncovať s chybami minulosti a očistiť si 
dušu nás stála veľa námahy.
V dôsledku nášho rozhodnutia sa me-

dzi nami vyskytli prvé ťažkosti, ktoré boli 
následkom vzájomného sklamania a zra-
není. Vtedy sme si uvedomili, ako veľmi 
hriech ničí vzťahy a spôsobuje bolesť. Ilúzia 
o „nevinnom hriechu“ sa zrútila. Tieto 
zmeny sprevádzala premena v citovej oblasti. 
Bláznivá zamilovanosť sa skončila, eufória 
vychladla a začali sme vnímať chyby toho 
druhého. Ocitli sme sa pred výzvou budovať 
čistú a obetavú lásku. Prišli pochybnosti: 

Je to ten pravý? Je to tá pravá? Odpoveď 
na tieto otázky a pomoc v boji o čistotu sme 
hľadali v spoločnej modlitbe ruženca, ktorý 
sme sa začali modliť v auguste 2014 a odvtedy 
to robíme každý deň. Ani raz sme na to ne-
zabudli. Prostredníctvom Panny Márie sme 
dostali veľa milostí, o ktoré sme prosili. Ona 
nám pomohla zanechať hriech nečistoty, do-
zrievať v opravdivej láske a ukázala nám veľ-
kú radosť plynúcu zo vzťahu s Bohom. Panna 
Mária je našou Matkou a orodovníčkou 
u Boha. Vďaka jej pomoci sme boli po troch 
rokoch známosti pripravení na zásnuby.
Nasledujúcich päť vecí nám pomohlo 

rozhodnúť sa pre manželstvo a myslíme si, že 
by nemali chýbať v nijakom vzťahu.
Prvý pilier – spoločná modlitba. Musíme 

svoj život odovzdať Bohu, aby nás viedol 
uprostred temnoty tohto sveta po cestách, 
ktoré sú občas kľukaté. Nespoliehajme sa len 
na seba samých. O všetkom, a predovšetkým 
o dôležitých celoživotných rozhodnutiach sa 
poraďme s Bohom – vtedy sa rozhodneme 
najlepšie.
Druhý pilier – čistota. Vďaka nej uvidíme 

druhého človeka v jasnom svetle pravdy. Vo 
svetle, ktoré nie je zakalené žiadostivosťou 
a neusporiadanými vášňami, lepšie rozlíšime 
náročné situácie a ľahšie sa zbavíme egoiz-
mu. Čistota nás vedie k rozumnosti a chráni 
nás pred prílišnou naviazanosťou na druhé-
ho človeka. Je to nádherná hodnota a dar, 
ktorý môžeme dať milovanému človeku.
Tretí pilier – rozhovor. Dôležité je rozprá-

vať sa o budúcom manželskom živote. Jeden 
druhému musí vysvetliť, ako chápe svoju 
vieru a v jej svetle aj svoje budúce manžel-
ské povinnosti. My sme sa veľa rozprávali 
o láske, vernosti, čestnosti a poslušnosti. 
Z tej poslednej sa dnešný svet vysmieva, ale 
v skutočnosti je prejavom našej vernosti 
Bohu a vedie nás priamo k nemu.
Štvrtý pilier – trpezlivosť s chybami dru-

hého. Ich odhalenie a vyznanie neprinesie 
okamžitú zmenu v správaní. Treba počkať 
a modliť sa za to. Vďaka tomu bolo naše 
chodenie časom pokojného dozrievania 
na manželstvo.
Zasnúbili sme sa v novembri 2016. Hneď 

potom sme vstúpili do Hnutia čistých sŕdc, 
kde sme sa v spoločenstve dobrých ľudí 
upevnili vo svojom predsavzatí. Čím viac 
sme sa blížili k dátumu svadby, tým viac 
ustupovali naše pochybnosti spojené s týmto 
rozhodnutím. Za túto milosť sme Bohu 
veľmi vďační. Dôležité bolo aj to, že v máji 
sme sa rozhodli, že sa budeme každý deň 
spolu zúčastňovať na svätej omši a prijímať 
Eucharistiu, ktorá je pre nás prameňom naj-
väčších milostí, aké sme dostali. Každodenná 
účasť na svätej omši je pre nás prvoradá. Je to 
najdôležitejší piaty pilier. Možno by to bolo 
ešte krajšie, keby sme tento nevysychajúci 
prameň objavili skôr...
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JJ Jozef Glasa
J� foto: pixnio.com

V niektorých médiách občas na adresu 
lekárov či iných zdravotníkov zaznieva 
zvláštna kritika. Vyčíta im, že pri výkone 
svojho povolania trvajú na uplatnení výhrady 
svedomia. Títo kritici dokonca požadujú, aby 
lekári alebo zdravotníci, ktorí majú „problém 
svedomia“, zo svojho povolania odišli a zo 
štúdia medicíny, ošetrovateľstva alebo iných 
pomáhajúcich profesií boli vylúčení študen-
ti, ktorí by ho mohli mať. Podľa nich kvôli 
svojej viere nedokážu poskytovať pacientom 
zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. 
A tak údajne ohrozujú ich zdravie. Na druhej 
strane by však asi každý chcel, aby jeho lekár, 
sestra či iný zdravotník boli vo svojej práci 
svedomití. Ináč povedané, aby vždy konali 
„podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo-
mia“. Ide tu o určitý paradox. 
Ešte z čias, keď aj v bývalom socialistic-

kom Československu vládla akoby všemocná 
komunistická strana, si starší ľudia pamäta-
jú, že existovali „väzni svedomia“. Išlo o vzác-
nych, statočných ľudí, ktorí nezapreli svoje 
presvedčenie a radšej podstúpili väzenie 
alebo iné formy prenasledovania, ubližova-
nia a šikanovania. A deje sa to na mnohých 
miestach sveta i dnes. Upozorňuje na to 
často a naliehavo aj Svätý Otec František 
a pripomína, že tu ide o porušovanie základ-
ných ľudských práv, ktoré majú byť zaručené 
každému človeku.
Rešpektovanie slobody myslenia, svedo-

mia, náboženského vyznania a viery je vždy 
veľmi vážnou, zásadnou vecou. Vyplýva z po-
žiadavky úcty a podpory ľudskej dôstojnosti 
každého človeka. Zároveň kladie na ľudskú 
spoločnosť – a na každého jej člena – závaž-
nú morálnu aj právnu povinnosť: zabrániť 
nespravodlivej diskriminácii, potláčaniu 
alebo mareniu riadneho uplatňovania týchto 
práv. Sú vyjadrené aj v dôležitých medzi-
národných dokumentoch, napríklad vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948) 
a viacerých medzinárodných zmluvách. 
A tiež v Ústave Slovenskej republiky a v jej 

zákonoch. Celý systém zákonov v našej vlasti 
i v každej slušnej demokratickej krajine má 
slúžiť na ochranu a napĺňanie ľudských práv 
a slobôd každého jej občana. 
To platí, samozrejme, aj pre zdravot-

níckych pracovníkov. Prečo teda nastáva 
problém? Po prvé, rôzne medicínske metódy 
a technológie dnes umožňujú vykonať 
veci, ktoré sú pre kresťana, ale aj pre zdravo 
uvažujúceho, slušného človeka z morálne-
ho hľadiska neprijateľné (napríklad umelý 
potrat, klonovanie človeka, eutanázia alebo 
pomoc pri samovražde...). 
Po druhé, masovým pôsobením niekto-

rých názorových prúdov alebo ideológií 
(napríklad materializmus, marxizmus, ide-
ológia rodu (gender), populačná kontrola, 
prehnaný individualizmus a subjektivizmus, 
morálny relativizmus a iné) sa dnes v spoloč-
nosti presadzuje pokrivené morálne pove-
domie. Postoje a činy, ktoré sa považovali 
za mravne neprijateľné, sa naraz či postupne 
stávajú akoby prijateľnými. Alebo sa dokon-
ca vydávajú za činy žiaduce alebo potrebné 
(napríklad dekriminalizácia eutanázie alebo 
marihuany či výskum na živých ľudských 
zárodkoch).
Po tretie, keďže na realizáciu rôznych 

morálne pochybných lekárskych alebo zdra-
votníckych výkonov sú nevyhnutne potrebné 
zdravotnícke vedomosti, schopnosti a prí-
slušné špeciálne vybavenie, vzniká verejná 
požiadavka a tlak, aby zdravotníci v rámci 
svojej práce tieto výkony vykonávali. Aby 

robili umelé potraty, sterilizácie, asistovanú 
reprodukciu, eutanáziu alebo pomáhali 
svojim pacientom pri samovražde... Dokonca 
sa presadzuje, aby boli takéto výkony platené 
zo zdravotného poistenia. 
A tak sa zdravotníctvo – v rozpore so 

svojím vlastným poslaním – stáva niekedy až 
priamym nástrojom „kultúry smrti“ (ako ju 
nazval v encyklike Evanjelium života (1995) 
pápež sv. Ján Pavol II.). Takéto zdravotníc-
tvo potom ničí zdravie, ba i ľudské životy. 
Namiesto skutočnej pomoci poškodzuje 
a zabíja. 
Lekár alebo iný zdravotník (sestra, 

pôrodná asistentka, farmaceut) – keďže 
z titulu znalostí svojej profesie vie, o čo ide 
– je morálne povinný postaviť sa na stranu 
ochrany zdravia a života každého svojho 
pacienta. Od počatia až po prirodzenú smrť. 
To je podstata dôvodu uplatnenia výhrady 
svedomia. Zdravotník ňou zdôvodní v zmysle 
spomenutých základných ľudských práv 
svoje odmietnutie takých výkonov, ktoré sú 
v rozpore s jeho mravným presvedčením, 
s jeho svedomím. Vždy ide o závažný postoj 
a rozhodnutie, ktoré musia byť v najpod-
statnejšom medicínskom záujme pacienta. 
Nikdy nesmie brániť poskytnutiu potrebnej 
starostlivosti, ak by sa život alebo zdravie pa-
cienta ocitli v závažnom ohrození (napríklad 
starostlivosti o ženu so závažným krvácaním, 
ktorá podstúpila medikamentózny umelý 
potrat).

VÝHRADA SVEDOMIA  
– vrtoch alebo povinnosť 
zdravotníka?

Hľadáme priateľa Slova s DOBRÝM SRDCOM – PRISPIEVATEĽA, 
ktorý na účet Slova SK45 0200 0000 0032 1020 6959 
(KS: 0558, ŠS: 777, poznámka:  priezvisko a meno)
bude pravidelne mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.

Ďakujeme
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Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred mladými ľuďmi, je: ako si hľadať a nájsť 
životného partnera. Všetci predsa chceme byť šťastní a milovaní. A dobrý celoživotný 
partner k tomu isto patrí. Nie je to však jednoduché: každé druhé manželstvo sa rozpadá 
a to, žiaľ, aj v kresťanských rodinách. Ako urobiť, aby sa nám partnerské vzťahy darili? 
V dvoch častiach sa pokúsime vytvoriť stručný návod pre predmanželské vzťahy.

AKO HĽADAŤ  
toho pravého, tú pravú?
JJ Martin Kvapilík
J� foto: wikimedia.org

Najdôležitejšie pravidlo
Boh je živý. Vidí nás a počuje. Sme jeho deti. Preto nás asi neprekva-
pí, že pravidlom číslo jeden je modliť sa k Bohu za dobrého partnera, 
aby nám toho pravého/tú pravú poslal do cesty. Mňa a moju man-
želku isto aj vďaka tomu Boh posadil v Brne k jednému stolu. Ja som 
to neplánoval a nezamýšľal. Ona tiež nie. Posadili nás tak trocha 
proti našej vôli, úplne nezávisle od nejakého nášho úsilia. Preto celý 
život svedčíme o tom, že prvou a najdôležitejšou snahou kresťana 
má byť vždy modlitba za toho, kto je mi niekde pripravovaný. Boh je 
nad časom aj nad našimi plánmi. Ak chceš, môžeš ma zoznámiť. On 
skutočne môže.

Aká ideš, takého stretneš/ 
Aký ideš, takú stretneš
Čínske príslovie nás upozorňuje na to, že k druhým ľuďom hovoríme 
dávno pred tým, než prvýkrát otvoríme ústa. Hovorí o nás to, ako sa 
obliekame, akú počúvame hudbu, ako sa prejavujeme. 
Si vľúdna? Si oblečená vkusne alebo len vyzývavo? 
Ak sa oblečieš ako prostitútka, stretneš chlapca, 
ktorého to osloví. Ak ti nerobí problém pou-
žívať vulgárne slová, nemôžeš sa čudovať, 
že o teba poriadne dievča nebude mať 
záujem. Teda to, ako sa správame a akí 
sme, z nás kričí tak silno, že nepočuť, čo 
hovoríme alebo čo by sme chceli. Teda 
ak chceš stretnúť šikovného chlapca či 
šikovné dievča, najskôr sa zamysli nad 
tým, ako a čo o sebe hovoríš, aj keď nič 
nevravíš.

Modli sa a pracuj
Mali by sme sa modliť, akoby všetko záležalo 
na Bohu, ale pracovať, akoby všetko záviselo od nás. Ak 
sa chceme s niekým zoznámiť, nemôžeme len sedieť doma na gauči, 

ako hovorí pápež František. A kde nájsť toho pravého, tú pravú? Keď 
niekto hľadá v krčme, nájde niekoho, kto rád pije. Lepšie je hľadať 
tam, kam chodia kresťania – a dnes je dostatok farských, diecéz-
nych a národných kultúrnych kresťanských podujatí a stretnutí pre 
mládež. Takže na prvom mieste hľadať tam, kde kresťania sú. Je to 
záruka toho, že človek stretne dobrého človeka? Nie je. Ale pravde-
podobnosť je výrazne vyššia. Často nás tiež môžu s niekým vhodným 
zoznámiť naši priatelia či príbuzní.

Kedy je vzťah v Božích očiach dobrý?
Ak má byť pred Bohom láska muža a ženy, teda aj chlapca a dievčaťa, 
dobrá, existujú dve pravidlá, ktoré nám Boh dáva na jej ochranu.
Prvé: aby láska mohla viesť k manželstvu. Neznamená to, že si 

hneď musím brať človeka, s ktorým chodím! Ale nikdy nesmiem 
chodiť s niekým, o kom mi je jasné, že si ho nikdy nevezmem. Zried-

Zamilovanosť  
je totiž zadarmo,  
ale láska je drina. 
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ka totiž berú obe strany vzťah rovnako 
vážne – a týmto pravidlom plynúcim 
z lásky k blížnemu je chránená sku-
točná láska. Zabraňuje sa tomu, aby 
sme niekomu brali čas a príležitosť 
chodiť s tým, kto to s ním myslí 
vážne. Teda aj keď s niekým už 
chodím, ale prídem na to, že toto 
dievča si určite nevezmem, mám 
sa ihneď férovo rozísť. Zároveň 
toto pravidlo vylučuje prázdninové 
lásky z nudy a chodenie s viacerý-
mi ľuďmi súčasne. Aby láska bola 
vždy od srdca a mohla obojstranne 
rásť.
Druhé: aby bola telesne čistá. Sex 

patrí do manželstva a len tam. Nepatrí 
ani pred manželstvo, ani mimo man-
želstva. Dnes mnohí robia zásadnú chy-
bu, že namiesto toho, aby spolu chodili, tak 
spolu skočia do postele. Keď však s niekým 
začnú sexuálne žiť, v tom okamihu ukončili 
svoj výber. Prečo to je tak? Pretože keď muž a žena 
spolu začnú sexuálne žiť, význam sexuality pre ich 
vzájomný vzťah prudko vzrastie a je obrovský – toto ob-
dobie nazývame veľkou fascináciou. Potom význam sexu vo 
vzťahu poklesne, ale stále je to veľmi významný činiteľ vzťahu – je 
to obdobie veľkej konzumácie. Následne však nezadržateľne klesá – 
nastáva vytriezvenie, dekadencia vzťahu. Veľká fascinácia trvá týždne 
až niekoľko mesiacov, konzumácia mesiace až niekoľko rokov. Za nie-
koľko rokov nám každý sexuálny vzťah zovšednie a sex dostane oveľa 
menšiu úlohu vo vzťahu, než to bolo na začiatku. Možno to vyjadriť 
grafom v tvare šmýkačky (pozri obrázok vpravo hore).
Ak spolu muž a žena neskončia v posteli, ich vzťah (ak sa k sebe 

nehodia) sa väčšinou počas šiestich až deviatich mesiacov sám 
rozpadne. Ak však začnú hneď spolu spať, dočasne zaženú spoloč-
nú nudu a odsunú poznanie skutočnej povahy partnera sexuálnou 
fascináciou. Kúpili si totiž mačku vo vreci a nasadili si práve teraz 
na pár mesiacov či rokov doslova ružové okuliare. A na to, že sa k sebe 
vlastne vôbec nehodia, prídu oveľa, oveľa neskôr. Do manželstva po-
tom často vstupujú až po niekoľkých zbytočných vzťahoch, s vyčerpa-
nými telami a ovplyvnenou psychikou a je pre nich ťažké sa skutočne 
zamilovať na celý život. Naše telá ani naša psychika jednoducho nie 
sú stavané na promiskuitu.
Na Slovensku sú pred svadbou pytačky. Toto pomenovanie zdô-
razňuje potrebu pýtať sa, i keď v tomto prípade sa pýta a odpovedá 
niekto iný. Ľudovo tento čas Slováci volajú chodenie. Čiže je to čas 
pýtať sa a chodiť spolu. Je to oveľa dôležitejšie, ako spolu niekde 
vysedávať alebo dokonca ležať. Mám odkráčaných veľa dní 
a kilometrov po Brne a okolí.

Prvá láska väčšinou nevydrží
Často dostávame od študentov otázku, kedy je ten správny 
čas, kedy s niekým začať chodiť. Je to veľmi individuálne, 
ale ak dodržiavate vyššie uvedené pravidlá, môžeme začať 
kedykoľvek a mať aj viac vzťahov – ale postupne, aby ste 
nedávali plané nádeje. Sú dievčatá, ktoré v maturitnom 
ročníku majú za sebou niekoľko vzťahov a sú mentálne 
prakticky pripravené na trvalejší vzťah, ale sú aj tridsiatničky 
bez väčších vzťahových skúseností. Všeobecne dievčatám ra-
dím, aby skôr neváhali, pretože im vzťahový čas beží rýchlejšie 
– lekári odporúčajú, aby žena mala prvé dieťa do 26 rokov.

Podľa štatistík si asi 94 % ľudí svoju prvú lásku nevezme. Takže 
nájdeš hneď na prvýkrát toho pravého, tú pravú? Skôr nie. Ak sa prvá 
láska skončí manželstvom, je to väčšinou veľká výnimka. Skoro každý 
z nás má však po prvých týždňoch prvej skutočne opätovanej lásky 
dojem, že by sa už mohol ženiť či vydávať, pretože presvedčenie, 
že sme našli toho pravého, tú pravú, je veľmi silné. Ale nie je to tak. 
Zamilovanosť je totiž zadarmo, ale láska je drina. Ako teda spoznať, 
či ten, s ktorým chodím, je skutočne ten pravý? O tom nabudúce. 
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

SLÁVNOSTNÉ  
ARCHIEPARCHIÁLNE VEČERADLO

V rámci 200. výročia zriadenia Prešovského biskupstva vás pozývame 
na slávnostné archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční v sobotu 
12. mája v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

PROGRAM
09.00 Radostný ruženec  

formou večeradla (laici)
09.50 Prednáška
10.30 Archijerejská svätá liturgia
11.45 Obedňajšia prestávka
13.15 Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi
13.45 Slávnostný ruženec (kňazi)
14.20 Prednáška
15.00 Eucharistická adorácia s Korunkou  

Božieho milosrdenstva a požehnaním

„Svojím Mariánskym kňazským hnutím volám dnes všetkých synov 
Cirkvi, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou, 
vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov 
a veriacich!“ (úryvok z knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Bližšie informácie: 0904 738 048
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, ale nezabudni aj ty ním byť! Božie dieťa

Život je cesta, ktorej cieľom je Boh. 
(Marián Palko)

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
27. – 29.04. Kurz Filip pre 14 a viacročných. 
Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zde-
denou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď 
a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím 
Spasiteľom. Pokojne pozvi aj svojich neveria-
cich kamarátov! (Peter Lipták & tím)
11. – 13.05. AŠAD

 
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 15.00 Stretko stredoškolákov (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) – 
každý nepárny týždeň
Viac informácií:  
Facebook GMPC, Prešov
24.04. Eucharistická adorácia 
(katedrála)

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
18.04. Svätá liturgia s vladykom Milanom 
Chauturom (katedrála 17.00 h)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia (sl., 
kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (sl., kaplnka, Mlynská 
dolina)
21.04. Narodkové agapé po svätej liturgii
25.04. Večerné predstavenie v SND
29.04. – 01.05. Výlet do Prahy
04.05. Majáles
06.05. Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina)

Svätý Ján, apoštol a evanjelista
1. storočie

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, po hebrejsky zvaný Betsata, a pri 
ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých 
a ochrnutých (... ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž 
z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej 
vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) Bol tam 
aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať 
a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu 
odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa 
zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: 
„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko 
a chodil.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Martin Grošík, seminarista 
Páči sa mi to . Odpovedať
Keď sa zamýšľam nad chorým, ktorý leží pri rybníku, vnímam 
jeho tragický život. Vidím jednu strašnú rezignáciu. Keď sa ho 
Ježiš pýta, či chce byť uzdravený, vôbec mu neodpovedá „áno“ 
alebo „chcel by som“, ale hovorí mu o svojom nešťastí: „... aj tak 
ma iný predbehne“. Jeho život sa podobá zlému snu, v ktorom sa 
opakuje tá istá nočná mora – neviem chodiť a keď sa zvíri voda, 
nestíham do nej vojsť. Ľudia i myšlienky mu hovoria to isté: „Nič 
sa nezmení.“ No keď počúvol slová Ježiša, všetko sa zmenilo.

Anna Čujová, študentka
Páči sa mi to . Odpovedať
Opieram sa o stĺporadie. Moje obľúbené miesto na pozorovanie. 
Vidím problém. Viem, ako pomôcť. Spolieham sa však na pomoc 
iných. Čakám. Nemám odvahu. Vytrvalo čakám. Plán záchrannej 
akcie mám do detailov premyslený. Potrebujem to a to, aby sa 
urobilo to a to, aby klaplo to a to, a potom bude ten problém 
vyriešený. Stále však ešte len čakám. Dni plynú rýchlo a cítim, že 
ten problém je pohltený problémami iných. Že vlastne nikoho 
nezaujíma. Skoro sa vzdávam. Vyčítam si, že som o probléme 
mohla hovoriť viac. Aby ho ostatní lepšie počuli. Aby niečo vyko-
nali. A potom počujem hlas: „Vstaň a choď! Naber odvahu. Skús 
ho vyriešiť ty. Dal som ti svoj príklad.“

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ FILOMÉNA 
Vo veku štrnásť rokov podstúpila mučenícku smrť. 
Jej telo bolo nájdené v roku 1802. Svätý Ján Vianney 
o nej hovoril ako o novom svetle Cirkvi. Je patrónkou 
aj neplodných či novorodencov a batoliat.

F6
Tím P18 má ďalšiu novinku. 
Je ňou piata skladba v príp-
rave Národného stret-
nutia mládeže v Prešove 
s názvom Nový štart. Stojí 
za ňou rómsko-slovenská 
kapela F6. Skladba vznikala 
viac ako polroka. Na pro-
dukcii a aranžmánoch sa 
podieľali všetci členovia 
ka pely F6. Inšpiráciou pre 
jej vznik bola ďal šia téma 
duchovnej prípra vy, ktorá 
pozýva mladých k odvahe 
nechať sa uzdraviť. „Pieseň 
Nový štart je vyjadrením 
túžby nechať sa uzdraviť 
Ježišom. Pozýva poslu-
cháčov, aby s Ježišovou 
pomocou vstali zo svojich 
ochrnutí,“ hovorí autor 
skladby Tadeáš Gavala, 
jediný nerómsky člen 
skupiny. Spolu s celou ka-
pelou pozýva mladých, aby 
prišli na P18 do Prešova, 
„pretože práve tam môžu 
zažiť Ježišov dotyk a počuť 
jeho uzdravujúce slová. Už 
dosť bolo pádov, sklamaní 
a trápenia v tvojom živote. 
Vstaň a buď uzdravený/-á.“ 
Kapela F6 vznikla v roku 
2007. Jej činnosť zastrešuje 
Umelecké centrum F6. 
Kapela F6 doposiaľ vydala 
šesť hudobných albumov. 
Jej víziou je zmierenie 
slovenského a rómskeho 
národa.

komunikačný tím P18

Inzerát
Predám dva bavoráky. Je-
den je bez motora a druhý 
bez karosérie. 
Zn. Za kúpu 
obidvoch je 
zľava, nevá-
hajte, volajte.

22 www.casopisslovo.sk
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Transcendentálna meditácia

JJ
Antónia HaľkováJ�

Transcendentálna meditácia je meditačná 
technika vychádzajúca z hinduistického učenia 
a praxe, ktorej cieľom je pomôcť človeku 
zbaviť sa stresu a priniesť celkové uvoľnenie 
tela i ducha. Táto meditačná technika spočíva 
v odpútaní sa od podnetov tak zmyslových, 
ako aj pohybových, pričom meditujúci človek 
sa prostredníctvom opakovania určitej mantry 
dostáva až do stavu zmeneného vedomia.

Techniku transcendentálnej meditácie vytvo-
ril v roku 1958 Ind Mahariši Mahéš Jógí (1918 
– 2008). Slovo mahariši znamená „veľký mudrc“ 
a slovo jógí predstavuje toho, kto „dosiahol jed-
notu s bohom“. Mahariši, pôvodným menom 
Maheš Brasad Warma, sa narodil v Indii a už 
ako dieťa prejavoval veľký záujem o špiritizmus. 
Zaoberal sa jogou a po smrti svojho duchovné-

ho majstra sa utiahol do Himalájí, kde vypra-
coval techniku transcendentálnej meditácie. 
Založil Hnutie duchovnej obnovy v Indii a neskôr 
odišiel do USA, kde pôsobil ako duchovný 
vodca. V roku 1984 sa vrátil zo Západu naspäť 
do Indie. Transcendentálna meditácia sa stala 
vyhľadávanou meditačnou technikou po Maha-
rišiho stretnutí s členmi hudobnej skupiny Be-
atles, ktorí navštívili aj jeho duchovné centrum 
v Indii. Výsledkom pobytu skupiny Beatles bolo 
niekoľko hudobných skladieb, ktoré dodnes 
vplývajú na ľudí.

Technika transcendentálnej meditácie sa 
vyučuje v šesťmesačných kurzoch v rámci 
sedemstupňového programu. Najpodstatnej-
šou časťou kurzu, ktorý vedie učiteľ transcen-
dentálnej meditácie, je každodenné meditačné 
cvičenie, dvakrát po dvadsať minút. Úspešný 
absolvent sa môže stať aktívnym členom 
hnutia. Podľa Maharišiho je vraj človek schopný 
dosiahnuť pravé poznanie len prostredníctvom 

odovzdania sa svojmu duchovnému učiteľovi 
a pomocou mechanického opakovania mantier. 
Používajú sa mystické alebo jednoduché 
formulky ako napríklad: óm, lom, luma, aum... 
Opakovaním slovných formuliek sa účastníci 
kurzov učia uvoľniť, odpútať od reality, „rela-
xovať v stave rozšíreného vedomia a priblížiť 
sa k najvyššiemu bytiu“. Mahariši stotožňuje 
najvyššie bytie s prírodou, hovorí o neosob-
nom bohu, ktorým je vo svojej podstate každý 
človek. Toto učenie je v rozpore s kresťanským 
učením o osobnom Bohu – Stvoriteľovi, ktorý 
miluje človeka – stvorenie.

Transcendentálna meditácia, vychádzajúc 
z učenia hinduizmu, hlása, že boh je neosob-
ný, život je kolobeh znovuzrodení a človek sa 
prostredníctvom meditácií môže dopracovať 
k dokonalosti. Aj na Slovensku máme možnosť 
stretnúť sa s pozvaním na účasť v kurzoch tran-
scendentálnej meditácie s prísľubom odstrá-
nenia všetkých osobných problémov. Poukazu-
jeme však na skutočnosť, že transcendentálna 
meditácia ako terapeutická metóda nie je ani 
medicínsky akceptovateľná.

 Niečo mliečne?
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: pxhere.com

Od Paschy už ubehli tri týždne a väčšina 
z nás aj zabudla na lahôdky, ktoré vtedy po-
slušne čupeli v košíkoch a čakali na posväte-
nie – pre niektorých najdôležitejšom obrade 
Veľkej noci. Vtedy kňaz okrem iného žehnal 
mliečne výrobky, z ktorých sa niektoré vy-
rábajú iba na tuto príležitosť. Málokto však 
vie, že mliečne výrobky sa môžu posväcovať 
aj v inom ako paschálnom čase a majú 
i samostatné posvätenie s názvom Poriadok 
požehnania mlieka, syra a masla.

Tento obrad má podobnú štruktúru ako 
Požehnanie vína. Začína sa zvolaním Požeh-
nané kráľovstvo a pokračuje veľkou ekténiou. 
Ďalej sú predpísané dve modlitby. Číta sa 
prológ Evanjelia podľa sv. Jána. Nasleduje 
ešte jedna modlitba a pokropenie svätenou 
vodou.
Zaujímavé je, že prvá modlitba vôbec nie 

je nasmerovaná na požehnávanú matériu. 
Je skôr úvahou o pôsobení kňazskej moci. 
Vychádza z Božieho vyvolenia, ktorým 
týchto mužov ustanovuje za modlitebníkov, 
a navštevuje i žehná tých, ktorých oni 
navštevujú a žehnajú. Potom nasleduje 
prosebná časť, v ktorej kňaz prosí, aby 

jeho pokorným príchodom a spomienkou 
na svätých zutekali démoni a vstúpili anjeli 
pokoja.
Ďalšia modlitba je už ale tematicky 

zameraná na požehnanie. Začína sa oslavou 
Boha darujúceho človeku pre jeho smrteľný 
život popri iných dobrodeniach i mlieko, 
ktoré nech hojne prichádza cez vemená 
zvierat. Aby bolo Božím služobníkom, ktorí 
z neho budú požívať, na nasýtenie a akúkoľ-
vek potrebu pre život. Modlitba potom obra-
cia pozornosť na maslo. V nej sa konštatuje, 
že Boh daroval ľuďom tuky za pokrm. Maslo 
má medzi nimi čestné miesto, lebo nie je len 
pre ľudí, ale spolu s medom ho bude požívať 
i vtelený jednorodený Syn, ako povedal pro-
rok Izaiáš (Iz 7, 15, pozn. slovenský preklad je 
oproti cirkevnoslovanskému textu nepres-
ný). A preto, aby od tohto mlieka a výrobkov 
z neho bola odvrátená každá lesť a jedovatá 
sila nepriateľa. Aby to, čo bolo dané človeku 
pre jeho potreby, mu neprinášalo chorobu 
a smrť, ale bolo na upevnenie zdravia. Aby 
to požíval s dôstojným vzdávaním vďaky 
a v zdraví sa tešil zo života. „Lebo ty si lekár 
našich duší a tiel a my ti vzdávame slávu...“ 
Po týchto riadkoch mi prišlo na um jedno 

z hesiel, ktoré som ešte v bývalej ére ako žiak 
základnej školy čítal na nástenke: „Zákon 
sily – jedzte syry.“ I takýmto spôsobom nám 
Boh preukazuje svoju lásku. A aj mliekom 
a výrobkami z neho nás posilňuje k skutkom 
lásky k blížnym.
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Farár – pastoračná služba

JJ
Jozef MiňoJ�

Pastoračná služba farára v kódexe CCEO v káno-
ne 290 je určovaná aj tým (popri všeobecnom 
ustanovení, že farár zastupuje farnosť vo všet-
kých právnych záležitostiach), že pozná posvät-
né funkcie väčšieho významu. Tieto posvätné 
funkcie, ako sú slávenie sviatostí kresťanskej 
iniciácie, požehnanie manželstiev, cirkevný poh-
reb, patria farárovi, takže kaplán ich bez aspoň 
predpokladaného dovolenia farára vykonáva 
nedovolene (porov. kán 290 § 2). Sviatostná 
iniciácia je vysluhovanie tajomstiev krstu, myro-
pomazania a Eucharistie. Farár je prvý, ktorý má 
krstiť vo svojej farnosti a ktorého majú veriaci 
požiadať o vysluhovanie týchto tajomstiev. 

Tu treba dodať, že posvätné funkcie väčšieho 
významu sú vymenované iba ako príklady, nie 
sú teda konečne definované a kódex nevylučuje 
ďalšie úkony a posvätenia, ktorých vysluhova-
nie patrí farárovi. Veriaci aj iní kňazi to majú 
rešpektovať a neobchádzať farára farnosti. Mô-
žeme teda dodať, že väčšieho významu je každá 
duchovná služba pre veriacich farnosti, nap-
ríklad aj posvätenie domu či bytu, kde sa farár 
môže stretnúť s veriacimi a lepšie ich spoznať, 
návšteva chorých u nich doma a ich sviatostná 
pastorácia. Treba povedať, že vždy, keď z aké-
hokoľvek dôvodu iný kňaz pastoračne vstupuje 
do farnosti spolubrata, má to spolubratovi 
– farárovi aspoň oznámiť a bez potrebného do-
volenia alebo splnomocnenia miestneho farára 
nemá a podľa kódexu ani nesmie vstupovať 
do vysluhovania posvätných funkcií väčšieho 

významu, ktoré sú kódexom vyhradené faráro-
vi. Ak chcú vo farnosti pôsobiť hnutia schválené 
Katolíckou cirkvou, majú farára oboznámiť so 
svojimi aktivitami a požiadať ho o dovolenie. 
Kódex pre latinskú Cirkev funkcie väčšieho 
významu definuje ešte podrobnejšie. Podľa CIC, 
kán. 530 sú to najmä krst, birmovanie pre tých, 
ktorí sú v nebezpečenstve smrti, vysluhovanie 
viatika a pomazania chorých, udeľovanie 
apoštolského požehnania, asistovanie pri 
uzatváraní manželstiev a požehnanie sobáša, 
pochovávanie, požehnanie krstného prameňa 
vo veľkonočnom čase, vedenie procesií mimo 
kostola, slávnostné požehnania mimo kostola, 
slávnostnejšie slávenie Eucharistie v nedele 
a prikázané sviatky. Podľa CCEO, kán. 294 má 
farár často sláviť božskú liturgiu za ľud jemu 
zverenej farnosti, no v dňoch predpísaných par-
tikulárnym právom, ktorými sú nedele a priká-
zané sviatky, má povinnosť sláviť svätú liturgiu 
za veriacich farnosti.

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

Bialyničská ikona Bohorodičky 
(bielorus. Бялыницкая)
Podľa tradície bola prinesená mníchmi ute-
kajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, 
ktorí sa usadili na brehu rieky Drut – pravom 
prítoku Dnepra, kde založili aj mužský Mo-
nastier sv. proroka Eliáša. Počas niekoľkých 
po sebe nasledujúcich nocí v čase celonoč-
ného bdenia sa na tomto mieste stal zázrak. 
Ikona žiarila oslňujúcim svetlom. Na základe 
tohto divu miesto dostalo pomenovanie Bia-
lyniči – Biele noci (mestečko nachádzajúce 
sa 48 km západne od Mogileva na severový-
chode Bieloruska, neďaleko hraníc s Rus-
kom). V krátkom čase vznikla pri monastieri 
osada, ktorú založili pútnici prichádzajúci 
pokloniť sa divotvornej ikone.
Aj veriaci na tomto území  po roku 1596 

prijali Brestskú úniu s Katolíckou cirkvou. 
Úlohu starostlivosti o divotvornú bialyničskú 
ikonu Bohorodičky prebrali na seba karme-
litáni, ktorí tam prišli okolo roku 1624. Ikona 
bola žriedlom mnohých zázračných uzdrave-
ní chorých, ktorí sa pred ňou modlili. V čase 
rusko-poľskej vojny (1654 – 1667) v roku 1655 
karmelitáni priviezli ikonu do opevneného 

mestečka Liachaviči, ktoré dlhý čas odolá-
valo obliehaniu nepriateľských vojsk cára 
Alexeja Michajloviča. To bolo oslobodené až 
po víťazstve poľsko-litovských vojsk 2. júla 
1660. Víťazstvo pripísali divotvornej ikone, 
pred ktorou sa modlili. 
Ikona sa v Liachavičiach nachádzala 

do roku 1760, keď bola slávnostne prenese-
ná do novopostaveného kostola v Bialyni-
čiach. Ešte v čase, keď sa ikona nachádzala 
v Liachavičiach, velenský biskup Michal 
Zeňkovič dostal v roku 1754 od rímskeho pá-
peža Benedikta XIV. rozhodnutie a bulu ku 
korunovaniu divotvornej bialyničskej ikony 
Bohorodičky. Slávnostné korunovanie ikony 
sa uskutočnilo 20. septembra 1761. Po koru-
novaní ikony sa bialyničský karmelitánsky 
kláštor stal duchovným centrom katolíkov 
v Bielorusku.
V roku 1876 z nariadenia štátnej moci boli 

karmelitáni z kláštora vyhnaní a kláštor bol 
odovzdaný pravoslávnemu duchovenstvu. 
Do opustených priestorov kláštora prišli 
mnísi z Monastiera sv. Mikuláša z Mstislava, 
kde sa 12. apríla v tom istom roku slávila prvá 
liturgia. Bialyničská ikona zostala v kostole 
niekdajšieho karmelitánskeho kláštora, kde 
každoročne prichádzalo tisíce pútnikov.
Po zatvorení chrámu v tridsiatych ro-

koch 20. storočia bola ikona premiestne-
ná do múzea v Mogileve, kde v roku 1941 

po ikone a iných cennostiach z múzea niet 
žiadnej stopy. Jedna z kópií ikony sa nachá-
dza v cerkvi v Bialyničiach, ktorú v roku 1991 
posvätil mogylevský a mstislavský arcibiskup 
Maxim.
Bialyničská ikona Bohorodičky je v typu 

hodigitria, kde Božia Matka drží na ľavej 
ruke dieťa Krista a v pravici žezlo. Kristus 
žehná pravicou a v ľavici drží ríšske jablko. 
Svoju liturgickú pamiatku slávi bialyničská 
ikona Bohorodičky 12. apríla, v deň slávenia 
prvej božskej liturgie v novoustanovenom 
mužskom Monastieri Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v roku 1876.
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Bez ujmy
JJ Marta Gromošová
J� foto: pexels.com

„Toto je môj spolužiak Cyril,“ predstavil mi 
štíhleho, usmievavého mladého muža môj 
manžel. „Cyril má tri deti,“ doplnil infor-
máciu. Ako nemotorizovaní absolventi 
vysokých škôl sme si síce z peňazí mlado-
manželskej pôžičky kúpili podnikový byt, 
ale na auto nezvýšilo, a tak sme sa pravidelne 
stretávali s rovnako vzdelanými, nemajetný-
mi inžiniermi a učiteľkami na chodníkoch 
pred obchodmi v snahe pozháňať v sobotu 
predpoludním nejaké jedlo na nedeľu. Bol 
to naozajstný boj o každý peceň chleba, 
trojuholník taveného syra alebo jeden 
z dvoch druhov jogurtu, ktoré sa vyskytovali 
na trhu. Pre obdobie budovania rozvinutej 
komunistickej spoločnosti bolo príznačné 
nakupovanie očami: ak človek videl čosi, 
čo v obchode nebolo už dlhší čas, bez 
zaváhania si to položil do košíka a za vzácny 
úlovok očakával pochvalu.
„Toto je môj spolužiak Cyril,“ zopakoval 

môj manžel ešte dva razy. Najprv po dvoch, 
potom po štyroch rokoch. Totálne podcenil 
moju učiteľskú pamäť, ktorá bola a je odká-
zaná na zapamätávanie si čŕt detských tvárí, 
ktoré sa variabilitou prvkov len tak hemžia. 
Vždy si uvedomím, ako sme sa Bohu vydarili, 
keď obdivujem tvary a formy noštekov, veľ-

kosť ušiek a kvalitu ľudských vlasov. Na Cy-
rilovom výzore sa nezmenilo vôbec nič, len 
nakupoval väčší objem potravín, lebo množ-
stvo jeho detí vzrástlo o dve tretiny a dosiah-
lo počet päť. Až keď sme aj my mali detí viac, 
uvedomila som si, ako ich treba rátať. Kým 
percentuálne vyjadrenie jedináčika znamená 
sto, či už ide o dobré, alebo zlé vlastnosti, 
všetky ostatné množstvá predstavujú vyššiu 
variabilitu. Dve deti sú dve polovice celku, 
ale aj dvakrát päťdesiat percent. Tri sa rátajú 

na zlomky. Napríklad, že dve tretiny detí 
práve podozrivo mlčia v detskej izbe, no a päť 
detí opäť na percentá – 20, 40, 60, 80, 100 
percent detí smúti za morským prasiatkom, 
ktoré sa pri prechádzke na kopci zatára-
lo a nevie si samo nájsť cestičku domov. 
Matematicky ideálnym počtom sú štyri deti, 
poskytujúce rovnaké rátanie na percentá 
i na zlomky, polovica, štvrtina, ale aj 50 či 75 
percent detí nezjedlo špenátovú polievku, 
lebo mimoriadne presvedčivo vyvoláva aso-
ciácie jesenného výlovu vianočných kaprov 
z českých rybníkov a zelené chaluhy, pomaly 
sa rozkladajúce na brehu.
Po krátkom rozhovore vysvitlo, že sa Cyril 

stále intenzívne venuje svojim koníčkom. 
Hráva šach, futbal, pracuje na otcovej roli, 
intenzívne sa venuje deťom, s manželkou 
spieva v zbore. Krátko som zrekapitulovala 
voľný čas môjho manžela: futbal som mu za-
razila ešte v prvom roku manželstva, kedysi 
sme spolu hrávali dámu, ale podozrievala 
som ho, že ma necháva vyhrávať, lebo moje 
kombinačné schopnosti sa ani náhodou 
nevzťahujú na 64 šachovnicových polí. No 
a na rodnej hrude sa už roky cítim ako pred 
zrušením otroctva v Južnej Amerike. Keď 
som príbeh stretnutí s Cyrilom vyrozprávala 
svojmu manželovi, vôbec sa naň nepamätal. 
Neprekvapilo ma to.
Aj v sobotu sme stretli Cyrila. Odchádzal 

zo supermarketu. Vo vetrovke mal ohnutú 
ľavú ruku. „Ešteže nie pravá,“ zatvárila som 
sa ľútostivo. „Radšej svojho muža púšťam 
na modlitby otcov, je to užitočné a bezpeč-
nejšie ako futbal,“ podotkla som prísne. „Ale 
kdeže, tentoraz som z futbalu so staršími 
pánmi vyviazol bez ujmy, len sa mi pokrčil 
rukáv na košeli, tak si ho naprávam,“ odpo-
vedal mi Cyril s tým istým úsmevom, aký 
som si pamätala na tvári manželovho kolegu 
z vysokej školy.

Idem na sväté prijímanie...
Ľútosť.
Ježišu, ja som sa už z toho vyspovedal, no už dávno som to oľutoval, a ľutujem to aj teraz... 

Z celého srdca ľutujem všetky svoje vedomé i nevedomé hriechy, nie preto, že skrz ne som 
možno stratil nebo a zaslúžil si peklo, ale preto ľutujem, že som týmito hriechmi urazil teba, 
dobrotivého Pána Boha. Veľmi ľutujem a sľubujem, že viac nezhreším!

Dôvera.
Ježišu, ak si pomyslím na tvoju svätosť, bojím sa k tebe prísť, no ak pomyslím na tvoje 

milosrdenstvo, dostávam odvahu a idem. Idem zvlášť preto, lebo ma pozývaš. Už vopred si 
povedal, že ak nejem tvoje telo a nepijem tvoju krv, nebudem mať život.

Smäd.
Ó, Ježišu, ak si pomyslím, aké je to pre mňa šťastie, že môžem prijať Boha do svojho srdca, 

potom som veľmi smädný po tebe! So svätou netrpezlivosťou ťa čakám! Príď, ó, Ježišu, príď..., 
čaká ťa jeden úbohý lazár! Podaj mi ruky a urob ma hodným, aby som ťa dôstojne mohol 
prijať.

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

8.
Ježiš vo mne (1)
Vzdávanie vďaky po svätom prijímaní.
Slava Isusu Christu! Kriste, ja ťa krajšie ani neviem pozdraviť. Tak ma naučila pozdraviť ťa 

rodná matka, tak ma učí pozdravovať ťa svätá matka Cirkev. Slava Isusu Christu! Sláva Otcu 
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PONDELOK 23. apríl
Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 24 (rad.); Sk 12, 1 – 11, 
zač. 29; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (svätému)
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie 
ste zo sveta, ... svet vás nenávidí. (Jn 15, 19)
Ak sa kresťan nestretáva s príkoriami a ťažkosťami spôsobovanými 
týmto svetom, malo by ho to začať znepokojovať. Nebezpečenstvo 
vtedy nie je v nepriateľstve sveta, ale v lichôtkach, ktoré spôsobia, že 
kresťan upadne do svetskosti. Samozrejme, že nemáme vyhľadávať 
konflikty a prenasledovanie. No prehrešením proti pravde a láske je aj 
to, ak sa im chceme za každú cenu vyhnúť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z hlasu a Jurajovi, Sláva, kondák Jurajovi, I teraz, kondák z Nedele 
o uzdravení ochrnutého. Ostatné z Nedele o uzdravení ochrnutého 
a Jurajovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. 
(HS: 227, 236, 373; PZ: 192, 203, 352; HP: 207, 218, 367)

UTOROK 24. apríl
Mučeník Sáva Stratilat
Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 25
Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. 
Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu. (Jn 7, 4)
Keď niekto túži po sláve, funkcii či uznaní, musí sa vedieť 
prezentovať. Vidíme to dennodenne v médiách. Ten, kto je hlasnejší, 
je ho viac vidno, má širšie lakte, vyhráva, žne úspechy. No ten, kto 
príliš ukazuje a upozorňuje na svoje ja, nenájde Boha. Len ten, kto 
hľadá Boha, nakoniec v ňom nájde i seba samého.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá z Nedele 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár z hlasu, 
Sláva, I teraz, kondák z Nedele o uzdravení ochrnutého. Ostatné 
z Nedele o uzdravení ochrnutého. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 236; PZ: 192, 203; HP: 207, 218)

STREDA 25. apríl
Polovica Päťdesiatnice 
Apoštol a evanjelista Marek
Čítania: Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, zač. 26 (rad.); 1 Pt 5, 6 – 
14, zač. 63; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (sv.)
Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či 
hovorím sám zo seba. (Jn 7, 17)
Človek hlbšie spoznáva a nakoniec i pozná len to, čo chce, čomu je 
ochotný venovať pozornosť a čas. Viera v Boha alebo jej odmietnutie 
nie je otázkou teoretických vedomostí, ale praktickej vôle. Často sa 
hovorí o nerozumnosti a nelogickosti viery. Viera však nestojí len 
na pilieri rozumu, je tu vždy prítomná láska a dôvera. Ak čo i len 
jeden pilier chýba, naša viera padá.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá z Nedele 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár z Polovice 
Päťdesiatnice a Markovi, Sláva, kondák Markovi, I teraz, kondák 
z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Polovice Päťdesiatnice a Markovi. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva 9. irmos z utierne z Polovice Päťde-
siatnice. (HS: 227, 238, 374; PZ: 192, 205, 353; HP: 207, 220, 369)

ŠTVRTOK 26. apríl
Hieromučeník Bazil
Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, zač. 29
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, 
ale bude mať svetlo života. (Jn 8, 12)
Pravda je svetlom a lož tmou. Kto chodí v tme, blúdi, zakopáva 
a padá. To, čo sa pri svetle zdá bežné a obyčajné, sa v noci javí desivé 

a nebezpečné. Každý človek je naprogramovaný túžiť po pravde. 
Keď počujem nejaké tvrdenie, automaticky vo mne prebehne 
proces súhlasu či nesúhlasu. Tento proces však môže byť nevedome 
ovplyvňovaný, ak som otrokom lží a zlozvykov. Čo je cennejšie: 
pravda alebo hriech?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Ostatné 
menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 238; PZ: 192, 205; HP: 207, 220)

PIATOK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Čítania: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, zač. 30
Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. (Jn 8, 30)
Tí, s ktorými Pán Ježiš vedie celý tento rozhovor, najprv tvrdo 
odporujú, a zdá sa, akoby ho vôbec nepočúvali. Preto je o to 
prekvapujúcejšia posledná veta. Sú predobrazom množstva ľudí, 
ktorých Pán Ježiš získal po tom, čo bol vyzdvihnutý na drevo kríža. 
Boh dosahuje svoj cieľ záchrany človeka navzdory jeho tvrdosti. 
Dotýka sa jej cez slovo. I skrze toto dnes vypočuté Božie slovo.
Liturgia: Menlivé časti ako 26. apríla. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31
Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Ako-
že hovoríš: Budete slobodní? (Jn 8, 33)
Náboženský človek jednoducho vloží dôveru vo svoje naplnenie 
do zachovávania predpisov alebo náuk bez toho, aby budoval svoj 
osobný vzťah k Bohu Otcovi i k bratom a sestrám. 
Toto sa udialo aj Ježišovým poslucháčom. Ich domnelá sloboda 
spočívala v tom, že zachovávali zákon do takej miery, že opustili Otca 
i bratov a ostali sirotami.
Liturgia: Menlivé časti ako 26. apríla

NEDEĽA 29. apríl
Piata nedeľa po Pasche – O Samaritánke
Čítania: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42, zač. 12
Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu 
prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi 
napiť!“ (Jn 4, 6 – 7)
Púštne karavány sa v minulosti pohybovali po cestách, ktoré viedli 
od oázy k oáze. Na týchto miestach sa budovali dediny a mestá, 
stretávali sa tu ľudia, vznikali spory, uzatváral sa mier, rodila sa láska 
i nenávisť. Pán Ježiš prichádza k Jakubovej studni unavený po dlhej 
ceste. O chvíľu k nemu prichádza akási žena, ktorá je tiež unavená, 
nie však fyzicky, ale duchovne – duševne. Vnútorne sama a opustená, 
hoci má za sebou vzťahy so šiestimi mužmi. Nešťastná a unavená 
životom sa stráni ľudí z mesta. Jej stav veľmi nápadne pripomína 
vnútorné rozpoloženie množstva ľudí dnešnej doby. Osamotení 
v dave, opustení uprostred virtuálnej siete priateľstiev a nešťastí 
v nekonečnom kruhu zábavy a moderného života. Vlastný život sa 
stáva neznesiteľnou príťažou. Žena Samaritánka mala pochybnosti 
o tom, s kým sa to pri studni stretla. A predsa sa v jednej chvíli zmení 
celý jej život. Našla svojho Mesiáša, od ktorého prijala Boží dar. Dar 
kajúcnosti, odpustenia a lásky. To ju naplnilo radosťou. 
Túžime svoj život napájať prijatím, pokojom a láskou? Ak 
nestretneme svojho Mesiáša, budeme len neustále prechádzať 
od jednej chvíľkovej oázy radosti k druhej.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z hlasu a z Polovice Päťdesiatnice, Sláva, kondák z Nedele 
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o Samaritánke, I teraz, kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné 
z Nedele o Samaritánke. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvesto-
val a Osvieť sa. (HS: 227, 238, 239; PZ: 192, 205, 206; HP: 207, 220, 221)

PONDELOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, zač. 32 (rad.); Sk 12, 1 – 11, 
zač. 29; Lk 5, 1 – 11, zač. 17 (Jak.)
Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom? (Jn 
8, 48)
Pán Ježiš je svojimi oponentmi obviňovaný z herézy a posadnutosti, 
pretože neschvaľuje ich kult. Zvykne sa hovoriť, že najlepšou 
obranou je útok. 
Často sa mi stáva, že neznesiem oprávnenú kritiku smerovanú 
na moju osobu. Namiesto toho, aby som si ju vypočul a prehodnotil 
svoje postoje, prejdem do protiútoku výčitiek a obviňovania.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a Jakubovi, Sláva, kondák Jakubovi, I teraz, 
kondák z Polovice Päťdesiatnice. Ostatné z Polovice Päťdesiatnice 
a Jakubovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. 
(HS: 227, 238, 376; PZ: 192, 205, 355; HP: 207, 220, 371)

UTOROK 1. máj
Prorok Jeremiáš
Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 59, zač. 33
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho... (Jn 8, 59)
Táto kapitola od evanjelistu Jána sa začína pokusom o ukameňovanie 
ženy pristihnutej pri cudzoložstve a končí sa znova pokusom 
o ukameňovanie Pána Ježiša. Ježišovi poslucháči sú pripravení 
veľmi rýchlo súdiť a odsúdiť. Podobne i ja. Koľko súdov a odsúdení 
prebehne v mojej mysli len počas jedného jediného dňa?
Liturgia: Menlivé časti ako 26. apríla

STREDA 2. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 18
Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. (Jn 6, 9)
Bezmenný a na prvý pohľad nedôležitý chlapec stojí na začiatku 
celého zázraku obdarovania a nasýtenia obrovského zástupu. Tento 
chlapec podaroval svoje chleby Pánovi Ježišovi a jeho učeníkom. 
Ak sa ja, hoci len bezmenný a nedôležitý, dám – darujem do služby 
Bohu, Boh cezo mňa dokáže konať veľké zázraky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Menli-
vé časti z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je sa spieva 9. 
irmos z utierne z Polovice Päťdesiatnice. (HS: 227, 238; PZ: 192, 205; 
HP: 207, 220)

ŠTVRTOK 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného Teodóza Pečerského
Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 9, zač. 35a (rad.); Hebr 
13, 7 – 16, zač. 334; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepod.)
Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo 
poznajú jeho hlas. (Jn 10, 4)
Pisateľ Jánovho evanjelia je Žid. Židovská je aj komunita, pre ktorú 
je evanjelium písané. Židokresťanská komunita je vylúčená zo 
židovského národa i z chrámu. Sú vyvádzaní ako ovce zo stáda 
za svojím Pastierom, ktorý za nich položil život. Poznáme a vieme 
rozlišovať množstvo hlasov, poznávame osoby len podľa ich slov 
a hlasu. Je tu však ešte jeden hlas – môjho svedomia, Boží hlas vo 
mne, ktorým ma volá, vyvádza z hriechu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z hlasu, Sláva, I teraz, kondák z Nedele o Samaritánke. Ostatné z Ne-
dele o Samaritánke. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval 
a Osvieť sa. (HS: 227, 239; PZ: 192, 206; HP: 207, 221)

PIATOK 4. máj
Mučenica Pelágia
Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, zač. 37
Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho 
a mám moc zasa si ho vziať. (Jn 10, 18)
Pán Ježiš dáva svoj život dobrovoľne, bez nátlaku. Nemôže mi byť 
vzaté to, čo som ochotný darovať. Vo svojom živote mám často pocit, 
že mi mnoho vecí vzali iní. Moju lásku, môj čas, moje sily, moje 
peniaze... Prečo? Pretože si ich držím celou silou svojho bytia a nie 
som pripravený ich darovať.
Liturgia: Menlivé časti ako 3. mája. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 5. máj
Mučenica Irena
Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, zač. 38
A nie je napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi?“ 
(Jn 10, 34)
V týchto slovách Pán Ježiš odkazuje na 82. žalm, keď sám Boh 
v Starom zákone takto nazýva svojich zástupcov, sudcov, prorokov. 
Bohmi sa však nesmú nazývať preto, aby si nárokovali tento majestát, 
ale preto, že sprostredkúvajú Božie posolstvo. Ja sám seba veľmi 
rád povyšujem a nárokujem si božský majestát, sám voči sebe i voči 
svojim blízkym. Som však pozvaný prinášať Božie posolstvá.
Liturgia: Menlivé časti ako 3. mája

NEDEĽA 6. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – O slepom
Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 34
Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo 
to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 
(Jn 9, 27)
Ironicky až posmešne odpovedá slepec na nepríjemné otázky 
farizejov. Znova a znova mu kladú tie isté otázky, vyhrážajú sa 
mu. S vodcami izraelského ľudu si vymenil pozíciu. Doteraz bol 
fyzicky slepý on, na nich doľahla vnútorná slepota. Doteraz oni 
poúčali ľud, teraz jeden z ľudu dáva poučenia im. Spochybňuje ich 
autoritu a vedenie, pretože na sebe zažil Ježišovo uzdravenie. Otázka 
o učeníctve ich ešte viac podráždi. 
Nedávno som sa rozprával s jedným mužom. V rozhovore vyšlo 
najavo, že už dlhší čas nebol na sviatosti zmiernia, pretože sa mu 
nepáčili slová kňaza o politickej situácii v našej krajine. Do chrámu 
síce prichádza, ale myslí si i tak svoje. Jeho ideológia a politické 
názory mu zahatali prístup k Božej milosti a odpusteniu. 
Podobne to bolo aj v udalosti z evanjelia. Ak by farizeji priznali, že 
Pán Ježiš vykonal mesiášsky čin, bolo by ohrozené ich postavenie. 
Sami seba pripravili o možnosť byť učeníkmi pravdy len preto, lebo 
milovali svoju pravdu. 
Možno som až príliš podobný farizejom. Aj ideológia, politika, hnev, 
lenivosť je to, čo bráni stať sa Kristovým učeníkom.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Menlivé časti z Nedele o slepom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224)

Mikuláš Jančuš
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Našiel
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tmavú jaskyňu.
Tri dni prežije...

...
Kristovi.

Otče, kam ide
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sme mu niečo
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Verím, že mu to pomôže 
zomrieť vlastným túžbam 

a ľudskej prirodzenosti, a potom 
vstať z mŕtvych...

Ako? Ide sa postiť 
ako Ježiš?
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Príbehy poslušníka

Prázdny hrob

Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. (Mk 15, 6)

N
áj

de
š 
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h?

Nie,
   rozhodol sa   
        pripodobniť... 

Leporelo 20

Ahoj, deti! Ďalšou dôležitou, ak nie najdôležitejšou, prav-
dou nášho vyznania viery je, že Pán Ježiš vstáva z mŕtvych. 
Cez svoje vzkriesenie svedčí o tom, že život je mocnejší 
ako smrť, lebo láska je mocnejšia ako smrť.

...
ako nový 
človek 
spolu 
s Kris-
tom.

päťsto bratov, 
Judáš, Tomáš, 

Mojžiš, Mária Magdaléna, 
Samaritánka, Peter, Ján 
Krstiteľ, strážcovia hrobu, 
myronosičky, Pilát, emauz-
skí učeníci, Kajfáš, anjel, 
Jana a Mária Jakubova, 
Salome, Natanael, Zebe-
dejovi synovia

Ak máš doma zvyšný črepníček 
a väčšiu misku, vyber sa do prírody 
a prines si odtiaľ pár prútikov, drobné 
kamienky, jeden väčší, mach a hlinu. 
Môžeš si spolu s nami vyrobiť prázdny 
hrob. Na dno misky nasyp trocha 
zeminy, umiestni do nej malý  
črepník a pred
neho väčší ka-
meň. Potom do-
okola nasyp 
zvyšnú hlinu. 
Popred otvor 
nasyp kamien-
ky a navrch
črepníka mach, 
do ktorého za-
pichneš tri 
kríže z prútikov.

Pä
ť o

dl
iš

no
st

í

Po svojom vzkriesení sa Ježiš 
stretáva s ľuďmi a uisťuje ich o tom, 

že je živý. Vieš, s kým sa stretol? Zakrúžkuj správne osoby a potom 
aj pojmy, ktoré súvisia so vzkriesením. Pomôžu ti záverečné 
kapitoly všetkých štyroch evanjelií.

bičovanie, hrob, púšť, rany, 
tráva, ovca, zemetrasenie, 
pokoj, dvere, väzenie, my-
ro, plachta, nedeľa, streda, 
pondelok, kameň, vajce, 
voňavé oleje, východ 
slnka, západ slnka, záhra-
da, sad, vidiek, mesto, 
Emauzy, 
studňa

Kto ho stretol?

Osoby

Pojmy

A na čo
to bude dobré?

Ale tretieho dňa 
vstal z mŕtvych 

podľa 
Svätého písma

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery
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JUBILEÁ KŇAZOV

Ján Karas, výpomocný duchovný farnosti Humenné – 
18. máj – 70 rokov života; Kamil Dráb, redemptorista 
v Starej Ľubovni – 25 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Všetkým členom spolku z farnosti Drienica ďakujeme 
za dary na podporu spolkových aktivít.

výbor spolku

Na spolok darovali: členovia z Drienice – 65 eur; Mária 
Havrilová, Trebišov – 5 eur; Mária Koťuhová, Spišská 
Nová Ves – 5 eur; Milan Zeman, Vysoká nad Kysucou 
– 5 eur; Bc. Alena Kaplanová, Vyšný Mirošov – 100 eur

Jubilanti – máj

50 rokov: Mária Nalepovičová, Sečovce
60 rokov: Ondrej Drugáč, Ľubica; Anna Fedorková, 
Rudlov; Ľudmila Juričová, Svidník; Mária Kolesárová, 
Zemplínske Hradište
70 rokov: Jozef Baňas, Trhovište; Magdaléna Galajdo-
vá, Bukovce; František Jakab, Zdoba; Mgr. Ján Karas, 
Humenné; Františka Majirská, Okružná; Valéria Petrič-
ková, Nižný Hrabovec
75 rokov: František Dráb, Chmeľov; Mária Podhajecká, 
Soboš; Ján Straka, Milpoš
80 rokov: MUDr. Mikuláš Halko, Mt. Kisco, USA; Má-
ria Hricová, Nižný Hrabovec; Pavlína Krompáková, 
Humenné-Pod Sokolejom; Mária Petriľáková, Fijaš; 
Anton Šalapa, Lesné
85 rokov: Mária Baranová, Sačurov; Erika Bodrucká, 
Košice-Západ; Helena Chromá, Sečovce; Anna Šolte-
sová, Veľký Ruskov; Michal Sukovský, Vranov-Juh
90 rokov: Mária Grigorová, Košice

BLAHOŽELÁME

21. apríla náš duchovný otec 
Radoslav Záhorský, správca far-
nosti Nacina Ves, oslávi 43 rokov 
svojho života. Chceme sa mu 
poďakovať za Božie slovo, ktoré 
hlása, za sviatosti a modlitby. 
Ďakujeme za jeho ľudskosť, úp-
rimnosť, úsmev v očiach aj na tvári.
Drahý duchovný otče, nech vás dobrotivý vládca po-
žehnáva vo vašej i farskej rodine.
Do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť Božích mi-
lostí, darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Boho-
rodičky. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Nacinej Vsi

Milý náš duchovný otec Ján 
Maťaš, uplynulo 40 rokov od tej 
chvíle najkrajšej, keď kňaz náš 
uzrel svetlo a tvár matky najd-
rahšej, ktorá prvá privinula 
na srdce materinské svojho 
syna, nášho kňaza, pred rokmi 
tam v kolíske. Ďakujeme Pánu Bohu za dar vašej prí-
tomnosti, ktorou nám sprítomňujete Ježišovu lásku, 
za vaše usmernenia, ochotu pomôcť, za srdce oddané 
ľuďom, za neprestajné modlitby. Úprimne vám k ži-
votnému jubileu blahoželáme a vyprosujeme, aby vás 

Boh naplnil svojím požehnaním, obdaroval milosťami, 
aby ste aj naďalej boli naším dobrým duchovným ot-
com a vykonali tak veľa dobrého pre spásu vám zvere-
ných duší. Božia láska a starostlivá ochrana Presvätej 
Bohorodičky nech požehnáva vaše ďalšie kroky a vašu 
duchovnú činnosť. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Vysokej nad Uhom

Náš duchovný otec Marián Ste-
rančák oslávi 22. apríla 45 rokov 
života. Z úprimného srdca vám 
blahoželáme a ďakujeme za všet-
ko, čo pre nás robíte, a veríme, 
že budete vykonávať aj naďalej. 
Do ďalších rokov vám a vašej ro-
dine vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť darov Sväté-
ho Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mno-
haja i blahaja lita! 

veriaci z Nižných Repáš

OZNAMY

Pozvánka na servisnú prehliadku manželstva

Mali ste tento rok v servise svoje manželstvo? Príďte 
na servisnú prehliadku manželstva.
Kedy: 21. apríla o 17.00 hod
Miesto: Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla 
II. Prešov-Šváby
Podmienka: Minimálne 1,5 roka od absolvovania kur-
zu Manželské večery.
Kontakt: rodinnevztahy@maranathapo.sk; telefón: 
421 908 972 786

Pozvánka Hnutia Svetlo-Život

Srdečne pozývame na celoslovenský Deň spoločen-
stva Hnutia Svetlo-Život do Levoče na Mariánsku 
horu, ktorý sa uskutoční 28. apríla. Program sa začína 
modlitbou chvál o 10.30 h a bude pokračovať kate-
chézou, svedectvami, modlitbou posvätného ruženca. 
Program vyvrcholí svätou omšou. Témou stretnutia je 
Mladí v Cirkvi.

Pozvánka na kurz Nový život

Spoločenstvo Marana tha srdečne pozýva na kurz 
Nový život. Je určený všetkým, ktorí sa túžia osobne 
stretnúť so zmŕtvychvstalým Ježišom, byť nanovo na-
plnení Svätým Duchom a žiť ako Božie dieťa a dedič 
Božieho kráľovstva.
Termín: 4. – 6. máj
Cena: 25 eur (v cene je strava, občerstvenie a konfe-
renčný poplatok, poplatok sa hradí na mieste v hoto-
vosti); pre študentov a členov spoločenstva Marana 
tha – 20 eur
Miesto: Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla 
II. Prešov-Šváby
Kurz treba absolvovať celý, nemožno sa zúčastniť len 
na časti kurzu. Je jedným zo vstupných kurzov pre no-
vých členov spoločenstva.
Viac info: kurzy@maranathapo.sk

INZERCIA

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

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
____________________________________________
Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom, 
dlhodobo. Volať: 0905 389 162

CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme za-
darmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 
rokov života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je 
za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto-
grafia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 / 756 26 42

Nachádzam sa v zlej finančnej situácii, ktorú 
už ďalej nezvládam riešiť. Mám exekúcie a môj 
príjem nevystačuje ani na dôstojné živobytie. 
Môžem podať návrh na osobný bankrot?

Poradil by som vám obrátiť sa na centrum práv-
nej pomoci s požiadavkou na vyhlásenie oddl-
žovacieho konkurzu. Osobný bankrot je vhodné 
riešenie pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať 
svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich maje-
tok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné 
konanie. Domáhať sa zbavenia svojich dlhov 
možno prostredníctvom konkurzu alebo splát-
kového kalendára. Tento inštitút môže použiť aj 
dôchodca, nezamestnaný, alebo živnostník. Zá-
kon stanovuje podmienky, v ktorých prípadoch 
uznesenie o vyhlásení konkurzu vydá. Určité dru-
hy pohľadávok ostávajú nedotknuté. Ide najmä 
o výživné na maloleté dieťa. Návrh na vyhlásenie 
konkurzu či splátkového kalendára treba podať 
centru na predpísanom tlačive a po splnení pod-
mienok súd do pätnástich dní od doručenia také-
hoto návrhu vyhlási konkurz. Treba však pamätať 
na to, že takýto spôsob zbavenia sa svojich dlhov 
je možný len raz za desať rokov od jeho vyhláse-
nia. Dlžník musí centru uhradiť 500 eur ako pred-
davok na úhradu paušálnej odmeny správcu. Ak 
ide o sociálne prípady, sumu centrum dlžníkovi 
požičia s tým, že ju spláca v priebehu troch rokov 
v splátkach, ktoré si centrum určí. Okrem tejto 
sumy už dlžník neplatí nič za predpokladu, že ne-
vlastní žiaden majetok. Ak majetok má, správca 
ho speňaží a zo zisku uspokojí nároky veriteľov. 
Súd o oddlžení rozhodne vydaním uznesenia 
o vyhlásení konkurzu či vydania splátkového ka-
lendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

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

J20.04. (piatok)  08.20 Malí poslovia: Neutop sa, plávaj 
14.45 Trauma centrum v Erbile – krátky dokument 19.50 
PKP 22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J21.04. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko a 12 apoštolov: 
Jakub Alfejov 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 
20.20 Krajina tieňov – film 2
J22.04. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Šimon a Júda 
15.15 Slovo v obraze: Otče náš 19.30 Fara v meste – 
film (2)
J23.04. (pondelok)  08.20 Malí poslovia: Útek za úsvitu 
hviezd 17.30 Doma je doma 20.30 V Samárii pri studni
J24.04. (utorok)  08.20 Malí poslovia: Nočný rev 16.40 Re-
hoľná abeceda: Zamknutí v čase 20.55 Gréckokatolícky 
magazín 21.45 Albánsko: Miesto, kde mám šancu rásť
J25.04. (streda)  08.20 Malí poslovia: V zajatí 20.15 PKP R 
21.50 Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR
J26.04. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Malí poslovia: V pasci 
10.30 GkM R 10.45 PKP 17.20 PKP 21.10 Poltón: Peter 
Milenky@band 22.35 PKP R
J27.04. (piatok)  08.20 Malí poslovia: Zradca 17.30 Loreto: 
Tajomstvo Svätého domu z Nazareta – dokument 19.50 
PKP R 22.55 GkM R
J28.04. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko a 12 apoštolov: 
Šimon a Júda 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 20.30 
Spasiteľ – film 2
J29.04. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Jakub Alfejov 
11.00 Svätá omša z Kostola Nanebovzatia Panny Márie 

v Košiciach; celebruje Mons. Cyril Vasiľ SJ 19.30 Fara 
v meste – film (3)
J30.04. (pondelok)  08.20 Malí poslovia: Dokážeš to 10.20 
Z prameňa 13.30 V škole Ducha 17.30 Doma je doma 
20.30 V Samárii pri studni
J01.05. (utorok)  08.20 Malí poslovia: Na krížovej ceste 
20.05 Libanon – dokument 20.55 Gréckokatolícky 
magazín 21.45 Macedónsko: Vzkriesenie – dokument
J02.05. (streda)  08.20 Malí poslovia: U pekára 17.30 Doma 
je doma 20.15 PKP 21.50 Viera v Rusku: Otec Alexander, 
po stopách Krista 2
J03.05. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Legenda o troch 
stromoch – detský program 10.30 GkM R 10.45 PKP 
21.50 Egypt: Misia láska 22.35 PKP R
J04.05. (piatok)  08.20 Juan Diego: Posol Guadalupskej 
Panny Márie 19.50 PKP 20.30 Svätý Ignác z Lyoly 2 
23.30 GkM R
J05.05. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko a 12 apoštolov 
14.00 Akatist 14.40 GkM R 20.30 Pán Ježiš na návšte-
ve – film
J06.05. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov 15.15 Slovo 
v obraze: Božia milosť 19.30 Fara v meste – film (4)

TV NOE

J20.04. (piatok)  08.45 Návštěva papeže v Apulii 09.45 
Misionář pod sopkou 11.50 Ars Vaticana – dokument 
12.05 Od Františka k Františkovi – dokument
J21.04. (sobota) 18.30 Maminčiny pohádky: O papírové 
lodičce (14) 20.00 Hyacinta: Zázrak z Fatimy – príbeh (1) 
00.55 Řeckokatolický magazín (ŘkM)

J22.04. (nedeľa)  06.15 Nevzdají se: Orissa – dok. 08.05 
ŘkM R 17.00 P. Vojtěch Kodet: Tajemství Božího království 
– prednáška 20.00 Hyacinta: Zázrak z Fatimy – príbeh (2)
J23.04. (pondelok)  06.15 Bol som mimo: Jan Eriksen – 
svedectvo 10.45 Angola: Vstaň a choď, Angolo
J24.04. (utorok)  12.50 Ars Vaticana – dokument (13) 13.00 
Stíny nad Libavou – poetický dokument 17.40 Do varu 
s Maxem Kašparů (1) 21.10 Řeckokatolický magazín
J25.04. (streda)  10.40 Jezuitské redukce v Paraguayi – 
dokument 18.30 Maminčiny pohádky: Osika a vítr (16) 
19.05 Katolíci v Moskvě
J26.04. (štvrtok)  07.40 Potkal jsem Boha v temnotě – 
dokument 10.55 Nowa Huta – dokument 15.15 ŘkM R
J27. 04. (piatok)  07.45 Jen Bůh – film 14.30 Bez hábitu: 
Chemin Neuf (4) 16.30 Salesiáni na Kubě
J28.04. (sobota)  15.25 Missio magazín 18.30 Maminčiny 
pohádky: Skřítek Domácníček (18)
J29.04. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 16.30 Skryté poklady: 
Roman – svedectvo 20.00 Babi – film
J30.04. (pondelok)  06.05 Už nikdy více Vidomegon – do-
kument 08.15 Súdán: Sen naděje – film 09.20 Léčit zlo 
láskou – dokument 17.20 Evangelizovat výchovou
J01.05. (utorok)  17.10 Do varu s Maxem Kašparů (2) 23.00 
Světlo pro Evropu
J02.05. (streda)  10.40 Pěšák Boží – film 18.00 Arménie: 
Víra hory přenáší 18.30 Maminčiny pohádky: Tři čaro-
mocné svíce 19.10 Biskup Hirka – životopisný dokument

30 www.casopisslovo.sk
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Lee Strobel – Rob Suggs: 
Kauza Stvořitel pro deti

Lee Strobel je autorom kníh, ktoré sa zameriavajú 
na hľadanie dôkazov podporujúcich kresťanstvo. 
Kniha Kauza Stvořitel pro deti je detskou verziou 
bestselleru Kauza Stvoriteľ. Veľmi pútavo a vtipne 
ponúka čitateľom fakty o počiatku vesmíru a života, 
ktoré ukazujú na to, že za stvorením stojí skutočne 
Stvoriteľ. Dáva odpovede na otázky, ktoré si kladú deti v škole, a často 
dostávajú zo strany pedagógov rozporuplné odpovede – či vznikol vesmír 
náhodou, ako do toho zapadá teória veľkého tresku, či je Biblia v rozpore 
s učebnicou prírodopisu, či existujú pre stvorenie nejaké dôkazy, alebo 
ako je možné, že vesmír funguje tak dokonale. Hľadanie odpovedí môže 
byť pre deti veľké dobrodružstvo... (Martina Reľovská) 

Krajina tieňov

Aj keď film Veľkej Británie patrí medzi skoro 
zabudnuté, môže osloviť tých, ktorým vyho-
vuje pomalšia psychologická dráma o dvoch 
ľuďoch, ktorí sa milujú. Tí, ktorí čítali Rady 
skúseného diabla, Narniu alebo Veľký rozvod, určite poznajú aj autora. 
Jeho životopisný príbeh si môžete pozrieť na TV LUX 21. apríla o 20.20 
h. Osobnosť filológa, spisovateľa a filozofa Cliva Staplesa Lewisa stvárnil 
známy Anthony Hopkins. Lewis učí na Oxforde a žije typickým uzavretým 
anglickým spôsobom života. No raz sa zoznámi so svojou obdivovateľkou 
konvertovanou Židovkou, Američankou Joy a jej synom. Zoberú sa, ale ich 
život podrobí skúške smrteľná choroba. (Dada Kolesárová)

Svätý Ignác z Loyoly

Film ponúka divákovi životopisný príbeh mladého 
muža, vojaka, ktorý sa zásahom Božej milosti a pomo-
ci stáva jedným z najväčších svätcov a zakladateľom 
rehole jezuitov. Je nazývaný aj svätec druhej šance. 
Napínavý príbeh skutočného muža hľadiaceho smrti 
do očí, ktorý vykresľuje jeho transformáciu. Vojak 
s výbušnou povahou, žijúci v nerestiach, prechádzajú-
ci skúškami, zranením a väzením, ale aj výsluchom španielskou inkvizíciou 
sa mení na Božieho bojovníka, mysticky prežívajúceho Božiu prítomnosť. 
Jeho vrcholné dielo – Duchovné cvičenia – pomohli v priebehu storočí ne-
spočetnému množstvu hľadajúcich pochopiť svoje miesto a urobiť životné 
rozhodnutie. (kumran.sk)

Sára Jarková: Milovaná

Na debutovom singli, ktorý vyšiel v decembri 2017, 
nájdete tri autorské piesne a svedectvo. Sára je 
talentovaná speváčka a od detstva má blízky vzťah 
k hudbe a k spevu. Keď v pätnástich rokoch osobne 
spoznala Boha, rozhodla sa, že ho chce chváliť práve takýmto spôsobom. 
O pár rokov neskôr začala skladať piesne. Väčšina z nich vzniká spontán-
ne pri osobnej modlitbe, keď sa snaží melódiou a textom vyjadriť to, čo 
v danom období prežíva. Jej túžbou je hudbou privádzať ľudí do Božej 
prítomnosti, kde môžeme zažiť jeho lásku a pravú slobodu. Kúpou singla 
podporíte Sárin sen – vydanie štúdiového albumu. (ucf6.sk)
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J03.05. (štvrtok)  12.50 Pastýř na člunu – dokument 17.40 
ŘkM R 18.40 Velké ticho v Poličanech – krátky dokument 
00.30 Život v modlitbě
J04.05. (piatok)  07.05 Děti ze čtvrti Barrio Cuba 12.55 
Sestra Sára – dok. film 19.00 Slunce ve tváři – dokument
J05.05. (sobota)  07.05 Zapomenuté Čako – dokument 
17.20 Mexiko: Chiapas – dokument
J06.05. (nedeľa)  06.15 Naše milosrdná Paní, matka ku-
bánského lidu 10.10 ŘkM R 20.00 Magdaléna, zbavená 
hanby – hraný film

LUMEN

J21.04. (sobota)  09.30 Legendy o svätom Gregorovi 
z Kalábrie 10.00 Viera do vrecka: Kresťan a ekológia (4) 
15.15 Básnická zbierka Jozefa Tomášika: Anjel v cele 
20.15 Nová blahoslavená matka Alfonza Mária Alžbeta 
Eppingerová. Hosť: sr. Katarína Krištofová, postulátorka 
procesu blahorečenia
J22.04. (nedeľa)  14.00 Svetové stretnutie rodín v Dubli-
ne: Aký je zmysel tohto stretnutia, ako sa na stretnutie 
pripravujú diecézy na Slovensku? Hostia: Anna a Emil 
Kondelovci 20.30 Karmel: Čím je výnimočný Martin 
Podkonický a jeho organ v Španej Doline? Hosť: organista 
Matúš Kucbel
J23.04. (pondelok)  16.30 Detská škola gastronómie: Aby 
si deti vybrali zdravú výživu. Hosť: Oľga Luptáková, pre-
zidentka OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska
J28.04. (sobota)  15.15 Venuje sa zbieraniu povestí z Brez-
na a okolia, učí študentov, ako písať záverečné práce, 

a jeho celoživotnou láskou je príroda. Hosť: Peter Urban 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J30.04. (pondelok)  16.30 Aké služby poskytujú zariadenia 
sociálnych služieb? Hosť: Božena Kováčová
J05.05. (sobota)  09.00 Slávnostné otvorenie 14. rozhla-
sovej púte Rádia Lumen 13.00 Hudobné vystúpenie 
gospelovej skupiny F6

RTVS

DVOJKA
J22.04. (nedeľa)  22.04. (nedeľa)  06.25 Božie domy s Van-
dalom – dokument R 09.25 Orientácie 09.50 Slovo 10.00 
Archijerejská svätá liturgia zo Sloviniek pri príležitosti 
sviatku svätého Juraja; slávi vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha 01.25 Slovo R
J23.04. (pondelok)  12.35 Orientácie R 13.00 Vzkriesenie 
– dokumentárny film o pohnutých osudoch Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku v kontexte symboliky 
liturgického slávenia veľkonočných sviatkov byzant-
ského obradu
J24.04. (utorok)  17.45 Stopy dávnej minulosti: Tajomstvo 
zoborských pustovníkov R
J28.04. ( sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom – do-
kument
J29.04. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na sviatok sv. Juraja 
11.50 Staroslovanské kultúrne centrá: Kostoľany pod 
Tribečom – dokumentárny film o odkrývaní starobylej 
histórie Kostola svätého Juraja uprostred tribečských 

vrchov R 12.45 Akvinas: Otec slovenských dominikánov 
13.15 Orientácie 19.50 Slovo 20.10 Jedenáste prikázanie: 
Skala sa rozostupuje
J30.04. (pondelok)  12.55 Orientácie R 17.10 Encyklopédia 
slovenských obcí: Kojšov
J02.05. (streda)  08.30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku: Drevené kostoly Karpatského oblúka

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J22.04. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Košíc 
10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 
Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J29.04. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Bratskej jednoty 
baptistov z Tekovských Lužian 10.05 Dagmar Mozolová: 
Encyklopédia spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: 
Príbehy ľudí v 20. storočí

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.

 Č Y S A L T A P Í H U D B A M R R

 Y S A L V Ž L M E L A S A I E Á S

 A J T O O A A A E I E B C T N Š T

 T R R R T V V S T I N Y S I P S R

 K B E N E A O I T A Ý E C O E M Á

 A K E I R D P A N A P O M R R L N

 V S C T V O J A Ž I V O T U L P E

 A A S E S B K S A O C I L V R K A

 L T T A O O K R L L Á E V A O Á Ž

 É A O R L L K O O U R E M Á Z R R

 R V R I A S Y N B S T E N Y E A A

 I O B D I V A M A R N N O B U B M

 A Y A D A R Z A P E A L Y N A K Š

Legenda: ATLASY, BARÁK, BUBON, CIELE, CIEVA, CLONA, DRIEK, 
ESTER, HUDBA, ISKRA, KANYLA, KAVALÉRIA, KOBRA, KOLIBY, LOPATA, 
LUTNY, MARŽA, MELASA, MURÁR, OBDIV, OBJATIE, OSBAH, ODVETA, 
OLYMP, OTVOR, OVOCINÁR, PLATNE, PLUTO, POMOC, POVALA, 
PRAMENE, PROSBA, RIASY, SALSA, SKLAD, SLOBODA, SLOVO, SPISY, 
STAVIVÁ, STENY, STRÁNE, STRAVA, STRED, TORBA, TREST, TVORBA, 
UMENIE, VATRA, VIERA, VINICE, VLASY, ZÁMER, ZRADA, ŽALOBA, 
ŽAJOV, ŽIVOT, ŽREBY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 19 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 5 – 6: Krížovka: Ježišov kríž je odpoveďou 
na zlo sveta. Osemsmerovka: Uzavreté srdce nevie žasnúť.

Výherca: Ján Polák z Banskej Bystrice

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

Pomôcky:  
Kymy, Ur, 

Asar, Sia, Teul
Opak prílivu

1
q

Ináč   Strelivo, 
zriedkavo

3
q

Severan   Stáčal Architekto
nický článok

Sídlo zraku Sníva
MPZ áut 

Slovenska

V poriadku

Mačina Karty

Júlia, 
po domácky

Live Journal, 
skratka Krmivo

EČV Rimavskej 
Soboty

Obrnený 
transportér

Trblietavo
Únia 

architektov

Druh kaučuka

EČV Vranova 
nad Topľou

Svätý muž
Solmizačná 

slabika4
q

  Staroveké 
mesto Vyvaľuj oči Niečo stočené

Asean United 
Network Teperil sa Obec pri 

Prievidzi

Islandské 
mesto

Vzdelávacia 
inštitúcia

Utečie
Ruská skratka 

OSN České mužské 
meno

Elektrický 
výstup

Indický feudál

Nezamedzili 
rušeniu

  Výzva  
na ticho

Meno 
Furlerovej Vojenská 

nápravná 
správa

Čínska opera

Grécka bohy
ňa pomsty Čln na Rýne

Patriaca 
Paťkovi

Benzínova 
pumpa
Štátna 

arbitráž

Stĺpová hala 2    u
Mexické 
mesto

Vyradený  
spis

312018 / 8
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Program

09.00  Otvorenie púte  
a privítanie pútnikov

09.15  Ďakovný akatist

10.00  Archijerejská svätá liturgia
 Hlavný sláviteľ a kazateľ:  

vladyka Ján Babjak SJ,  
prešovský arcibiskup metropolita   
Spev:  
Zbor sv. Romana Sladkopevca 
Gréckokatolícky chrámový 
zbor bl. Pavla Petra Gojdiča, 
Vranov nad Topľou-Čemerné

12.00 Prestávka na obed

14.25 Katechéza  
k Božiemu milosrdenstvu 
v Sanktuáriu

14.50 Príprava na Hodinu  
Božieho milosrdenstva

15.00 Hodina  
Božieho milosrdenstva

 Požehnanie devocionálií

15.45 Navšteva  
Centra Jána Pavla II.

 Záverečné slovo 
a požehnanie pútnikov 
na cestu domov

Srdečne vás pozývame na
9. METROPOLITNÚ PÚŤ

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 
NA SLOVENSKU

DO SANKTUÁRIA 
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  

V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční

v sobotu 2. júna 2018

Bližšie informácie 
získate v svojom

gréckokatolíckom 
farskom úrade.
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
05.05. Fatimská sobota (10.00 h)
13.05. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruže-
nec (16.30 h) Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
28.04. Spomienkové a ďakovné podujatie pri prí-
ležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej 
cirkvi v bývalom Československu: archijerejská 
svätá liturgia (09.00 h); slávi vladyka Cyril Vasiľ SJ; 
tematické sympózium k výročiu

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.04. Modlitby za uzdr. k sv. Charbelovi (17.00 h)
25.04. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
02.05. Modlitby za oslobod. a uzdravenie (17.30 h)
05.05. Fatimská sobota (16.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
05.05. Fatimská sobota (10.30 h)
06.05. Malá púť: bohoslovci a predstavení Kňaz-
ského seminára bl. P. P. Gojdiča (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
03. – 08.05. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, chce urobiť všetko 
možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degrado-
valo, a preto na túto inštanciu útočí. Tieto stretnu-
tia slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, 
a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha 
a jeho lásky k nám. Bližšie informácie: centrum.ro-
dina@gmail.com. Príspevok je 135 eur za osobu.
20.05. Deň rodiny na Sigorde – svätá liturgia 
(09.00 h) a po nej program pre rodiny a deti
08. – 10.06. Kurz Rút
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúc-
nosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej 
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú 
prípravu (www.domanzelstva.sk). Príspevok je 
120 eur za pár.

romskamisia.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad 
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jaku-
bany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h), 
Hlinné (11.30 h)
23.04. Formácia Fundamenty (Čičava, 18.00 h)

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
25.04. Biblický večer (18.00 h)
02.05. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie 
(18.00 h)
09.05. 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 ne-
mocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta Má-
ria na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier 
sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach; 
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
16.05. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)


