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Maďarská 
gréckokatolícka cirkev

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

Po smrti Jozefa II. najdôležitejšou úlohou 
najbližších uhorských snemov (1790/91) 
bolo upevniť používanie maďarského jazyka 
na území Uhorského kráľovstva. Toto obdo-
bie spoločenských reforiem malo pozitívny 
vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na posil-
nenie národnostnej identity. Láska k vlasti 
sa stala jednou z najpopulárnejších tém 
spoločenského života.
Gréckokatolíci s maďarskou identitou 

zvyšovali svoje požiadavky na používanie 
maďarského jazyka v cirkevných obradoch. 
Tým jednak prejavili svoju národnú patrič-
nosť, jednak reagovali na aktuálny historický 
problém – na konci 18. storočia pre väčšinu 
maďarských gréckokatolíkov neboli obrady 
slúžené v staroslovienskom či rumunskom 
jazyku zrozumiteľné, a tak často nepresne 
opakovali liturgické modlitby bez toho, aby 
im dobre rozumeli.
Mnohí kňazi v týchto farnostiach 

preložili text liturgie do maďarského 
jazyka. Tieto rukopisné preklady sa začali 
pomerne rýchlo šíriť. Z nich sa zachovalo 
niekoľko exemplárov, z ktorých najstarší je 
Kručajov preklad. Už v roku 1843 delegáti 
Zemplínskej župy a z okresu Hajdú navrhli, 
aby vláda financovala vytlačenie nových 

gréckokatolíckych liturgických kníh, aby 
sa slávenie obradov zjednotilo. Predseda 
revolučnej vlády Jozef Eötvös to v roku 1848 
aj sľúbil. No následné potlačenie revolúcie 
a Bachova éra to neumožnili.
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 

1867 sa táto príležitosť znovu naskytla. Ma-
ďarskí gréckokatolíci sa v apríli 1868 v Haj-
dúdorogu zišli na svojom prvom celoštát-
nom kongrese. Na ňom delegáti jednotlivých 
farností schválili svoje hlavné požiadavky 
a adresovali ich panovníkovi, uhorskému 
snemu (zvlášť ministrovi kultúry) a uhor-
skému prímasovi. Žiadali dovolenie používať 
maďarčinu ako liturgický jazyk a zriadenie 
maďarskej gréckokatolíckej eparchie so 
sídlom v Hajdúdorogu.
Keďže otázka liturgického jazyka je vyhra-

dená Svätej stolici, na jej pozitívnu odpoveď 
bolo treba čakať veľmi dlho. Zriadenie novej 
eparchie však záviselo od vôle aktuálneho 
panovníka. Realizácia týchto požiadaviek 
bola komplikovaná. Najprv v roku 1873 bol 
na území Mukačevskej eparchie zriadený 
vikariát pre maďarské farnosti so sídlom 
v Hajdúdorogu. Komisia pre liturgické texty 
pod vedením Jána Daniloviča dokončila 
preklady liturgických kníh do maďarského 
jazyka. V roku 1881 cisár František Ferdi-
nand rozhodol o povýšení hajdúdorožského 
vikariátu na eparchiu, proti čomu sa prek-
vapivo postavila konferencia maďarských 

katolíckych biskupov. Tí sa báli, že podobné 
jazykové požiadavky budú mať aj ostatné 
národy vzhľadom na latinský jazyk, a tak by 
sa Cirkev stala miestom nacionalistických 
bojov. Táto trauma z neúspechu na pätnásť 
rokov zablokovala snahy maďarských gréc-
kokatolíkov. Až v roku 1896 nastala priaznivá 
atmosféra, keď sa celý národ pripravoval 
na tisícročné jubileum usadenia sa Maďarov 
v Uhorsku. Maďarskí gréckokatolíci pova-
žovali za vhodné verejne poprosiť o podporu 
myšlienky slávenia svätých liturgií v ma-
ďarskom jazyku. A tak v júni po dôležitej 
strategickej príprave v univerzitnej kaplnke 
v Budapešti za prítomnosti vtedajších médií 
(noviny, telegrafia) hajdúdorožský farár 
spolu s kaplánom slúžili svätú liturgiu v ma-
ďarskom jazyku. Verejnosť tento čin ocenila 
obrovskou sympatiou.
O tomto slávení za dozvedeli aj v Ríme. 

Urýchlene odtiaľ prišiel zákaz používať 
maďarčinu v liturgii. Svätá stolica vyz-
vala prešovského biskupa Jána Váliho 
a mukačevského biskupa Júliusa Fircáka, 
aby nielenže zakázali používanie maďarčiny 
ako liturgického jazyka, ale aby boli zničené 
aj liturgické knihy písané v maďarčine 
a prísne potrestaní tí klerici, ktorí sa spojili 
so spolkom maďarských gréckokatolíkov. 
Maďarská vláda sa cez diplomaciu pokúsila 
o odvolanie týchto nepriaznivých nariadení. 
Nakoniec sa vykonanie týchto nariadení 
nekontrolovalo a Svätá stolica mlčky trpela 
používanie maďarského jazyka na bohosluž-
bách.
Po tomto neúspechu odhodlanosť ma-

ďarských gréckokatolíkov vzrástla. Centrom 
hnutia sa stala Budapešť, kde inteligencia 
založila celoštátny spolok maďarských ka-
tolíkov byzantského obradu. Spolok organi-
zoval celonárodnú púť do Ríma, na ktorom 
sa zúčastnilo okolo 500 gréckokatolíkov 
(mnohí boli ochotní brať na seba aj bankové 
pôžičky). Pútnikov osobne privítal pápež 
Lev XIII., a tak úradníci Svätej stolice dostali 
jasný fyzický dôkaz o existencii maďarských 
gréckokatolíkov.
Prvý veľký úspech hnutia sa zrodil v roku 

1911, keď cisár František Jozef ustanovil 
gréckokatolícku eparchiu pre Maďarov 
v Hajdúdorogu. Vôľa panovníka bola natoľko 
zreteľná, že konferencia katolíckych bisku-
pov jednoznačne hlasovala za ustanovenie 
novej eparchie. Maďarska vláda sľúbila 
ekonomickú dotáciu pre novú eparchiu, 
a tak sa jej farnosti nemali finančne podieľať 
na výdavkoch biskupstva. Zároveň vláda 
prijala, že jazyk novej eparchie bude grécky 
a maďarský sa bude používať v miere, v akej 
sa používa v latinských obradoch. Rokovania 
sa dovŕšili v roku 1912, keď pápež sv. Pius X. 
bulou Christifideles graeci kánonicky zriadil 
Hajdúdorožskú eparchiu.
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Nebezpečenstvo -izmov
Je málo krajín, kto-
ré vo svojej histórii 
môžu jasne vidieť 
nebezpečenstvo, 
ktoré predstavujú 
filozofické prúdy 
výrazne odklo-
nené od Boha. 
A práve jednou 
z nich je Slovensko. 
V našej histórii je 

zreteľne viditeľný nacionalizmus, kapitaliz-
mus, nacizmus, socializmus, komunizmus 
a konzumizmus. Všetky tieto -izmy majú 
niečo spoločné – popieranie človeka ako Bo-
žieho dieťaťa, ako tvora stvoreného na obraz 
a podobu Boha. Kým nacionalizmus kládol 
na prvé miesto rebríčka hodnôt vlasť a národ 
– a často protikladne vzhľadom na postoj 
k iným národom, kapitalizmus naň položil 
peniaze a človek sa stal číslom, výrobnou 
kapacitou, prostriedkom. Oba tieto postoje 
paradoxne v spojení so socializmom nako-
niec vyústili do nacizmu. A o jeho zverstvách 
a postojoch voči Bohu tu netreba písať.
Súbežným javom tej doby bol komu-

nizmus. A aj tu bol Boh a práva jeho detí 
na poslednom mieste, i keď spoločnosť to 
deklarovala inak. Stačí spomenúť popravy 
v 50. rokoch v Československu či gulagy 
na Sibíri.
Tieto všetky -izmy dnes hodnotíme ako zlé 

a morálne neprijateľné pre človeka i pre spo-
ločnosť. Napriek tomu ich vtedy a popravde 
i dnes mnohí vnímali ako niečo dobré, ako 
pokrok v spoločnosti či naplnenie svojich 
základných potrieb – hmotných i spoločen-
ských. Rodili sa vždy z potláčania Boha a ako 
odpoveď človeka na útlak zo strany iného. 
Komunizmus a socializmus boli odpoveďou 
na útlak pracujúcej triedy na západe Európy 
a paradoxne sa ujali najviac na jej východe, 
kde boli zasa veľké rozdiely medzi šľachtou 
a na tú dobu už končiacim javom – nevoľ-
níckym roľníckym obyvateľstvom. Naciona-
lizmus bol odpoveďou na potláčanie práv, 
slobôd a hodnoty jedného národa druhým. 

A nacizmus bol odpoveďou na mnohé tieto 
príkoria, veď sa zrodil v povojnovom Nemec-
ku, trpiacom materiálne vďaka hospodárskej 
kríze a reparáciám po prvej svetovej vojne 
a aj duchovne, keďže sa práve zrodený a hrdý 
nemecký národ cítil ponížený a urazený.
Dnešná doba pokračuje v budovaní a po-

silňovaní -izmov a doteraz človeku najbližší 
je konzumizmus. V pravom zmysle slova ide 
o nenažranosť obyčajného človeka. Nikdy 
nie je spokojný, stále potrebuje viac a viac. 
A najlepšie viac ako tí druhí.
A kam viedli všetky tieto -izmy? K smrti. 

A tam vedie i konzumizmus. K smrti, ale už 
nie tisícov a miliónov, ale miliárd. Naša spo-
ločnosť stojí už na pokraji priepasti a je ťažko 
povedať, či aktuálny stav je začiatkom strm-
hlavého pádu, alebo je ešte zvrátiteľný. Ne-
poučili sme sa. Ani ako ľudia všeobecne, ani 
ako Slováci. Ničíme svoj vlastný domov 
Bohom stvorený pre nás – našu Zem. Ničíme 
hodnotu ľudí na jej opačnej strane – ďaleko 
od našich očí, a neraz i detí za cenu lacnejšej 
elektroniky či ošatenia, lebo musíme mať to 
najmodernejšie. A vôbec sa za to nehanbíme, 
ba dokonca sa tým chválime. Svedomie nám 
totiž otupelo. 
A tak je 8. máj pre nás už iba dňom voľna, 

keď sa vyspíme, oddýchneme si. Potlačili 
sme Božie sviatky, potlačili sme spomien-
kové dni na utrpenie tisícov. Myslíme už 
iba na seba. Pozývam vás teda stráviť 8. máj 
inak. Vezmite svoje deti, svoje vnúčence 
a choďte k najbližšiemu pamätníku, a hovor-
te o obetiach ľudského sebectva a bezbož-
nosti. A ak ho nájdete zneuctený odpadkami, 
nebojte sa špiny a odpracte ich. Tí, ktorí 
bojovali proti -izmom v nádeji, že ich deti 
a vnúčatá budú žiť v harmónii v Božom 
dome na zemi, si to zaslúžia. Nezabudnime 
na obetu ich života.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Mladí túžia po autentickej Cirkvi
V Ríme sa 19. – 24. marca konalo pred-
synodálne stretnutie mladých ako jedno 
z prípravných stretnutí na októbrovú synodu 
s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania.
Na stretnutí sa zúčastnilo približne 300 

mladých ľudí z rôznych krajín sveta zastu-
pujúcich východnú i západnú Katolícku 
cirkev, ale aj mladí iných vyznaní a neveriaci. 
Mladí mali možnosť participovať na stretnutí 
aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa 
do diskusie zapojilo približne 15 000 mla-
dých. Slovensko reprezentovala Viktória Žol-
nová z Prešovskej archieparchie, ktorá svoje 
dojmy hodnotí takto: „Bolo veľmi zaujímavé 
počúvať, čím iní mladí ľudia v rôznych kú-
toch sveta žijú, čo ich formuje, po čom túžia 
a čo očakávajú od Cirkvi, ale aj s čím zápasia 
a čo ich ťaží.“
V prvý deň stretnutia Svätý Otec povzbu-

dil mladých k otvorenému dialógu, k odvahe 
riskovať a upozornil na fakt starnutia, ktorý 
prichádza s odmietaním riskovania. Spo-
ločné aktivity ako krížová cesta či návšteva 
Castel Gandolfa pomohli mladým prehĺbiť 
vzťahy a navzájom si vymeniť skúsenosti 
nadobudnuté v práci s mladými.

Predsynodálne stretnutie sa nieslo v znení 
hesla Hovoríme spolu. Zúčastnení disku-
tovali v dvadsiatich jazykových skupinách 
a v šiestich skupinách na sociálnej sieti 
o troch oblastiach: 1. Výzvy a príležitosti 
mladých v dnešnom svete; 2. Viera a povo-
lanie, rozlišovanie a sprevádzanie mladých; 
3. Formačné a pastoračné aktivity Cirkvi. 
Výsledkom stretnutia je dokument, ktorý 
sumarizuje myšlienky mladých a tvorí súčasť 
pracovného dokumentu, ktorý bol odovzda-
ný Svätému Otcovi na Kvetnú nedeľu.
Mladí v dokumente vyjadrili túžbu po au-

tentickej Cirkvi, ktorá by mala byť čistou, 
vítajúcou, pozývajúcou, komunikatívnou, 
prístupnou, radostnou a interaktívnou 
komunitou. Prosia, aby Cirkev pokračovala 
v ohlasovaní evanjeliovej radosti pod vede-
ním Svätého Ducha a aby využívala moderné 
prostriedky na komunikáciu a vyjadrenie 
tejto radostnej zvesti. Tiež túžia po tom, aby 
sa Cirkev prakticky vyjadrila ku kontroverz-
ným témam ako homosexualita či otázky 
ohľadom genderovej ideológie.
Stretnutie vyvrcholilo na Kvetnú nedeľu 

svätou omšou na Námestí svätého Petra, 
ktorej predsedal Svätý Otec František. (-vž)

J▌Katolícka stredná pedagogická škola sa 
zúčastnila na prehliadke cirkevných škôl v Česku

Umeleckou činnosťou svojich žiakov sa 
na jubilejnom 25. ročníku Celostátní pře
hlídky církevních škol v Odrách prezentovala 
Katolícka stredná pedagogická škola sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc ako jediný zahranič-
ný účastník. Podujatie sa tohto roka konalo 
3. – 6. apríla. Do záverečného galaprogramu, 

prenášaného TV NOE, postúpili študenti 
tejto školy v kategóriách zborový spev a sólo-
vá recitácia. Od organizátorov si žiaci školy 
odniesli ocenenie Zlaté pásmo a Cenu diváka 
za recitáciu spolu s odmenou vo forme 
víkendového pobytu v Břevnovskom kláštore 
v Prahe. (M. Jeník)

�� Hajdúdorožský metropolita vladyka 
Fülöp Kocsis za prítomnosti miškoveckého 
eparchu vladyku Atanáza Orosza 7. apríla 
oznámil eparchiálnym kňazom Nyíregy-
házy v Maďarsku, že Svätý Otec vyme-
noval otca Ábela Sočku (Szocsku) OSBM, 
doterajšieho administrátora eparchie, 
za eparchiálneho biskupa. Svätenie prijme 
9. mája v bazilike minor v Máriapócsi a in-
tronizačnú svätú liturgiu bude nový vladyka 
sláviť 10. mája v Katedrále sv. Mikuláša 
v Nyíregyháze. (RV, nyirgorkat.hu)

�� Novú apoštolskú exhortáciu Svätého 
Otca Františka o povolaní k svätosti v sú-
časnom svete Gaudete et exsultate – Ra-
dujte sa a jasajte zverejnili 9. apríla. Svätý 
Otec v nej predstavuje svätosť ako osobné 
povolanie od Boha pre každého človeka.

�� Vatikán 12. apríla oznámil, že Svätý 
Otec súhlasil s kánonickým vymenovaním 
otca Petra Loziho za pomocného biskupa 
Sokaľsko-Žovkivskej eparchie. Otec Peter 
Lozi, súčasný administrátor Farnosti sv. Pet-
ra a Pavla v Černihove v Kyjevskej archie-
parchii, sa tak stane titulárnym biskupom 
Pania. (ugcc.ua)

�� Svätý Otec František určil 16. apríla 
pomocného biskupa Andriya Rabiyu 
za apoštolského administrátora ukrajin-
skej Filadelfskej archieparchie po tom, čo 
prijal rezignáciu predošlého arcibiskupa 
Štefana Soroku. (RV UK)

��Moskovský patriarcha Kirill pri te-
lefonáte so Svätým Otcom Františkom 
14. apríla vyjadril znepokojenie nad 
situáciou v Sýrii. Ako povedal patriarcha, 
„kresťania nemôžu stáť bokom... Mlčať 
nemožno, keď sa deje to, čo sa deje teraz 
v Sýrii”. Pápež a patriarcha sa dohovorili 
na predĺžení konštruktívneho dialógu.

�� Katolícka agentúra Asia News priniesla 
7. apríla správu, že Sýrsko-malabarská cir-
kev, ktorá pôsobí v Indii, publikovala nótu 
s titulom Joga a katolícke vierovyznanie. 
Vysvetľuje sa v nej dôvod, prečo je joga 
nezlučiteľná s kresťanstvom. Ide o reak-
ciu na povinnú výučbu jogy v indických 
školách. Biskupi upozorňujú, že hinduistickí 
nacionalisti takto využívajú jogu na politic-
ké a sektárske ciele. (RV CZ)

�� Pražský apoštolský exarcha Ladislav 
Hučko slávil 15. apríla odpustovú archi-
jerejskú liturgiu v slovenskej gréckoka-
tolíckej farnosti v Brne, ktorá sa schádza 
v Chráme sv. Márie Magdalény. Liturgiu 
pod vedením dirigenta Petra Soudka 
spevom sprevádzal zbor tvorený zbormi 
z Rajhradu a Starého Brna. (D. Černý)
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slovo Svätého Otca

Zakúsiť lásku
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.sk

Tlkot Božieho srdca
Svätý Otec v Nedeľu Božieho milosrdenstva 
priblížil veriacim to, ako môžu Ježiša vidieť 
a zakúsiť jeho lásku: „V dnešnom evanjeliu 
sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: ,Učeníci 
sa zaradovali, keď videli Pána ‘ (Jn 20, 20). 
Potom povedali Tomášovi: ,Videli sme Pána‘ 
(Jn 20, 25). Ako ho môžeme vidieť? Ako 
učeníci: cez jeho rany. Pri pohľade na ne 
pochopili, že ich nemiloval zo žartu a že im 
odpustil, hoci boli medzi nimi takí, čo ho 
zapreli či opustili. Vojsť do jeho rán znamená 
kontemplovať nesmiernu lásku, ktorá prýšti 
z jeho srdca. Toto je cesta. Pochopiť, že jeho 
srdce bije pre mňa, pre teba, pre každého 
z nás. Môžeme sa považovať za kresťanov 
a nazývať sa tak. A aj hovoriť o mnohých 
krásnych hodnotách viery. No tak ako 
učeníci potrebujeme vidieť Ježiša a dotknúť 
sa jeho lásky. Iba tak ideme k srdcu viery 
a ako učeníci nachádzame pokoj a radosť, 
omnoho silnejšie ako každá pochybnosť. 
Tomáš po tom, čo uvidel Pánove rany, zvolal: 
,Pán môj a Boh môj!‘ (Jn 20, 28) Chcel by 
som upriamiť pozornosť na prívlastok, ktorý 
Tomáš opakuje: môj. Je to privlastňovacie 
zámeno a ak sa zamyslíme, mohlo by sa zdať 
nemiestne vzťahovať ho na Boha – veď ako 
môže byť Boh môj? Ako si môžem privlastniť 
Všemohúceho? Ak povieme môj, neznesvä-
cujeme Boha, lež uctievame si jeho milosr-
denstvo, pretože to on sa chcel stať naším. 
Ako v príbehu o láske mu vravíme: ,Kvôli 
mne si sa stal človekom, kvôli mne si zomrel 

a vstal z mŕtvych, a teda už nie si len Boh, 
ale môj Boh a môj život. V tebe som našiel 
lásku, ktorú som hľadal, a oveľa viac tú, kto-
rú by som si nikdy nevedel predstaviť.‘ A keď 
vchádzame dnes cez jeho rany do Božieho 

tajomstva, chápeme, že milosrdenstvo nie je 
jedna z jeho vlastností, lež tlkot samotného 
jeho srdca. A tak ako Tomáš nežijeme už 
viac ako učeníci, ktorí sú neistí, ktorí sú 
zbožní, ale váhaví, lež stávame sa aj my 
opravdivo zamilovanými do Pána! Ako 
zakúsiť túto lásku? Ako sa dnes dotknúť 
rukou Ježišovho milosrdenstva? Opäť 
nám radí evanjelium, keď podčiarkuje, že 
v samotný veľkonočný večer zmŕtvychvstalý 
Ježiš ako prvú vec darúva Svätého Ducha 
na odpustenie hriechov. Aby sme zakúsili 
lásku, treba nám ísť touto cestou. Nechám si 
odpustiť? Ale ísť sa vyspovedať sa zdá nároč-
né. Voči Bohu máme pokušenie uzatvárať sa 
ako učeníci za zatvorenými dverami. Oni to 
robili zo strachu a aj my máme strach a han-
bu otvoriť sa a povedať hriechy. Nech nám 
Pán dá milosť pochopiť zahanbenie, vnímať 
ho nie ako zavreté dvere, ale ako prvý krok 
k stretnutiu. Keď cítime zahanbenie, máme 
byť vďační. Znamená to, že neprijímame zlo. 

A to je dobré. Zahanbenie je tajným pozva-
ním duše, ktorá potrebuje Pána, aby zvíťazila 
nad zlom. Tragédiou je, keď sa už za nič 
nehanbíme. Nemajme strach zakúšať hanbu! 
A prejdime od hanby k odpusteniu! Nemajte 
strach hanbiť sa! Nebojte sa toho. Vyprosme 
si dnes milosť spoznať nášho Boha tak ako 
Tomáš: nájsť v jeho odpustení našu radosť, 
nájsť v jeho milosrdenstve našu nádej.“ (úry-
vok homílie z 8. apríla 2018)

Sviatosť znovuzrodenia
Svätý Otec na svojich stredajších audienciách 
začal nový cyklus katechéz o krste. V prvej 
katechéze poukazuje na krst ako základ 
kresťanského života. Povedal: „Päťdesiat 
dní veľkonočného liturgického obdobia je 
vhodných na uvažovanie o kresťanskom ži-
vote, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom 
pochádzajúcim od samotného Krista. Veď 
kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme 
Ježiša Krista žiť v nás. Odkiaľ teda začať, aby 
sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, 
od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťan-
ský život? Je ňou krst. Kristova Pascha so 
svojím nábojom novosti sa k nám dostáva 
prostredníctvom krstu, aby nás premenila 
na jeho obraz: pokrstení prináležia Ježišovi 
Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je 
základom celého kresťanského života (KKC, 
1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou 
bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje pre-
bývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť 
sa do jeho tajomstva. Grécke sloveso krstiť 
znamená ponoriť, pohrúžiť. Kúpeľ vo vode je 
rítus vlastný rozličným náboženstvám na vy-
jadrenie prechodu z jedného stavu do druhé-
ho, znamením očisťovania pre nový začia-
tok. Ale nám kresťanom nesmie uniknúť 
skutočnosť, že ak je telo ponorené do vody, 
duša je ponorená do Krista, aby prijala 
odpustenie hriechu a aby žiarila v Božom 
svetle. Vďaka Svätému Duchu nás krst vnára 
do smrti a zmŕtvychvstania Pána, potopiac 
v krstiteľnici starého človeka ovládaného 
hriechom, ktorý oddeľuje od Boha, 
a umožňujúc narodiť sa novému človeku, 
pretvorenému v Ježišovi. V ňom sú všetky 
Adamove deti povolané k novému životu. 
Krst je teda znovuzrodenie. Ak oslavujeme 
deň nášho narodenia, ako môžeme 
neoslavovať alebo aspoň nepamätať na deň 
znovuzrodenia? Dám vám dnes domácu 
úlohu. Tí z vás, ktorí si nepamätáte dátum 
krstu, nech sa spýtajú mamy, tiet či ujov, 
vnukov: ,Poznáš dátum krstu?‘ A nikdy 
ho nesmieme zabudnúť. V ten deň treba 
vzdávať Pánovi vďaky, pretože je to 
práve deň, keď do mňa vstúpil Ježiš, keď 
do mňa vstúpil Svätý Duch. Všetci musíme 
vedieť dátum svojho krstu. Sú to ďalšie naro-
deniny – narodeniny nášho znovuzrodenia.“ 
(úryvok katechézy z 11. apríla 2018)

Svätý Otec v katedrále v Palo 17. januára 2015

„Všetci sme pozvaní k svätosti,  
žijúc s láskou  

a vydávajúc každému svedectvo 
v každodenných záležitostiach.“  
(twitter Svätého Otca Františka  

zo 14. apríla 2018)
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Prešov toto leto zažije závan mladosti. Na konci júla privíta 
národné stretnutie mládeže. Má svoju oficiálnu skratku – 
P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom bude 
a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania. Zároveň 
predstavuje zastávku v príprave na budúcoročné Svetové 
dni mládeže v Paname.

JJ Komunikačný tím P18
J� foto: archív autorov

„Mladí ľudia majú radi objavovanie a pu-
tovanie. Oboje ich obohacuje. Preto ich 
pozývam putovať a obohatiť sa do Prešova, 
kde sa stretneme na Národnom stretnutí 
mládeže P18. Tu začneme našu prípravu 
na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2019. Zídeme sa v meste, 
ktoré preberie štafetu po R13 v Ružomberku 
a P15 v Poprade. Národné stretnutie mlá-
deže P18 v Prešove ponúka mladým zažiť 
univerzálnosť Cirkvi na Slovensku,“ pozýva 
žilinský biskup Tomáš Galis, predseda rady 
pre mládež a univerzity KBS.
S ním sa do mesta chystajú všetci biskupi, 

stovky kňazov, rehoľníkov. Do konca apríla 
sa už prihlásilo okolo 3 000 mladých. Ďalší 

sa môžu pridať vyplnením registračného 
formulára na webe P18.
„Teším sa z rozhodnutia Konferencie 

biskupov Slovenska, ktorí pre Národné 
stretnutie mládeže P18 vybrali práve naše 
krásne, historické mesto Prešov,“ privítala 
rozhodnutie biskupov primátorka mesta 
Prešov Andrea Turčanová. „Mesto, ktoré 
je domovom niekoľkých tisícov mladých 
ľudí, ktorí tu študujú na dvoch univerzitách 
a na 57 stredných školách. Mesto Prešov 
je sídelným mestom troch biskupstiev, je 
mestom ekumenizmu a spolupráce. Prešov 
je aj miestom evanjelizácie, každoročne sa tu 
koná evanjelizačný seminár Oheň (Fire) a pô-
sobí tu aj neformálna platforma Kresťania 
v Prešove,“ povedala prvá žena mesta Prešov.
Celý program bude pripravený tak, aby pri-

pomínal SDM: špeciálne katechézy s biskup-
mi pre mladých, krížová cesta, duchovné, 

kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto 
programy majú nielen formačný charakter, 
ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. 
Ponúknu tiež silné svedectvá, kvalitné 
umelecká čísla a liturgiu. Podobné podujatie 
sa uskutoční po tretíkrát. Na príprave dvoch 
akcií predtým sa podieľal centrálny tím, 
okolo štyridsať vedúcich pracovných tímov 
a okolo osemsto dobrovoľníkov z viacerých 
krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše tri a pol 
tisíc a pod Tatry viac ako štyri tisíc mladých 
ľudí z celého Slovenska i zahraničia.
Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove 

ponúka vzácnu príležitosť pre mladých ľudí 
z celého Slovenska zmeniť svoje zabehané 
chodníčky a vykročiť na cestu dobrodružstva 
s Bohom. Aby toto dielo mohli dokončiť, 
jeho organizátori potrebujú aj našu pomoc. 
V prvom rade modlitbovú. Kampaň modli-
tieb tím P18 vyhlásil s prešovským arcibisku-
pom metropolitom Mons. Jánom Babjakom, 
ktorý nad ňou prevzal oficiálnu záštitu. 
„V roku, keď sa bude konať P18 v Prešo-

ve, je Gréckokatolícka cirkev plná výročí, 
za ktoré ďakujeme Bohu. Pri tejto príležitosti 
by som chcel poprosiť všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby sa modlili za vydarený priebeh P18. 
Aby prišlo čím viac mladých ľudí. K modlitbe 
vyzývam nielen mladých, ale aj manželov 
a ľudí v pokročilom veku, aj tých, ktorí trpia 
a majú všelijaké kríže,“ hovorí arcibiskup 
Babjak. A v špeciálnom videu uviedol: „Mla-
dí, ľudia v zrelom veku, ľudia, ktorí už prežili 
väčšinu života, jednoducho všetkých vás po-
zývam k opravdivým hlbokým modlitbám. 
Všetko prinesme Bohu na oltár za P18 a ako 
vďaku za všetky naše výročia.“
Možno sa pripojiť aj k dobrovoľníkom, 

ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu, pomôcť 
a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami. 
Záujemcovia môžu pomôcť aj s propagáciou, 
podporou verejnej zbierky či online finan-
čným darom. Zámer pripraviť celosloven-

Pred Panamou 
DO PREŠOVA
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ské podujatie mladých odsúhlasili biskupi 
Slovenska. Poverili radu, aby sa venovala 
príprave podujatia. Stretnutia mladých men-
ších rozmerov sa každý rok konajú v jednot-
livých diecézach, ktoré pred Veľkou nocou 
alebo po nej navštevujú stovky ľudí. Pod-
netom pre ne sú práve svetové dni mládeže. 
Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme 
na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, 
ktorého jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil 
za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie 
bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými 
ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný 
pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa 
SDM Jána Pavla II. za svätého. Naposledy sa 
stretol s mladými v poľskom Krakove, kam 
prišlo vyše 4 000 Slovákov. Na Národnom 
stretnutí mládeže P18 sa očakáva niekoľko 
tisíc mladých.

Z programu P18
Prvý deň programu sa začne otváracím 
ceremoniálom o odvahe a vode, ktoré spája 
ten istý vzorec. A ak sa vzorec vody H2O 
napíše a prečíta odzadu, vznikne O2H, resp. 
o-dva-ha.
Centrálnym bodom každého dňa bude 

svätá omša. Prvý deň jej bude predsedať 
košický arcibiskup metropolita Bernard Bo-
ber. Večer vyvrcholí špeciálnym programom 
vo viacerých chrámoch v Prešove – N(M)oc 
modlitby, ktorá bude otvorená aj pre verej-
nosť. Na výber budú rôzne modlitebné akti-
vity: večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, 
mariánska modlitba, moderovaná adorácia 
s komunitou Emanuel, chvály s Marana tha, 
hudobno-slovné pásmo s tvorivou skupinou 
Poetica Musica, lectio divina s predsedom 
KBS Stanislavom Zvolenským a cesta svetla 
s hudobnou skupinou Anastasis.
Odvahu vykročiť aj von z haly budú môcť 

mladí získavať druhý deň skrze popoludnie 
angažovanosti na desiatkach miest v celom 
meste a krížovou cestou so sfilmovanými za-
mysleniami košického pomocného biskupa 
Marka Forgáča. V sobotu vyzvú organizátori 
mladých ísť proti prúdu. Na Hlavnej ulici 
sa uskutoční napríklad špeciálne EXPO po-
volaní, v hale gréckokatolícka svätá liturgia 
s prešovským arcibiskupom metropolitom 
Jánom Babjakom a modlitbová vigília s Rie-
kou života. Napokon nedeľný program bude 
mať príchuť Svetových dní mládeže 2019 
v Paname.

Logo P18
Autorom loga je Peter Sedlák z Prešova. 
Definitívne o tom rozhodol centrálny tím 
P18. Víťazné logo uspelo vo viacmesačnej 
verejnej súťaži, do ktorej sa zapojili tvorcovia 
s desiatkami návrhov. Generálny predsta-
vený saleziánov a desiaty nástupca svätého 

dona Bosca don Ángel Fernández Artime ho 
oficiálne odhalil na slávnostnom ceremoniáli 
po blahorečení slovenského saleziána kňaza 
Titusa Zemana (30. septembra 2017).
Celkové grafické poňatie loga je vo fareb-

ných plochách a v kombinácii výrazných 
farebných odtieňov. Základom je štylizovaná 
skratka názvu podujatia P18. Grafické znaky 
písmena a čísloviek majú tvarovú aj farebnú 
symboliku. Písmeno P obsahuje červenú, 
oranžovú a žltú farbu ohňa Svätého Ducha. 
V spodnej časti písmena je červeno-biely ná-
znak erbu mesta Prešov s troma ružami. Ús-
trednú pozíciu loga má číslovka jeden, ktorá 
je zároveň krížom – symbolom kresťanov. Aj 
preto je v dôstojných fialových odtieňoch. 
Štylizovaná číslovka osem má tvar zelených 
listov ako symbol mladosti, rastu a rozkvetu.

Hymna P18
Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove 
nebude mať vlastnú hymnu, pretože súčas-
ťou duchovnej prípravy Odvážny rok bude 
každý mesiac aj originálna pieseň z dielne 
najznámejších slovenských gospelových 
interpretov. Predstaví sa Sima Martausová, 
Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heart-
beat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské 
chvály a ESPÉ.

Katechéza P18
Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý 
Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, 

Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) 
Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítom-
nosti. Najbližšie svetové dni mládeže budú 
v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne 
kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, kra-
jina známa svojím dychberúcim Panamským 
prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím 
dažďov, pre ktoré sa SDM budú konať už 
v januári 2019! Predtým nás však čaká Ná-
rodné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si 
známy vzorec vody H2O napíšeme a prečíta-
me odzadu, dostaneme O2H resp. o-dva-ha. 
Predstavujeme vám spoločnú duchovnú 
prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom 
Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbo-
likou vody. Hlavnými postavami Odvážneho 
roka sú postavy z Jánovho evanjelia. Niektorí 
biblisti ho nazývajú evanjeliom vody, ktorou 
je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou 
a odvahou – Ján Krstiteľ, Panna Mária, 
Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku 
Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stot-
ník pod krížom a Mária Magdaléna.
Studnicou každej katechézy je list pre 

mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok 
odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodco-
via mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd 
– otec biskup Marek Forgáč, biblista Franti-
šek Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik 
Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci 
– františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal 
Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol 
Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.
Novinkou Odvážneho roka je Máriina ces-

ta – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským 
otcom biskupom Stanislavom Stolárikom. 
Predstavujeme v ňom známe aj menej zná-
me mariánske modlitby rečou mladých – ako 
vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila. 
A napokon ku každej téme píšu talentovaní 
veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku 
divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole 
či vo farnosti.
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J▌Na fatimskú sobotu Košickej eparchie  
zavítal otec Marián Kuffa

V bazilike minor v Michalovciach sa 7. apríla 
skonala fatimská sobota, na ktorej sa zú-
častnil aj obranca rodiny otec Marián Kuffa, 
farár zo Žakoviec, a predstavený občianskeho 
združenia Inštitút Krista Veľkňaza. Prítomní 
boli aj ďalší členovia Slovenského dohovoru 
za rodinu a v prednáške pred svätou litur-
giou predstavili podstatu a ciele inštitútu. 
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý 
vo svojej kázni upriamil pozornosť na lásku 
v manželstve, ktorá musí stále rásť, aby malo 
manželstvo budúcnosť. Vyzval k návratu 

manželstiev k Bohu, ktorý ako jediný môže 
manželov oživovať svojou láskou.
Po Molebene k Presvätej Bohorodičke 

nasledovala prednáška otca Mariána, v ktorej 
vysvetlil podstatu a nebezpečenstvá Istan-
bulského dohovoru. Nosné body ilustroval 
príkladmi zo života, v ktorých využil aj tri 
desaťročia praxe v sociálnej práci.
Nasledoval sviečkový pochod od bazi-

liky k okresnému úradu, počas ktorého sa 
modlil ruženec. V závere otec Marián spolu 
s michalovským protopresbyterom otcom 
Františkom Pucim požehnali tých, ktorí sa 
zúčastnili na pochode. (R. Fučko)

J▌Pri ceste do Hažína nad Cirochou  
bude stáť nový kríž

Na svetlú sobotu 7. apríla pri večernej svätej 
liturgii v Hažíne nad Cirochou posvätil 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ nový dubový kríž s umučením, ktorý bude 
umiestnený pri hlavnej ceste medzi Humen-
ným a Hažínom nad Cirochou. Nový kríž dal 
zhotoviť bohuznámy darca ako prejav vďaky 
voči dobrotivému Bohu za Gréckokatolícku 
cirkev v tomto roku výročí. Na posviacke sa 
okrem správcu farnosti otca Matúša Nasti-
šina zúčastnil aj otec Vasil Kindja, správca 
farnosti Porúbka.
V homílii vladyka Ján Babjak povedal, že 

kríže pri našich cestách sú znakom viery 
ľudí, ktorí ich zhotovili, a zároveň sa tak 
môžu mnohí cestujúci pri pohľade na kríž 
krátko pomodliť či aspoň prežehnať. Vy-
svetlil, že takýmto spôsobom sa Boh môže 

dotknúť človeka, aby uveril, že ho miluje. 
Inštalácia kríža sa plánuje v máji. (-mn; foto: 
Ľ. Godžaková)

J▌V Malom Ruskove si pripomenuli  
20. výročie posvätenia chrámu

Veriaci v Malom Ruskove, ktorý je filiálnou 
obcou farnosti Nový Ruskov, oslávili 8. apríla 
20. výročie posviacky Chrámu sv. Cyrila 

a Metoda. Pri tejto príležitosti slávil archije-
rejskú svätú liturgiu vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, ktorý pred dvadsiatimi 
rokmi chrám posvätil. Na slávnosti sa zú-
častnili okrem správcu farnosti aj otec Pavel 
Dancák st., za ktorého pôsobenia vo farnosti 
bol chrám postavený, otec Pavol Dancák ml. 
a miestny rímskokatolícky farár otec Stani-
slav Fedor.
Vladyka Milan v príhovore vyzval veria-

cich, aby prichádzali do svojho chrámu, 
kde sa môžu stretnúť s tým, ktorý jediný 
poskytuje človeku skutočnú pomoc, hoci 
aj za cenu istej obety. (P. Labanič; foto: M. 
Koreň)

�� Pri príležitosti Svetového dňa ľudí 
s Downovým syndrómom sa 21. marca 
v športovej hale na Baštovej ulici v Pre-
šove konal Atletický festival detí s Dow
novým syndrómom, ktorý zorganizovala 
Spojená škola internátna a OZ Nezábud-
ka. Do súťaže sa zapojila aj žiačka Špe-
ciálnej základnej školy sv. Anny v Starej 
Ľubovni Antónia Patorajová. Podujatie sa 
začalo slávnostným ceremoniálom, počas 
ktorého súťažiaci prešli celou halou, vy-
počuli si hymnu, príhovory a sľuby špor-
tovcov. Súťažilo sa v behu na 25 m, 50 m, 
100 m, skoku z miesta a hode kriketovou 
loptičkou. (V. Zamišková)

��Mestskú knižnicu v Starej Ľubovni 
navštívili žiaci Špeciálnej základnej školy 
sv. Anny v Starej Ľubovni. Zamestnan-
kyne knižnice pre nich pripravili rozličné 
aktivity. (S. Dziaková)

�� Na Cirkevnej základnej škole s mater-
skou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Pre-
šove 5. apríla po prvýkrát do školských 
lavíc zasadli budúci prváci. V úvode ich 
privítali starší spolužiaci a spolu s uči-
teľkami si mali možnosť vyskúšať prácu 
na rozličných úlohách. (J. Valaliková)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli 6. – 8. apríla 
mladí z protopresbyterátov Stará Ľubov-
ňa, Orlov a Humenné uvažovali o téme 
Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný 
a sväté je jeho meno. Pomocou aktivít 
a katechéz o spáse a výnimočnom pláne 
Boha s človekom sa učili vnímať dôvody 
vďačnosti Bohu. Súčasne sa v GMC Bárka 
konal kurz Zbav nás zlého, počas ktoré-
ho otec Jozef Maretta predstavil taktiku 
zlého a spôsob boja. (P. Maľarčík)

�� Žiaci druhého stupňa Cirkevnej 
základnej školy s materskou školou bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 9. apríla 
zúčastnili na krajskom finále anglickej 
súťaže Language flower, v rámci ktorej 
prezentovali divadlo Rómeo a Júlia 
v anglickom jazyku. Autorkou scenára je 
žiačka 7. ročníka Anastasia Pasok. Žiaci 
získali 1. miesto a postup do celosloven-
ského finálového kola, ktoré sa uskutoční 
v máji. (J. Tomečková)

�� Autor dobrodružných kresťanských 
románov pre mládež, scenárista a ilus-
trátor Oldřich Selucký zavítal 10. – 
11. apríla do Cirkevnej základnej školy 
sv. Juraja v Trebišove, do Základnej 
školy v Novosade, Cirkevného gymná-
zia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ako 
aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove. 
Na týchto školách a v knižnici žiakom 
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J▌V Humennom si pripomenuli prvé výročie 
zriadenia vikariátu

V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom sa 14. apríla slávila ďakovná 
svätá liturgia pri príležitosti výročia zria-
denia Humenského archieparchiálneho 
vikariátu.
V úvode slávnosti humenský vikár otec 

Martin Zlacký privítal prešovského arcibis-
kupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý 
pred svätou liturgiou požehnal základný 
kameň rezidencie vikariátu. Na slávnosti 
boli prítomní viacerí kňazi a veriaci z celého 
vikariátu.
Vladyka Ján v homílii predstavil aktivity 

a činnosť vikariátu počas ročnej existencie 

a poukázal na jeho pozitívny prínos pre celú 
archieparchiu. Zdôraznil aktuálnosť slov sv. 
apoštola Petra o tom, že „Boha treba poslú-
chať viac ako ľudí“ aj pre súčasnú situáciu 
v spoločnosti, kde je hriech a hriešny spôsob 
života prezentovaný ako dobro. Prítomných 
vyzval, aby zodpovednejšie pristupovali 
k ponúkaným informáciám a na každom 
mieste bránili pravdu Božieho poriadku.
Humenský archieparchiálny vikariát so 

sídlom v Humennom zriadil vladyka Ján 
Babjak vo Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017 
a zahŕňa sedem protopresbyterátov so 76 
farnosťami. (-mz; foto: Tomáš Oharčák)

J▌Pracoviská Gréckokatolíckej charity Prešov 
vo Svidníku otvorili dvere dokorán

Dom sv. Faustíny a sociálne centrum vo Svid-
níku, ktoré patria do štruktúr Gréckokatolíc-
kej charity Prešov, už po ôsmykrát pripravili 
Deň otvorených dverí a 10. apríla privítali 
pozvaných hostí aj širokú verejnosť.
Program sa začal svätou liturgiou v Chrá-

me Božej múdrosti vo Svidníku, ktorej 
hlavným kazateľom bol otec Vasil Kormaník, 

duchovný správca Gréckokatolíckej charity 
Prešov.
Klientky zariadenia sa predstavili hudob-

no-kultúrnym programom. Mariánske, ľudo-
vé a rusínske piesne boli obohatené predne-
som básní aj svedectvom o neľahkej životnej 
ceste klientky a jej nádeje, ktorú prináša 
pobyt v zariadení. Spestrením programu bola 

známa speváčka Hanka Servická, ktorá 
si zaspievala aj spoločne s klientkami.
V zariadení si hostia a verejnosť mohli 

prezrieť priestory, pohostiť sa a dozve-
dieť sa viac o službe a dennom režime. 
Deň vyvrcholil každoročným predajom 
mesačníka Cesta, na ktorom sa zúčast-
nil aj Ján Holodňák, primátor mesta 
Svidník, či Katarína a Pavol Sivákovci 
z Podduklianskych novín. Vďaka výnosu 
z predaja časopisu sa klientky zaria-
denia zúčastnia na metropolitnej púti 
do Krakova. (GKCH)

porozprával o svojej ceste k písaniu 
a ilustrovaniu kníh. Besedy obohatil 
aj prehliadkou originálov ilustrácií k jeho 
knihám, ktoré sám vytvoril. Odpovedal aj 
na otázky žiakov ohľadne života svätcov, 
o ktorých píše, dĺžky vzniku románu, 
hľadania inšpirácie, spôsobu tvorby ro-
mánov či ilustrácií. Počas besied Selucký 
vyhlásil víťazov niekoľko týždňov trva-
júcej súťaže, v ktorej mali žiaci napísať 
krátku úvahu na jednu z tém súvisiacich 
s knihou, o ktorej budú diskutovať. Dvoch 
najlepších žiakov z každej školy odmenil 
v závere besied svojou knihou. Počas 
dvoch dní sa spisovateľ zúčastnil na sláve-
ní večerných liturgií v gréckokatolíckych 
chrámoch v Novosade, kde sa po litur-
gii konala i krátka beseda s veriacimi 
farnosti, a na liturgii v Trebišove, slávenej 
v cirkevnoslovanskom jazyku a sprevá-
dzanej miestnym chrámovým zborom. (K. 
Ganóczy)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa 13. – 
15. apríla stretlo 40 účastníkov Školy 
služby a 29 účastníkov Školy učeníka 
v Archieparchiálnej škole animátora 
dobrovoľníka (AŠAD). V Škole učeníka 
mladí pod vedením otca Františka Socho-
viča rozoberali tému zranenia, odpustenia 
a modlitby chvál. V Škole služby v odbo-
re animátor skupinky mladí rozprávali 
o vzťahoch, keď poslanec Národnej rady 
SR Richard Vašečka priblížil tému identity 
muža a ženy, a tiež dôležitosť kresťana 
v spoločnosti. Na záver sa venoval aj 
téme vodcovstva a líderstva. (P. Maľarčík)

�� V Centre pre mládež sv. Jána Teoló-
ga v Dvoriankach sa počas víkendu 13. 
– 15. apríla stretlo 40 mladých na de-
siatom víkende animátorskej školy, 
s ktorými košický eparcha Milan Chautur 
CSsR slávil v piatok večer svätú liturgiu 
v miestnom farskom Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. V následnom 
programe im v krátkosti predstavil svoju 
predstavu o mieste mladého človeka 
v Cirkvi a bol otvorený otázkam, ktoré 
mu mladí kládli. Sobotný program bol 
zameraný na identitu muža a ženy, keď 
si mladí dopoludnia vypočuli prednášku 
poslanca Národnej rady SR Richarda Va-
šečku, ktorá zaznela v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli. Popoludní do Dvorianok zavítal otec 
Marko Rozkoš, ktorý sa venuje pomoci 
homosexuálne cítiacim ľuďom, aby mla-
dým predstavil túto problematiku. Nedeľ-
ný program bol orientovaný na získavanie 
skúseností s tvorbou metodík potrebných 
na animátorskú činnosť pri vedení skupin-
ky. (Š. Čepová)
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J▌V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur 
obnovený chrám 

Spoločenstvo veriacich v obci Byšta, ktorá 
patrí do farnosti Brezina, sa 15. apríla zišlo 
na odpustovej slávnosti sv. veľkomučeníka 
a divotvorcu Juraja, pri ktorej vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil 
obnovený vonkajšok chrámu.
Na slávnosti sa zúčastnil otec Dušan 

Seman, trebišovský protopresbyter, bývalý 
farár farnosti otec Ján Hreško s rodinou, otec 
Jozef Dudič, rímskokatolícky farár farnosti 
Kazimír, a otec Ján Maťaš s rodinou.
Vladyka Milan v príhovore poukázal na to, 

aký je „potrebný aj náš dobrý úmysel a ocho-
ta k námahe pri ohlasovaní Krista tomuto 

svetu. Je to veľmi vážna skutočnosť v živote 
každého veriaceho, ktorý má žiť svoju vieru 
v rodine, na pracovisku i v škole tak, aby 
Kristovo vzkriesenie nebolo pripomínané iba 
raz v roku, ale aj v stálom prežívaní radostí 
veriacich a aspoň v nedeľnej účasti na svätej 
liturgii“.
Na tomto chráme, ktorý je najstarším 

v Trebišovskom protopresbyteráte, vymenili 
strechu a okná, dvere do sakristie, opravili 
a vymaľovali fasádu a chrám odvodnili. Všet-
ky práce sa mohli uskutočniť vďaka darom 
dobrodincov zo zahraničia aj miestnych 
veriacich. (M. Krajňák; foto: J. Zobala)

J▌Bohoslovci predstavili život  
v prešovskom seminári

Gréckokatolícky kňazský seminár bl. 
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešo-
ve otvoril 15. apríla svoje brány pre 
verejnosť. Program sa začal archije-
rejskou svätou liturgiou, ktorú slávil 
prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ spolu s predstavenými 
seminára. Spev viedol bohoslovecký 
Zbor sv. Romana Sladkopevca.
Po obede sa začalo predstavenie 

seminára programom v aule, ktorý 
otvoril vladyka Ján. Bohoslovci pred-
stavili rôzne služby, ktoré zastávajú 
v seminári – od kantorskej služby, IT 
služby cez službu poštára až po tých, 
ktorí sa starajú o práčky a vysávače. Následne 
sa viac ako 120 návštevníkov rozdelilo do sku-
pín a rozišlo po stanovištiach, na ktorých ich 
čakali praktické ukážky služby ceremoniárov, 
ako napríklad pečenie liturgického chleba 
prosfory či príprava liturgických predmetov 
a priestorov. Navštívili Ikonopiseckú dielňu 

sv. Jána Damascénskeho a v jedálni ich čaka-
la prezentácia KCS – katolíckej cateringovej 
služby. Počas voľného programu bolo možno 
navštíviť aj izby seminaristov, ktoré sú bežne 
pre verejnosť uzavreté. Program dňa sa 
zavŕšil nedeľnou večierňou. (R. Fučko; foto: 
Š. Keruľ-Kmec)

�� Na krajskom kole stredoškolskej od-
bornej činnosti v Prešove reprezentovali 
6. apríla Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča 
študentky 3. ročníka bilingválnej triedy 
Lucia Iľkovičová, ktorá so svojou prácou 
Vplyv liekov na tepelnú stabilitu ľudského 
albumínu získala 1. miesto, a Aneta Sirot-
ňáková a Simona Sabolová, ktoré v ume-
leckom odbore získali 2. miesto za prácu 
Kultúrne skvosty Rusínov na Slovensku. 
(L. Mikulášková)

�� Hora Zvir v Litmanovej bola 7. – 8. apríla 
dejiskom fatimskej soboty, ktorej liturgiu 
slávil rektor chrámu na hore Zvir otec 
Michal Leščišin, a malej púte, počas ktorej 
prešovský protosynkel Mons. Ľubomír Pet-
rík posvätil nové kňazské rúcho určené pre 
toto pútnické miesto. (D. Zimovčák)

�� Pri príležitosti 25. výročia založenia 
biskupských konferencií Česka a Slovenska, 
25. výročia vzniku týchto štátov a 100. 
výročia vzniku Československej republiky sa 
11. apríla v Kňazskom seminári sv. Gorazda 
v Nitre stretli na spoločnom plenárnom 
zasadnutí členovia konferencií biskupov 
oboch štátov, aby prijali spoločné vyh-
lásenie, v ktorom jasne zdôraznili túžbu 
ohlasovať Kristovo evanjelium a brániť 
dôstojnosť ľudského života od počatia až 
po prirodzenú smrť, úctu k manželstvu ako 
zväzku muža a ženy i úctu k rodine.

�� V obci Zákamenné na Orave sa 15. aprí-
la uskutočnila akcia Zastavme zlo z Istanbu-
lu, počas ktorej zazneli prednášky vysvet-
ľujúce nebezpečenstvá Istanbulského 
dohovoru. (slovenskydohovorzarodinu.sk)

�� Viac ako 50 mladých z iniciatívy 4live.sk 
bežalo 15. apríla dvanásťkilometrový beh 
na trase Devín – Bratislava v tričkách s ná-
pisom Bežíš od štartu, žiješ od počatia, aby 
tak svedčili o potrebe chrániť nenarodené 
deti. (J. Heriban)

�� Prezident SR Andrej Kiska poveril 
18. apríla Marka Lisanského funkciou 
nového veľvyslanca pri Svätej stolici, ktorý 
odovzdaním poverovacích listín pápežovi 
Františkovi vystrieda Petra Sopka, pôso-
biaceho vo Vatikáne od septembra 2013. 
(prezident.sk)

�� Predsedníčka výboru Národnej rady SR 
pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Anna Verešová a poslanec Európskeho 
parlamentu Branislav Škripek zorganizovali 
23. apríla v kinosále Národnej rady SR 
v Bratislave podujatie pod názvom Osem 
prázdnych stoličiek, pri ktorom prezentovali 
správu organizácie Open Doors o prenasle-
dovaní kresťanov vo svete. (Fórum života)
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J▌V Košiciach spomínali na prvé stretnutie 
duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

V priestoroch rímskokatolíckeho Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach sa 18. apríla konala 
spomienka pri príležitosti 50. výročia prvého 
verejného stretnutia gréckokatolíckych 
duchovných po osemnástich rokoch od lik-
vidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom 

Československu. Po päťdesiatich rokoch 
sa stretli biskupi, kňazi a laici v rovnakých 
priestoroch Veľkej sály ABÚ. Pripomenuli si 
významný medzník z 10. apríla 1968, ktorý 
v podstatnej miere ovplyvnil zápas o obnovu 
a povolenie verejnej činnosti Gréckokato-
líckej cirkvi v bývalom Československu, ku 
ktorému napokon došlo 13. júna 1968.
Spomienkové stretnutie pripravil Spolok 

sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckoka-
tolíckou eparchiou Košice. Slovami básne 
majstra Mikuláša Kasardu Zemplínske leto 
1968 všetkých zúčastnených privítal otec 
Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila 
a Metoda.
Liturgický hymnus Vošel jesi archijereju, 

ktorým pred päťdesiatimi rokmi zhromaž-
dení kňazi privítali dnes už blahoslaveného 
biskupa Vasiľa 
Hopka, tentoraz 
zaznel pre prítom-
ných hierarchov 
Gréckokatolíckej 
a Rímskokatolíckej 
cirkvi: vladyku 
Jána Babjaka SJ, 
prešovského arci-
biskupa metropoli-
tu, vladyku Milana 

Chautura CSsR, košického eparchu, vladyku 
Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, 
Mons. Bernarda Bobera, košického arcibis-
kupa metropolitu, a Mons. Marka Forgáča, 
pomocného biskupa Košickej arcidiecézy.
V druhej časti stretnutia zazneli tri referá-

ty. O prípravách stretnutia z 10. apríla 1968 
a o jeho priebehu informoval otec Martin 
Mráz, o vzťahu medzi rímskokatolíkmi 
a gréckokatolíkmi v 50. a 60. rokoch na úze-
mí Košickej diecézy rozprával otec Peter 
Zubko a o konkrétnych udalostiach jarných 
a letných mesiacov roka 1968, ktoré zvýraz-
nili Košice ako centrum obnovy Gréckokato-
líckej cirkvi, otec Michal Hospodár.
Po záverečnej diskusii, v ktorej zaznelo 

mnoho zaujímavých poznámok prítom-
ných kňazov a laikov, sa prítomní presunuli 
do Katedrály Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky. Archijerejskej svätej liturgii predsedal 
vladyka Milan Chautur CSsR a v homílii sa 
prihovoril vladyka Ján Babjak. Vychádza-
júc z prvého čítania zo Skutkov apoštolov 
zdôraznil, že ani Gréckokatolícka cirkev a jej 
biskupi, kňazi a laici nezapredali svoju vieru 
a nevymenili ju za materiálne dobrá. Na prí-
kladoch niekoľkých kňazov, ktoré on sám 
zachytil v knihách Zostali verní, zdôraznil 
hrdinský odpor a poukázal na príkoria, ktoré 
museli mnohí znášať za vernosť Cirkvi. Táto 
vernosť priniesla svoje ovocie hlavne po roku 
1989, keď sa Gréckokatolícka cirkev mohla 
začať slobodne rozvíjať. Hudobné vsuvky 
počas stretnutia predniesol a svätú liturgiu 
spevom viedol Kňazský zbor Košickej epar-
chie. (M. Mráz; foto: D. Kováč)

Rozhovor s Paľom Dankom z organizačného 
tímu Národného stretnutia mládeže P18

JJ
Juraj GradošJ�

�� �Ako ste sa dostali k práci pre stretnutia 
mládeže P15 i P18?

Začínal som ako moderátor slovenských 
katechéz počas Svetových dní v Madride 
v roku 2011, pre ktoré som „spolupripravil“ 
aj scenár a námety na stretnutia v men-
ších skupinkách. Asi som sa osvedčil, lebo 
po pár mesiacoch ma pozvali na tajné ro-
kovanie v Bratislave. Tam vznikol nápad, že 
počas najbližších SDM, ktoré mali byť v roku 
2013 v brazílskom Riu de Janeiro, ponúk-
neme na Slovensku alternatívu v podobe 
národného stretnutia mládeže. To dostalo 
názov R13, konalo sa v Ružomberku a ja 
som dostal na starosť celý program. Odvte-
dy sa ma už v rade pre mládež a univerzity 
KBS „nezbavili“ (úsmev).

�� Osobne máte blízko k umeleckej tvor-
be. Vnímate P18 aj ako priestor na pri-
blíženie kultúry mladým kresťanom?

Veľmi. Mladí musia zažiť Boha, vidieť Boha 
a dotknúť sa ho nielen cez slovo, hoci 
časopis Slovo je vynikajúcou možnosťou 
(úsmev), ale aj cez hudbu, pohyb a farbu. 
Pravá kultúra a umenie musia byť na-
siaknuté Bohom a jeho krásou. Mne horí 
srdce, aby sa z tej krásy mladí napili plným 
dúškom.

�� Čo osobne očakávate pre seba od P18?

Ešte hlbšie zamilovanie sa do Cirkvi. Teším 
sa na radosť, dravosť a silu mladých sŕdc. 
A pochopiteľne, teším sa aj na to všetko, čo 
s naším tímom tajne pripravujeme už viac 
ako osemnásť mesiacov. Program P18 je 
naozaj plný prekvapení...
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Najväčšie  
MARIÁNSKE BAZILIKY
JJ František Dancák
J� foto: wikimedia.org

Paríž – Katedrála Notre Dame
Katedrála Notre Dame (Katedrála Panny 
Márie, zastarane Chrám Matky Božej) je 
gotický chrám stojaci na východnej polovici 
ostrova Île de la Cité na rieke Seina v Paríži. 

Je domovskou katedrálou parížskeho arcibis-
kupstva, považovaná za jeden z najkrajších 
príkladov francúzskej gotickej architektúry. 
Patrí medzi skvosty celoeurópskej stredo-
vekej architektúry, hlavne pre svoj unikátny 
prechod od neskorej románskej ku gotickej.
S jej výstavbou bolo začaté v roku 1163 

na želanie biskupa Maurica de Sullyho 
na mieste prvého kresťanského kostola 
v Paríži, Baziliky sv. Étienna, ktorý stál 

na troskách rímskeho 
pohanského chrámu. 
Podľa legendy mal sen 
o novej majestátnej 
katedrále, ktorú potom 
nakreslil do hliny pred 
pôvodným chrámom. 
Pre stavbu katedrály dal 
zbúrať niekoľko domov 
a postaviť novú cestu. 
Po 182 rokoch, v roku 
1345, bola dokončená 
a posvätená. Vzhľadom 
na mnohé vojnové 
udalosti aj zásahy 
človeka sa v priebehu 
storočí vzhľad katedrály 
začal meniť. Predovšet-
kým v priebehu Veľkej 
francúzskej revolúcie, 
keď v roku 1793 mala 
byť celkom zničená. 
V rokoch 1844 – 1864 
bola katedrála reštau-
rovaná.
Priečelie katedrály 

je zvisle rozdelené 
piliermi na tri časti 
a vodorovne na dve 
galérie v troch pru-
hoch, z ktorých spodná 

má tri vchody. Nad nimi sa nachádza tzv. 
galéria kráľov s 28 sochami izraelských 
a judských kráľov. Stredná časť obsahuje dve 
veľkolepé okná, ktoré susedia s ružicovým 
oknom s priemerom desať metrov, posta-
veným v rokoch 1220 – 1225. Stredný pás je 
dekorovaný sochou Panny Márie s dieťaťom, 
so sochami Adama a Evy po stranách. 
Nad nimi sa nachádza galéria úzkych 
prekrižujúcich sa oblokov a spojnice medzi 
dvermi postranných veží, ktoré nikdy neboli 
dokončené. Aj napriek tomu zachovávajú 
podmanivú krásu vysokých okien.
Katedrála pri vchode ohromí svojou 

veľkosťou (130 m dĺžka, 50 m šírka, 35 m 
výška), ktorá je schopná pojať až deväťtisíc 
osôb. Valcové piliere s priemerom päť 
metrov rozdeľujú chrám na päť chrámových 
lodí. Galéria s dvojotvorovými oknami nad 
arkádami je vo svojej klenbe prevýšená 
veľkými oknami, ktorými do chrámu 
preniká jemné svetlo. Na každom konci 
priečnej chrámovej lode sú ružicové okná 
s nádhernými mozaikami z 13. storočia. 
Ružicové okno nachádzajúce sa na severnej 
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U Veriaci ľud sa už od najstarších čias, najmä od Efezského koncilu (v r. 431) s osobitnou 
úctou vinie k Panne Márii. Po tomto koncile nasledoval skutočne úchvatný rozmach kultu 
Panny Márie. To so sebou prinieslo zavedenie niekoľkých nových mariánskych sviatkov 
a stavbu bazilík zasvätených Panne Márii. V 9. storočí už boli takmer vo všetkých väčších 
mestách, z ktorých mnohé si dodnes zachovali charakter miesta duchovného obrátenia. 
Dalo by sa polemizovať, ktoré z nich je najväčšie. V tomto pokračovaní spomeniem ďalšie 
známe európske baziliky.
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strane obsahuje námety zo Starého zákona 
a Pannu Máriu s dieťaťom v jej strede, 
z ktorej žiari nádherná modrá farba. Chór 
má nad vchodom dva piliere, z ktorých 
pravý uchováva slávnu sochu Panny 
Márie zo 14. storočia, ktorá sa v minulosti 
nachádzala v Kaplnke sv. Aignana.
Výška veží je 69 m a nachádza sa v nich 

päť zvonov. Najväčší zvon Emanuel 
s hmotnosťou trinásť ton je umiestnený 
v južnej veži. Práve tento zvon ohlasuje 
celú hodinu a používa sa pri zvláštnych 
príležitostiach a bohoslužbách.
Organ patrí medzi najznámejšie na svete 

a nachádza sa tu od roku 1868. Mal dvoch 
predchodcov, z ktorých jeden vydržal viac 
ako tristo rokov.
Katedrála  sa hrdí aj pokladom v podobe 

Kristových  relikvií, medzi nimi aj  tŕňovou 
korunou. Ich autenticita však nie je potvrdená.
Katedrála si vytrpela svoje počas krá-

ľovskej aj revolučnej vlády. Ľudovít XIV., 
márnotratný kráľ Slnko, a Ľudovít XV. usku-
točnili koncom 17. storočia viacero moder-
nistických prestavieb, pri ktorých sa zničili 
hrobky a nahradili vzácne vitráže gotických 
okien. Počas Veľkej francúzskej revolúcie 
o storočie neskôr bola katedrála vystavená 
vandalizmu a krádežiam. Revolucionári ju 
premenovali na Chrám rozumu, sochy Panny 
Márie nahradila na viacerých miestach socha 
Dámy slobody. Katedrálu využívali aj ako 
sklad jedla. V polovici 19. storočia sa začalo 
s rekonštrukciou. Podnet na ňu dal vtedy 
28-ročný francúzsky spisovateľ Victor Hugo, 
ktorý dej svojho slávneho románu Chrám 

Matky Božej v Paríži umiestnil práve do ka-
tedrály Notre Dame.
Gotická katedrála Notre Dame je jednou 

z najznámejších dominánt Paríža. Pria-
mo na ostrove Île de la Cité na rieke Seina 
priťahuje turistov zo všetkých kútov sveta. 
V katedrále korunovali za cisára Napoleona 
Bonaparteho (1804). V 15. storočí tam začali 
rehabilitáciu Johanky z Arku. Dnes je sídlom 
parížskeho arcibiskupa.
Pred vstupom do katedrály je bod nula, 

od ktorého sa merajú vzdialenosti na diaľni-
ciach. Podľa povery sa turisti, ktorí sa na ten-
to bod postavia, do Paríža určite vrátia.

Zaragoza  
– Bazilika Panny Márie na stĺpe
Zaragoza je piate najväčšie španielske mesto, 
metropola Aragónska. Leží na severovýcho-
de krajiny. Má strategickú pozíciu na pol-
ceste medzi Barcelonou a Madridom. Jej 
populácia presahuje šesťstotisíc obyvateľov.
Korene Zaragozy siahajú do 5. storočia 

pred Kristom, keď boli v týchto miestach 

osídlenia na brehoch rieky Ebro. Rímske 
mesto tu bolo založené na prelome leto-
počtov a bolo pomenované Caesar Augusta 
podľa prvého rímskeho cisára. Po páde 
Ríma sa tu usídlili germánske kmene, ale 
v roku 714 boli vyhnané Arabmi, ktorí mesto 
premenovali na Saragusta. Počas ich vlády 
mesto prosperovalo, bok po boku tu žili 
vyznávači troch náboženstiev: kresťania, 
moslimovia i židia. V roku 1118 bolo mesto 
dobyté kresťanským kráľom Alfonzom I., 
ktorý ho premenoval na Zaragozu a urobil ho 
hlavným mestom novozaloženého Aragon-
ského kráľovstva.
Najvýznamnejšou náboženskou stavbou 

v Zaragoze je Bazilika Panny Márie na stĺpe 
(špan. Catedralbasílica de Nuestra Señora 
del Pilar). Je uvádzaná ako prvý chrám v deji-
nách zasvätených Panne Márii.
Názov baziliky pochádza od údajného zja-

venia Panny Márie. Podľa povesti ju dal po-
staviť apoštol Jakub, ktorý po zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista šíril v Španielsku kresťanstvo. 
Počas modlitby 2. januára v roku 40 sa mu 
zjavila Panna Mária so stĺpikom a povedala 
mu, nech jej postaví chrám a stĺpik (pilier – 
odtiaľ pilar) umiestni do oltára. Stĺp vysoký 
39 cm je vyrobený z jaspisu.
Chrám bol niekoľkokrát prestavaný 

a súčasná baroková bazilika bola postavená 
medzi rokmi 1681 a 1872. Na strope chrámu 
sú maľby jedného z najslávnejších španiel-
skych maliarov, miestneho rodáka Francisca 
Goyu.
Dnes je stĺpik spolu so sochou Pan-

ny Márie na stĺpe hlavnými posvätnými 
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predmetmi chrámu. Panna Mária na stĺpe 
je ochrankyňou španielskeho ľudu a jej 
sviatok 12. októbra je v Španielsku štátnym 
sviatkom. Oslavy Fiestas del Pilar prebieha-
jú okolo 12. októbra, najčastejšie desať dní. 
Ulice Zaragozy sa vtedy zaplnia zaujímavými 
sprievodmi, usporadúvajú sa koncerty a rôz-
ne akcie pre návštevníkov ako prejav úcty 
k tomuto pre mesto významnému zázraku.

Licheň – Bazilika Bolestnej Panny 
Márie, Kráľovnej Poľska
Bazilika Panny Márie Bolestnej s dvoma 
chrámami je po Jasnej hore najčastejšie nav-
števovaným pútnickým miestom v Poľsku. 
V staršom neogotickom Chráme sv. Doroty 
sa nachádza obraz licheňskej Božej Matky 
z 18. storočia, neďaleko ktorej stojí kamenná 

Golgota s krížovou cestou – park s pomníkmi 
a kaplnkami. Je prejavom pokánia za sväto-
krádežné skutky Nemcov počas druhej sveto-
vej vojny a Poliakov počas komunizmu. Dru-
há svätyňa, nedávno postavená, je najväčším 
chrámom v Poľsku. Je to päťloďová bazilika, 
do ktorej sa vmestí desaťtisíc veriacich, 
s najvyššou vežou v Poľsku (128 m). Formou 
nadväzuje na rané kresťanské baziliky.
Púte k zázračnému obrazu licheňskej 

Božej Matky sa konajú vyše 150 rokov. 
K obrazu sa viaže zjavenie Božej Matky 
ranenému žoldnierovi kováčovi z Lichňa 
Tomášovi Klosovskému po bitke pri Lipsku 
v roku 1813, keď prosil o záchranu. Poveda-
la mu, že vyzdravie a keď sa vráti domov, 
má vyhľadať jej obraz, na ktorom je taká, 
ako ju vidí – s bielou orlicou pritisnutou 
k hrudi. Až v roku 1836 našiel Tomáš dlho 

hľadaný obrázok a pred smrťou v roku 1837 
ho pribil na borovicu v lese pri Grabline, 
a tam sa modlieval. Po jeho smrti sa k obrazu 
chodieval modliť pastier Mikuláš Sikatka 
z Izabelina. Tam sa mu v rokoch 1850 – 1852 
viackrát zjavila Božia Matka. Prostredníc-
tvom neho vyzývala ľud k modlitbe, zvlášť 
ruženca, a predpovedala vojny a epidémie. 
Prosila kňazov o slúženie svätých liturgií 
za hriešnikov. Tým, ktorí sa budú modliť 
pred jej obrazom a zmenia svoj život, sľúbila 
záchranu a pútnikom veľa milostí.
Púte sa začali v roku 1852, keď v celej Euró-

pe vypukla epidémia cholery. Davy pútnikov 
sa prichádzali modliť k obrázku Božej Matky 
v grablinskom lese. Ešte v tom roku rozhod-
nutím biskupa bol obraz prenesený do ka-
plnky v Lichni. Od roku 1858 až do roku 2006 
bol zázračný obraz vystavený vo farskom 
Chráme sv. Doroty. V roku 1967 ho na základe 
dekrétu pápeža Pavla VI. korunoval poľský 
prímas kardinál Štefan Wyszyňski. Aj on bol 
po prosbách k Božej Matke v Lichni zázračne 
uzdravený z rakoviny. Do novej baziliky bol 
zázračný obraz prenesený 2. júla 2006.
Nový chrám bol postavený v rokoch 

1994 – 2004. Stavba bola financovaná len zo 
zbierok a darov veriaceho ľudu. Všetko, čo sa 
dalo, je v bazilike naj. Šírka priečelia 162 m, 
dĺžka 139 m, výška veže s krížom 141,5 m, 
výška kupoly s krížom 103,5 m, najväčší zvon 
v Poľsku (pätnásťtonový Maryja Bogurodzi-
ca), najväčší organ v Poľsku so sedemtisíc 
píšťalami. Chrám má pôdorys kríža, kupola 
je zhotovená podľa kupoly Baziliky sv. Petra 
v Ríme a veža podľa veže čenstochovského 
chrámu. Na budove je 365 okien, 52 dverí 
a do baziliky vedie 33 schodov. Do lavíc sa 
vmestí tritisíc osôb, stojacich až sedemtisíc. 
Vnútorná výzdoba je zameraná na históriu 
kresťanstva v Poľku, na poľských svätých 
a mučeníkov.
Pápež, dnes už svätý Ján Pavol II. v roku 

2005 udelil chrámu titul bazilika minor. Ako 
pápež navštívil Licheň počas výstavby v roku 
1999. Po jeho návšteve vzniklo v Lichni cen-
trum pre liečbu drogovo závislých.
Pútnické miesto spravuje Kongregácia 

kňazov mariánov (MIC) založená otcom 
Stanislavom Papczyňským v roku 1673. Ten 
bol v roku 2007 v novej bazilike v Lichni 
blahorečený.
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TA Eliáš Baláž (1917 – 2008)

Minulý rok 22. júla uplynulo sto rokov, čo sa otec Eliáš Baláž narodil 
v gréckokatolíckej kňazskej rodine v Ruskom (Vyšnom) Kazimíre. 
Teológiu študoval v Prešove a za kňaza bol vysvätený 22. novembra 
1943 v Ľubici. V manželstve im Pán požehnal štyroch synov. Naj-
mladší syn Kornel sa stal gréckokatolíckym kňazom. Otec Eliáš bol 
správcom farnosti v Nižnom Tvarožci a potom v Levoči. V roku 1950 
zostal verným napriek veľkým a lákavým ponukám. Bol vysťahovaný 
do Duchcova, kde pracoval v sklárňach s deväťdesiatimi kňazmi, 

ktorí boli internovaní v Oseku. Do práce ich privážali a potom odvážali autobusmi. Riaditeľ 
sklární Beneš na celozávodnej schôdzi verejne vyzdvihol zodpovednú prácu kňazov. Povedal, že 
odkedy prišli do závodu, závod získal uznanie. Jeho výrobky sú kvalitné a majú odbyt. Niekto-
rých kňazov aj vyznamenal. 

Otec Eliáš Baláž sa vo vyhnanstve stretával s viacerými kňazskými rodinami. Vzájomne sa 
povzbudzovali. Veril v obnovu Gréckokatolíckej cirkvi a tento optimizmus vlieval aj svojim spo-
lubratom. Po jej obnove v roku 1968 pôsobil veľmi aktívne pri preberaní farností Švermovo, Po-
ráč a ďalších. Pôsobil ešte v Levoči, vo Svidníku a v Žakovciach. Aj vďaka udržiavaniu si telesnej 
kondície sa dožil požehnaných 91 rokov. Zomrel 15. mája 2008. (Mons. Ján Babjak SJ)
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JJ Michal Glevaňák
J� foto: rusini.cz

Alexander Duchnovič sa narodil v roku 
1803 v Topoli v kňazskej rodine, po smrti 
otca odišiel na gymnázium do Užhorodu, 
kde mal v pláne stať sa zememeračom. 
Na prosby matky absolvoval filozoficko-
teologické štúdiá v Košiciach (1821 – 1823) 
a Užhorode (1823 – 1827). Po vysvätení 
pôsobil ako biskupský aktuár v Prešove. Tu 
sa často dostával do konfliktu s biskupom 
G. Tarkovičom, preto odišiel do Užhorodu 
(1830), kde pôsobil ako učiteľ u vicežupana 
Š. Petrovaya. Nezhody boli pravdepodobne 
spôsobené tým, že od mladosti miloval 
slobodu. O tri roky neskôr však biskupa 
požiadal o farnosť a bol vymenovaný 
za farára do Chmeľovej (1833) a o rok 
neskôr do Beloveže (1834 – 1838). V roku 
1838 sa v Užhorode za pôsobenia biskupa 
Vasiľa Popoviča (1843 – 1875), jeho priateľa 
z Prešova, stal biskupským notárom. 
Po smrti biskupa Tarkoviča nový biskup 
J. Gaganec pozval Duchnoviča späť 
do Prešova (1843), kde bol vymenovaný 
za kanonika kapituly Prešovskej eparchie. 
Ako jej zástupca sa zúčastnil v roku 1848 
v Bratislave na Uhorskom sneme (1848), 
kde sa stretol s Ľ. Štúrom a ďalšími 

národovcami. Za svoje politické názory 
bol nasledujúci rok väznený a hrozil mu 
trest smrti. Zomrel zaopatrený biskupom J. 
Gagancom v noci 29. marca 1865 v Prešove.
Významne sa angažoval v kultúrno-cir-

kevnom živote. Založil spolky Literatur-
noje zavedenije na vydávanie básnických 
almanachov a osvetových zborníkov, 1850) 
a Obščestvo Ioanna Krestitelja (na podporu 
rusínskych chudobných študentov v štúdiu 
na stredných školách a univerzitách, 1862). 
Zriadil prvý internát pre deti z chudobných 
rodín (1864). Písal poéziu, ktorá sa vyzna-
čovala sentimentálnosťou a romantizmom, 
časom v nej bola aj pedagogická a nábožen-
ská tematika. Prispieval do periodík v Haliči 
(Semejnaja biblioteka, Cerkovnaja gazeta...), 
vydal práce z liečiteľskej, agrárnej tematiky 
a geografie a písal recepty na prípravu jedál 
z divo rastúcich rastlín a plodov. V Budíne 
vydal prvý rusínsky šlabikár Knižica čiteľna-
ja dlja načinajuščich (1847), kompendium 
občianskeho a kánonického práva Corpus 
juris (1847) a modlitebník Chleb duši (1851). 
V roku 1857 vydal v Ľvove pedagogickú 
prácu Narodnaja pedagogija... Ako kňaz bol 
v liturgickej praxi zástancom vernosti tradícii 
východnej Cirkvi, zásadne odmietal latinizá-
ciu, ktorá bola v Haliči veľmi silná. Vydal aj, 
ako sám povedal „pre každého Rusína vysoko 
potrebnú knihu“ Liturgičeskij katechizis 

(1850). Vyučoval ruský a latinský jazyk, kde 
rozvíjal idey Jána A. Komenského. Napísal 
aj dve drámy. Po jeho smrti vyšli v Moskve 
v ruskom jazyku knihy Istorija Prjaševskoj 
eparchii (1877) a Istinnaja istorija karpatoros-
sov (1914). Spolupracoval na vydaní zborníka 
Narodnyja pesni Galickoj i Ugorskoj Rusi 
(1878).
Alexander Duchnovič patrí k najvýz-

namnejším predstaviteľom národného 
hnutia Rusínov. Najväčším prínosom pre 
pozdvihnutie ich národného povedomia 
bola jeho osvetovo-pedagogická a cirkevná 
činnosť, keďže v polovici 19. storočia bol 
ústrednou postavou kultúrneho života veria-
cich Prešovskej eparchie.
V roku 1933 bola na námestí pred dneš-

ným Divadlom Jonáša Záborského odhalená 
bronzová plastika Oleny Mandičovej zná-
zorňujúca Alexandra Duchnoviča so svojím 
žiakom. Tá bola neskôr prenesená na dnešné 
Námestie Alexandra Duchnoviča.

Sme slepí či vidiaci?

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Milí čitatelia, ak čítate tento text, istotne ste 
vidiaci. Náš časopis Slovo nevychádza v Brail-
lovom písme pre nevidiacich či ľudí s veľmi po-
škodeným zrakom. Predsa si dovolím položiť 
jednu provokatívnu otázku: Sme slepí či vidia-
ci? Som si istý, že každý z nás občas vidí ľudí 
s bielymi paličkami, ktorými si pomáhajú pri 
prechádzaní ulicou. Je to znak, že ide o nevidia-
cich, ktorým máme ochotne a s láskou pomôcť, 
najmä na cestných priechodoch. Je dobré ich 
osloviť a ponúknuť pomoc, napríklad niekam 
ich odviesť či vykonať nákup v obchode.

Svojou úvodnou otázkou však mierim kdesi 
inde. Do nášho srdca, do nášho vnútra. Evan-

jelium tejto nedele sa začína slovami: „Lam-
pou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude 
celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko 
zakalí, bude celé tvoje telo vo tme.“ (Lk 11, 34) 
Platí to o fyzických očiach, ktorými vidíme 
svet. Ale ešte viac to platí pre duchovný zrak, 
cez ktorý nielen svet vidíme, ale ho aj vníma-
me a rozumieme mu. Ak prežívame chorobu 
či sme odkázaní na lôžko, alebo keď nás niečo 
trápi (napr. výčitky svedomia), vidíme ho 
v tmavých farbách, ba až čierno. Naopak, keď 
sme plní radosti, darí sa nám či prežívame 
veľké šťastie, vidíme ho v krásnych jasných 
farbách, niekedy možno aj v ružovej. Realita 
života je však medzi týmito pohľadmi.

Aby sme správne duchovne videli, potre-
bujeme mať živú vieru v Boha. Prirodzenými 
očami vidíme iba do určitej vzdialenosti, 

rozumom dovidíme ďalej, ale očami viery 
v Boha dovidíme až do večnosti, kde je cieľ 
nášho bytia. Očami viery človek vníma celkom 
inak aj túto zem, svoje okolie i svojich blížnych. 
Hovoríme, že takýto človek rozumie svojmu 
životu, nielen tomu, odkiaľ pochádza a kam 
smeruje, ale aj prostrediu, v ktorom žije, 
ľuďom, s ktorými žije, aj chorobám, úspechom 
i neúspechom, ktoré ho stretávajú. Boh, ktorý 
nás stvoril z nekonečnej lásky, povolal nás 
z ničoty k životu. On túži po tom, aby sme 
my ľudia ako rozumné bytosti dobre videli 
a rozumeli tomuto svetu a aj sebe samým. 
A aby sme spoznali jeho najsvätejšiu vôľu. Túži 
po tom, aby sme duchovne žili stále v jeho 
milosti a dosiahli svoj večný cieľ – nebo.

A tak sebe i vám na záver znova kladiem tú 
istú otázka: Sme slepí či vidiaci? Odpovedzme 
si na ňu pravdivo.

Alexander Duchnovič
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Ako pútnik
V politike sa začal angažovať na regionálnej úrovni najprv 
ako poslanec a neskôr ako primátor Levoče. Do kresla 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja zasadol 
po tom, čo zvíťazil nad vtedajším županom, ktorý kraj viedol 
šestnásť rokov. Napriek tomu je na životnej púti Milana 
Majerského (47) stále na prvom mieste Boh a modlitba, 
a rodina má prednosť pred prácou.

JJ
Mária PihuličováJ�

�� V týchto dňoch plynie prvý polrok, 
odkedy ste nastúpili do funkcie 
predsedu Prešovského kraja. Skús-
me krátko bilancovať.

Prvé mesiace boli veľmi náročné. Museli sme 
riešiť dva veľké problémy – svidnícku pôrodni-
cu, ktorej hrozilo, že bude zrušená. Tú sa nám, 
našťastie, na najbližší rok podarilo zachrániť. 
Druhý problém bolo Múzeum Andyho Warhola 
v Medzilaborciach, čo je ale už tiež vyriešené. 
V prvom rade to teda bolo veľa roboty.

�� Vašu predvolebnú kampaň ste 
postavili na troch pilieroch. Cesta, 
práca, rodina.

Vždy hovorím, že ľudia potrebujú cesty, prácu, 
aby za ňou nemuseli dochádzať a mohli ostať 
pri svojich rodinách. Samozrejme, nie na všetko 
mám dosah ja, na mnohé má dosah miestna sa-
mospráva, ale snažím sa s nimi spolupracovať. 
Preto mávam aj stretnutia so starostami po jed-
notlivých okresoch. Problémom je, že máme 
665 obcí a 24 miest a nedá sa naraz stretnúť so 
všetkými, ale postupne.

�� Takže prakticky pokračujete v tren-
de svojej kontaktnej kampane – ísť 
medzi ľudí?

Som presvedčený, že to je asi úloha každého 
jedného politika – byť s ľuďmi a počúvať, čo 
potrebujú, čo ich trápi, a riešiť ich problémy. 

Ale často narážam na to, že mnohí ľudia si 
myslia, že tento konkrétny problém rieši župan. 
A pritom to nerieši on, ale niektorý úrad či 
ministerstvo. V týchto prípadoch sa však snažím 
komunikovať a pomôcť, nakoľko sa dá.

�� Vy ste nedávno na jednom mítingu 
spomínali, že ukážkovým príkla-
dom toho, čo dokáže cesta, je prá-
ve mesto Levoča. Uveďme príklad.

Určite tým, že diaľnica bola postavená pri Levo-
či, veľmi rýchlo prišiel investor. Chytil sa toho, 
že je voľná priemyselná zóna a prístup na diaľ-
nicu do pár minút. Rozvoj cestovného ruchu je 
bezpochyby najsilnejším segmentom, čo sa týka 
Levoče, keďže má mnoho kultúrnych pamiatok. 
Jej pridanou hodnotou je pätnásťminútová 
časová dostupnosť z Tatier do Slovenského raja. 
Pred spustením diaľnice si do Baziliky sv. Jakuba 
kúpilo lístok 36-tisíc návštevníkov. Po spustení 
diaľnice to bolo za jeden rok 80-tisíc ľudí. 

�� Levoča je nielen kráľovské, ale aj 
pútnické mesto. A v ostatnom čase 
sa často skloňuje slovné spojenie 
náboženský turizmus i v spojení 
s Prešovským krajom.

Prešovský samosprávny kraj sa zapojil do veľkej 
výzvy pod názvom Svätomariánska púť – Svetlo 
z východu.  A aj napriek tomu, že počas celého 
projektu sme narazili na niekoľko problémov, 
verím, že to dotiahneme do konca a budú 
vyriešené i otázky investičného charakteru, aby 
tieto pútnické miesta boli zveľaďované. Ja sám 
pochádzam z pútnického mesta a Mariánska 
hora je v podstatne môj druhý domov. Viem, 

čo pútnik v Levoči potrebuje, niekoľko rokov 
som bol v organizačnom tíme. Pútnici musia 
mať okrem duchovných potrieb uspokojené aj 
potreby telesného charakteru. Pútnik potrebuje 
vodu, toaletu, aby neboli dlhé rady, aby to bolo 
kultúrne, a mnoho iného.

�� Vnímate, že ľudia stále túžia 
po tom, aby mohli putovať?

Určite áno. Máme štyri najväčšie pútnické mies-
ta práve v Prešovskom kraji. Levoča, Ľutina, Lit-
manová, Gaboltov. A tie treba zveľaďovať. Pút-
nikov prichádza veľmi veľa. To je známkou toho, 
že východ Slovenska je stále veriaci. Vážme si 
to, lebo duchovné hodnoty nás posúvajú vyššie 
ako ekonomické ciele, ktoré by sme chceli 
možno dosiahnuť. A aj keď niekto možno povie, 
že žijeme konzumný spôsob života, pútnik si 
stále nájde cestu. Púte človeka menia. Otvárajú 
srdcia, mysle, zbližujú. Ja si tiež pripadám počas 
svojho života ako pútnik.

�� Teraz ako župan ste na púte po-
zývaný prakticky už automaticky. 
Chodievate však na púte, aj keď 
sám vnútorne vnímate, že potre-
bujete duchovne načerpať?

Ako župan som bol teraz oficiálne pozvaný ako 
hosť do Gaboltova, Litmanovej i Ľutiny. Prešiel 
som si tieto púte a keď mi začal správca miesta 
vysvetľovať, tak som mu povedal, že som tu 
chodil ako študent ešte za totality a že to tu 
poznám. Vyzeralo to vtedy troška inak. Dnes 
je to rozvinuté, ale poznám to. Bol som už 
neraz v Gaboltove či Ľutine – sú to moje stále 
pútnické miesta.
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�� Levoča sa spája okrem mariánskej 
púte ešte aj s inou púťou.

Vďaka tomu, že v Levoči je Bazilika sv. Jakuba, 
tak mesto je aj stredobodom púte do Santiaga 
di Compostela, známej ako Svätojakubská púť, 
ktorá je tiež populárna.

�� Absolvovali ste ju aj vy?

Ja som ju zatiaľ neabsolvoval, ale je to môj sen. 
Verím, že sa mi raz splní. Bol som však svedkom 
toho, ako asi pätnásť mladých ľudí išlo na túto 
púť od nás z Levoče až do Santiaga. Všetka česť, 
že dokázali prejsť púťou aj osobnou premenou. 

�� Spomínate mladých ľudí. Vy s nimi 
často prichádzate do kontaktu. Či 
už ako niekdajší pedagóg, alebo 
neskôr ako primátor.

S mládežníckym parlamentom v Levoči sme 
podpísali memorandum o spolupráci, lebo je 
dobré, keď starosta alebo primátor počúva, čo 
mladí potrebujú. Nie vo všetkom sa dá vyjsť 
v ústrety, ale vo veľa veciach sa dá vysvet-
liť a pochopiť sa navzájom jedni druhých. 
Intenzívne sme spolupracovali a perfektne to 
fungovalo. Mimochodom, aj teraz pripravujeme 
s vedúcim odboru školstva nejakú radu mládeže 
alebo mládežnícky parlament i pre Prešovský 
kraj, ktorý by mal fungovať podobne.

�� Určite si teda nenecháte ujsť ani 
blížiace sa Národné stretnutie mla-
dých P18, ktoré bude v lete hostiť 
Prešov.

My ako kraj sme priamo v organizačnom 
kontakte. V tomto období budeme podpiso-
vať memorandum o spolupráci pri príprave 

P18.  Naše školské zariadenia aj internáty budú 
pravdepodobne stánkom pre organizátorov 
i účastníkov.

�� Ešte sa vrátim k púťam. Spomínali 
ste, že často chodievate do Gabol-
tova a Ľutiny, teda na púte východ-
ného i západného obradu. Aký 
máte vzťah ku Gréckokatolíckej 
cirkvi?

Ide o jednu vieru, jedno evanjelium, len litur-
gicky sme čiastočne odlišní, ale to neprekáža. Ja 
sám som absolventom gréckokatolíckej fakulty 
tu v Prešove. Čiže poznám to prostredie a je mi 
blízke. Krstný otec mojich detí je gréckokatolík, 
mám veľa spolužiakov a priateľov. Sv. Ján Pa-
vol II. sa vyjadril, že západné a východné pľúca 
musia dýchať spolu. Takže dýchame a spolupra-
cujeme.
 

�� Hovoríte, že spolupráca musí byť. 
Budete teda zo svojej funkcie 
i naďalej podporovať  rozvoj Ľuti-
ny, Litmanovej či ďalšie projekty 
Gréckokatolíckej cirkvi?

Určite. Spolupráca je otvorená cez rôzne 
projekty či komunikáciu s arcibiskupom Jánom 
Babjakom, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy. 
Takže si myslím, že to takto bude fungovať 
celých päť rokov.

�� Heslom vašej kampane na post 
župana bolo Nová energia pre náš 
kraj. Akým spôsobom viete načer-
pať energiu vy?

Každý má svoje spôsoby, ako čerpať energiu. 
O mne je známe, že som športovec, ale to 
určite nie je hlavným zdrojom energie. Skôr ide 

o formu relaxu. Energiu čerpám hlavne z mod-
litby. Každý deň začínam modlitbou a čítaním zo 
Svätého písma. Som presvedčený, že je to ten 
najlepší spôsob. Posila aj vnútorné poukladanie 
myšlienok. Lebo každý človek má svoje zápasy, 
bolesti, trápenia. A práve v duchovnom rozjíma-
ní vie prekonávať ťažkosti. A ťažkosti sú, no keď 
sa porovnám s inými ľuďmi, aké majú trápenie 
– že nemajú strechu nad hlavou, čo jesť – tak 
môžeme byť radi, že máme dostatok všetkého.

�� Čo pri modlitbe pokladáte za pod-
statné?

Dôležité je, aby sa človek vedel vnútorne 
stíšiť a zamyslieť sa nad tým, odkiaľ je a kam 
smeruje.

�� Vaša cesta každým dňom smeruje 
po trase Levoča – Prešov a späť. 
Využívate aj tento čas na rozhovor 
s Bohom?

V aute cestujeme zväčša dvaja, traja, takže vte-
dy už konzultujeme konkrétne pracovné veci.

�� Máte zvlášť v obľube nejaký citát 
zo Svätého písma či myšlienku?

Dôležitá je pre mňa myšlienka z breviára, aby 
Pán riadil každý jeden môj krok. Aby som bol 
pod ochranou Najvyššieho. Človek môže mať 
v aute všetky bezpečnostné systémy, môže mať 
zabezpečený dom, ale keď nemá ten najvyšší 
bezpečnostný systém zhora, tak je to stále 
málo.

�� Okrem toho, že ste predsedom kra-
ja, ste i manželom a otcom dvoch 
detí. Ako si zadeľujete čas medzi 
prácu a rodinu? Nie je problém 
nájsť si ho? 

Čas na rodinu musí byť vždy. Každý deň spoloč-
ne s deťmi večeriame. Niekedy aj dve hodiny 
sedíme a debatujeme. Žiadne telefóny, televí-
zor. Sme v kuchyni. Tam nás nič nevyrušuje. 

�� Takže aj popri práci si viete vyhra-
diť čas pre najbližších?

Áno, ale človek musí byť tvrdý sám na seba.

�� Tvrdý na seba – aplikujete teda 
pravidlá zo športu aj do osobného 
života?

Jednak to a jednak dať nabok iné veci. Naprík-
lad, keď má niekto záujem stretnúť sa so mnou 
večer hoci aj priamo v Levoči a niečo prebrať, 
dať to nabok, lebo moja rodina je na prvom 
mieste.

Volebná noc 4. novembra 2017
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No keď vzkriesenie stálo už predo dvermi a strach zo smrti pominul, keď kráčame v ústrety 
inému, lepšiemu životu, než je tento pozemský, aj starosť o tieto veci je zrazu zbytočná. Ak túžiš 
po deťoch, teraz môžeš získať lepšie a užitočnejšie, lebo jestvuje isté duchovné tehotenstvo, 
lepšie rodenie a užitočnejšia opatera v starobe. A tak istým spôsobom možno povedať, že man-
želstvo má len jeden cieľ − neoddávať sa smilstvu. Práve kvôli tomu bol zavedený tento liek. Ak 
máš v úmysle páchať smilstvo aj po uzavretí manželstva, potom si sa nadarmo ženil, zbytočne 
a neužitočne, ba nielen zbytočne a neužitočne, ale aj na škodu, lebo nie je jedno, či páchaš 
smilstvo, keď nemáš manželku, alebo keď to robíš aj po uzavretí manželstva. Aj keď sú to veľmi 
silné slová, jednako sú na mieste.

Vieme, že mnohí pokladajú za cudzoložstvo iba to, keď niekto súloží s vydatou ženou. No 
pokiaľ ide o mňa, pre mňa je cudzoložstvo už to, keď sa muž spája nezákonne a hriešne, či 
už s verejnou prostitútkou, s otrokyňou, alebo s akoukoľvek inou ženou, ktorá nemá muža. 
Vina cudzoložstva leží nielen na tých, ktorí sa vystavujú hanbe, ale aj na tých, ktorí túto hanbu 
spôsobujú. Nespomínaj mi teraz verejné zákony, podľa ktorých cudzoložné ženy vedú pred súd 
a trestajú, kým muži, ktorí majú manželky, a pritom súložia so slúžkami, ostávajú nepotrestaní. 
Prečítam ti Boží zákon, ktorý usvedčuje rovnako muža i ženu a tento skutok nazýva cudzolož-
stvom. Najprv hovorí: „... každá žena nech má svojho muža“ a potom apoštol dodáva: „... muž 
nech plní povinnosť voči manželke“ (1 Kor 7, 3). Čo chcel vyjadriť Pavol týmito slovami? Azda 
to, aby muž chránil manželkine zisky, aby zachoval v celosti jej veno, aby jej vedel zadovážiť 
drahocenné šaty alebo stôl plný jedla, či obrovské výnosy, alebo veľkú hromadu sluhov? Čo mi 
to hovoríš? Aký druh lásky požaduješ? A toto všetko je prejavom lásky. Ale Apoštol vraví: nie, 
nič také nemám na mysli; ja hovorím o cudnosti a čistote.

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

9.

Svätý Jozef mi vyprosil 
DOBRÉHO MANŽELA
JJ Grażyna (Milujte sa! 5/2017)
J� foto: pxhere.com

Môj príbeh je príkladom toho, že modlitba 
má zázračnú moc a že viera robí zázraky. 
Odkedy si spomínam, vždy som sa horlivo 
modlila za milosť vytrvalosti a za dobrého 
manžela. Napriek tomu, že som atraktívna 
a všetci vždy tvrdili, že mám dobrý charakter, 
nedokázala som si nájsť chlapca, s ktorým by 

som chcela prežiť zvyšok života. Neraz, keď 
som sa pokľačiačky modlila a plakala, napa-
dalo mi: Načo sa modlím, keď sa aj tak desať 
a neskôr pätnásť rokov nič nemení, a stále 
som sama? Napriek týmto pochybnostiam 
a sklamaniu som vždy v sebe našla silu vstať.
Asi pred ôsmimi rokmi sa mi dostal do rúk 

časopis. Medzi uverejnenými článkami som 
našla jeden, ktorý ma zvlášť zaujal. Týkal sa 
modlitby k svätému Jozefovi. Mala som vtedy 
tridsať rokov, takže modlitba k svätému 
Jozefovi bola pre mňa ako záchranné koleso. 

Začala som sa teda každý deň modliť: „Svätý 
Jozef...“ Žiaľ, čas neúprosne plynul a nič sa 
nemenilo... Žila som životom iných ľudí. 
Bola som dobrá teta, ktorá vždy každému 
pomôže a nikoho neodmietne, pretože má 
takú povahu... Vo svojom živote som stre-
távala rôznych mužov, ale ani jeden z nich 
nebol človek, s ktorým by som mohla bu-
dovať budúci spoločný život. Niekto si azda 
pomyslí, že som mala privysoké očakávania. 
Nie. Chcela som len, aby môj budúci manžel 
bol dobrý človek, aby ma mal opravdivo 
a úprimne rád.
Ďalej som sa teda modlila za dobrého 

manžela, ale akosi zo zvyku, rutinne. Len 
občas mi preblyskla iskrička nádeje, že svätý 
Jozef mi naozaj pomôže. Nakoniec som pri-
jala to, že budem sama. Niekedy mi bolo ľúto 
len to, že sa nebudem môcť tešiť z materstva. 
Odmietala som však porodiť dieťa bez toho, 
aby som mu zabezpečila otcovskú lásku. 
Presne pred dvoma rokmi, keď som mala 
36 rokov, som sa zoznámila s vynikajúcim 
človekom. Delilo nás však 1 100 km – môj 
vyvolený žil vtedy v Nemecku, ale láska, 
ktorá nás spojila, bola taká silná, že sme 
prekonali všetky prekážky. Už štyri mesiace 
som šťastne vydatá. Môj manžel je úžasný 
človek. Žijeme spolu v Poľsku. Ani v kútiku 
srdca som nedúfala, že niekto ma bude tak 
veľmi milovať a že ja budem schopná tak 
vrúcne milovať. Úprimne a pravdivo môžem 
povedať, že náš život je napriek bežným 
starostiam ako rozprávka. Môj manžel, ktorý 
dvadsať rokov nechodil do kostola, ma vzal 
na svadobnú cestu do Ríma a do Vatikánu, 
aby sme sa pri hrobe svätého Jána Pavla II. 
poďakovali za našu lásku a za jeho návrat 
k Bohu.
Som veľmi vďačná svätému Jozefovi za dar 

lásky. Teraz ďakujem Bohu za to, že vypočul 
moju modlitbu, ktorú som mu prednášala 
na príhovor svätého Jozefa, a prosím o milosť 
materstva. Vzhľadom na vek – mám 38 rokov 
– sa trocha obávam, či to bude možné, ale 
zo skúsenosti viem, že nesmiem ochabnúť 
v modlitbe, pretože viera koná zázraky. Môj 
príbeh o tom svedčí.
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23. – 24. máj 2018
Svidník

Festival
Viery

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018 

14:00 hod.  Podduklianska knižnica
   Spolok sv. Jána Krstiteľa – rusínska liturgia (beseda) 

15:30 hod.  CZŠ sv. Juraja
   F6 – rómska evanjelizačná kapela (chvály) 

17:00 hod.  NEPRETRŽITÁ MODLITBA v trvaní troch hodín

   (17:00 hod.) pravoslávny Chrám Svätej Trojice
   (18:00 hod.) rímskokatolícky Kostol Božského Srdca
   (19:00 hod.) gréckokatolícky Chrám Božej múdrosti

18:00 hod.  CZŠ sv. Juraja
   Bohoslovci PRAVOSLÁVNI 
   Bohoslovci GRÉCKOKATOLÍCKI 
   (beseda, svedectvá) – moderátor M. Černý
   Pavol Tokár (spev)
   Gréckokatolícky bohoslovec – ikonopisec (beseda) 
   Pavol Tokár (spev) 

STREDA  23. máj 2018

ŠTVRTOK 24. máj 2018

Hlavný organizátor
Okresná organizácia 
Rusínskej obrody vo Svidníku

Mediálni partneriPartneri

Spoluorganizátor 
Mesto Svidník

Morálnu záštitu prevzal
Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropolita

Duchovnú záštitu prebral
vladyka Milan Lach SJ, apoštolský administrátor 
rutenskoj eparchii Parma v USA

Morálnu záštitu prevzal
Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita

Monastyr’ Krasnyj Brid
Archieparchialnyj odpust na Sošestvije Svjatoho Ducha

26. – 27. maj 2018

Subota 26. maj 2018
15.30 Moleben ku Presvjaťij Bohorodáci 
16.00 Posvjačiňa vody, ružanec’
17.00 Večurňa z litijov
18.00 Toržestvenna služba Boža
 žertvovana za darovateľiv 
 na ikonostas, agape

Neďiľa 27. maj 2018
7.30 Ružanec’
8.00 Utreňa
10.00 Posvjačiňa ikonostasu,
 archijerejska služba Boža,
 mirovaňa, obchid kolo cerkvá

Serdečno pozyvajuť otcjove Vasilijane!
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Všetci chceme byť šťastní a milovaní. Nie je však až taký problém si niekoho vziať. Problém 
je nájsť partnera na celý život, s ktorým nám bude dobre. A preto si množstvo mladých 
ľudí kladie otázky: Chodím s tým pravým, s tou pravou? Má tento vzťah budúcnosť? Je 
už čas, aby sme sa vzali? Manželstvo je na prvom mieste rozhodnutie. Je výborné, keď je 
podporené aj láskou. Ale predovšetkým ide o to, že si niekoho vziať CHCEM. Ako spoznám, 
že si ho či ju mám vziať?

AKO SPOZNAŤ  
toho pravého, tú pravú?
JJ Martin Kvapilík
J� foto: pxhere.com

Najdôležitejšie pravidlo
Asi nie je prekvapujúce, že najdôležitejšie je aj v tejto životnej fáze 
opäť modliť sa k živému Bohu, pretože on pre nás môže urobiť čo-
koľvek. Ale na rozdiel od obdobia, keď si ešte len životného partnera 
hľadáme, je tu v modlitbe rozdiel. Na prvom mieste prosíme Boha 
o poznanie, či si mám vziať práve tohto človeka. No modlitba má 
byť spoločná s partnerom. Zjednocujeme sa v modlitbe, ktorá má 
jedného dňa prerásť do spoločnej modlitby manželov? Sme vôbec 
schopní sa spoločne modliť? Zhodujeme sa v tom, prečo, ako a za čo 
sa modliť? Dokážem načúvať modlitbe svojho milého, 
svojej milej? Vieme dôverovať Bohu? Modlitba je totiž 
jedným z ukazovateľov duchovného zdravia.

Trojité zdravie
Manželia majú pri sebe stáť v zdraví aj 
v chorobe. Je teda dobré vedieť, že existu-
je telesné, duševné a duchovné zdravie. 
Na skúmanie telesného zdravia ľudia 
väčšinou nezabúdajú. S tým duševným je to 
náročnejšie, pretože sa treba pýtať, či s touto 
povahou, inteligenciou, temperamentom 
a humorom mne najbližšieho človeka dokážem 
trvalo žiť. Pri skúmaní duchovného zdravia sú 
najdôležitejšie otázky typu prečo. Teda prečo veriť 
v Boha, prečo byť verný, prečo vždy hovoriť pravdu, prečo 
dodržať svoje vlastné slovo, ktoré dávam v manželskom sľube, 
prečo prijať deti. A navyše človek môže prísť aj na to, že man-
želstvo nie je jeho životnou cestou...

Prvá skutočne veľká zmluva
Láska medzi mužom a ženou chce stále rásť. Platí to od prvej 
vzájomnej schôdzky. Keď si rozumieme a milujeme sa, je prirodze-

né, že to chceme vyjadriť nielen slovami, ale aj telom. Preto ako by 
sme sa spolu ocitli v čase známosti na eskalátore – krok za krokom si 
láska žiada čoraz viac. Ako už vieme z prvej časti, sexuálna fascinácia 
je veľkou silou a mohutne pomáha vzájomnej zamilovanosti. Súčasne 
však nám táto telesná zamilovanosť nasadzuje ružové okuliare, 
takže vďaka nej nevidíme svojho milého, svoju milú tak, ako by sme 
mohli a mali. A tiež s úplnou istotou vieme, že táto telesná fascinácia 
nevydrží navždy. Ako je teda dobré s ňou naložiť?
Telesný vzťah je výbornou príležitosťou na prvú skutočne veľkú 

zmluvu medzi mužom a ženou. V grafe 
Tento prístup k rozvoju vzťahu 
môžeme vyjadriť aj takto 
v grafe na vedľajšej 
strane.

Láska  
medzi mužom a ženou  

chce stále rásť.
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Kres-
ťanský 
prístup zna-
mená, že v urči-
tom okamihu sa o tom 
spolu na rovinu porozprávate 
a vznikne medzi vami prvá vážna do-
hoda (D), že so sexom počkáte až do svadby (S). Je 
to akási prvá väčšia skúška toho, ako veľmi vám ide o seba navzájom, 
a prečistia sa úmysly, ako to spolu vlastne vzájomne myslíte. V tom 
momente ešte neviete, či sa chcete vziať – ani o tom zatiaľ neuvažu-
jete, neviete, ako dlho spolu budete chodiť ani aký vývoj vaša láska 
bude mať. Robíte spolu prvý veľký krok do neznáma – máte si začať 

vzájomne veriť a ovládať svoje krásne telíčka so všetkými ich 
túžbami a žiadosťami, pretože sexuálna dimenzia vzťahu 

zatiaľ jednoducho nebude.
Skutočne, čím viac vám na niekom záleží, tým 
dôležitejšia je počiatočná dohoda. Vzťah me-
dzi mužom a ženou nemožno dlhodobo 
držať „niekde medzi jazýčkovou a súlo-
žou“. Všimnite si, ako je v grafickom 
vyjadrení naznačený svah do sexu-
álnej fascinácie strmý – telesná 
láska chce stále viac a viac, a to 
rýchlo. Sexuálna príťažlivosť 
je naozaj veľkou silou medzi 
nami, ale treba ju použiť 
a využiť správnym spôso-
bom a v správnom čase. 
Nie sme zvieratá, sme ľu-
dia, a preto vieme ovládať 
svoje vášne a svoje telo, ak 
chceme a ak to stojí za to. 
Letmý bozk a chytenie 
za ruku totiž úplne stačia, 
keď každý z vás vie, že sa 
tak k sebe správate len pre-
to, že v skutočnosti časom 
chcete úplne všetko.
Stáva sa, že jedna strana 

na tú dohodu nepristúpi 
a vzťah sa končí. Môže to byť 

vplyvom našej mediálnej kul-
túry, rodičov, kolegov alebo 
priateľov. Môže to byť 
preto, že už má sexuálne 
skúsenosti a, bohužiaľ, 
lásku bez sexu už vôbec 
nevie žiť. A môže to 
byť len preto, že druhá 
strana nie je dosť silná 
na to, aby uverila 
skutočnosti spoločnej 
lásky. Sám som prežil 
taký koniec, dokonca 
nielen jeden, a je to 
vždy veľmi bolestivé. 
Ale som tiež presvedčený 
o tom, že po pár týždňoch 
alebo mesiacoch to takému 
človeku dôjde, že sa v živote 

stretol s jedinečnou ponukou 
lásky, ktorá má sex len ako 

čerešničku na torte. Pretože počuť „ja 
ťa skutočne milujem, aj keď s tebou ešte 

nespím – len sa na to veľmi teším“ je niečo 
veľmi vzácne a trúfam si povedať aj niečo 

svojím spôsobom neodolateľné. Takže sa mi stalo, 
že sa tie dievčatá vrátili.

Boh nám dáva pred oči víziu veľkej lásky muža a ženy, ktorá 
sa celá daruje, všetko dostáva a všetko berie, až keď príde čas. Je to 
náročné, ale možné. Ak chcete. Ak spolu chcete.

Čas preveruje vytrvalosť
Manželstvo je rozhodnutie, ktoré robíme sami za seba, teda nikto 
za nás toto rozhodnutie nemôže urobiť. Každý z nás je originál, 
a preto aj každá láska muža a ženy je úplne originálna. Ako dlho 
spolu chodiť? Odporúča sa prežiť vo vzťahu pred svadbou aspoň 
všetky ročné obdobia, teda aspoň rok. Manželstvo je vždy rozhodnu-
tím o spoločnej budúcnosti, ktorú však nepoznáme. Je teda krokom, 
o ktorom nikdy nemáme úplnú istotu, ako dopadne. Aj preto je dobré 
vedieť, pre koho sa rozhodujem, bez ružových okuliarov. A, naopak, 
fascináciu využiť po svadbe, keď už mám vybraté a sex naplno je ví-
tanou podporou štartu manželstva, začiatku spoločnej cesty životom 
s človekom, pre ktorého sme sa rozhodli.
Ak spolu chodíte viac ako rok a ste schopní prijať rozhodnutie, že 

chcete tohto konkrétneho človeka prijať do svojho života a odovzdať 
sa mu, nie je dôvod svadbu príliš odkladať. V Božích očiach dobrá lás-
ka a rodina je viac než štúdium, práca a kariéra. Nie je nutné vlastniť 
byt a diplom, auto a prácu snov, aby ste sa mohli vziať. Prekážky lásku 
neničia, ale posilňujú a rozvíjajú. Pretože „tým, ktorí milujú Boha, 
všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28).

Známosť s neveriacim partnerom
Celý tento text bol venovaný vzťahu, kde sú obaja partneri kresťania. 
Možno si však vziať človeka, ktorý v Boha neverí? Alebo verí inak ako 
ja? Iste to možné je, ale treba počítať s tým, že v živote bude všetko 
podstatne ťažšie. A to už od začiatku vzťahu. Pretože predmanželská 
čistota, manželská vernosť a výchova detí nie sú žiadne malé veci. Sú 
dôležité a úzko súvisia s našou životnou spokojnosťou. Odporúčam 
teda všetkým kresťanom vziať si človeka, ktorý v Boha verí a vie sa 
modliť. Aby medzi vami bol Boh. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhro-
maždení v jeho mene, tam bude aj on medzi nimi (porov. Mt 18, 20).
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, ktorý ti ukáže, čo nechceš vidieť! Božie dieťa

Deň bez modlitby je ako záhrada bez kvetov.
(sv. Ján XXIII.)

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
11. – 13.05. AŠAD 
25. – 27.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Snina, Medzila-
borce. Veková kategória účastní-
kov je od 9 do 30 rokov.

 
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

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
08.05. Túra s vladykom Milanom Chauturom 
(Morské oko, Strihovce)

 
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)
06.05. Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina)
19.05. Panychída (po svätej liturgii)

PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé aplikácie
Štuchnutia 

Nezabudni sa prihlásiť na P18.  
Otec a bratia ťa čakajú v Prešove.

Obľúbené stránky
Diskusné fóra

Svätý Otec František
Kvetná nedeľa 25. marec 2018

Milí mladí! Čo vás vnútri najviac znepokojuje? U mnohých z vás je za tým 
strach, že nie ste milovaní, obľúbení, akceptovaní takí, akí ste. Dnes 
existujú mnohí mladí, ktorí ... neustále „retušujú“ svoj digitálny obraz, 
skrývajú sa za maskami a falošnými identitami, až kým sa napokon sami 
nestanú fejkom. Mnohí sú posadnutí snahou získať čo najviac lajkov. 
A z týchto neprimeraných očakávaní vznikajú rôzne strachy a neistoty. 
Ďalší sa obávajú toho, že sa im nepodarí nájsť emocionálne bezpečie 
a ostatnú sami. ... Vo chvíľach, keď naše srdce napĺňajú pochybnosti 
a strachy, je potrebné rozlišovanie. ... Preto vás všetkých pozývam, aby 
ste sa pozreli do svojho vnútra a „pomenovali“ vlastné strachy. 

 Páči sa mi to  2 Komentáre  Zdieľať

Radovan Kuzmiak, hrabský protopresbyter 
Páči sa mi to . Odpovedať
Rozmýšľam, kedy som sa naposledy bál. Nebolo to až tak dávno. 
Potreboval som „stratiť tvár“ pred všetkými doma a pri večernej 
modlitbe sa ospravedlniť za svoj dnešný nepokoj... Bol to strach, 
ktorý mi bránil hovoriť o sebe pravdu. Čo si budú o mne myslieť? 
Čo ak ma budú podceňovať najbližší? Zvláštne, ako sa strach 
ukrýva za takmer každou okolnosťou. Strach z toho, čo sa deje 
okolo nás. No oveľa zákernejší je strach v nás. Pane, začínam ro-
zumieť, prečo si tak často a rôznym spôsobom hovoril: „Nebojte 
sa!“ Chcel si nám pomôcť odmaskovať sa a žiť slobodnejšie. Mám 
len dve možnosti: budem sa pretvarovať alebo odkryjem svoju 
pravú tvár a budem svedčiť, že ty miluješ a očisťuješ hriešnika.

Mária Pihuličová, redaktorka prešovského Korzára
Páči sa mi to . Odpovedať
Keď sa ma niekto opýta, či mávam strach ísť v noci von, odpo-
viem nie. Neprekáža mi ani ísť potme, keď som sama a svieti mi 
iba mobil. Mám však strach, s ktorým bojujem každý deň. Ostať 
sama a opustená. Tento strach nebolo jednoduché priznať. V tom 
momente mi však stále príde na um jedno slovo, ktoré búra 
múry. Ja nie som sama. Veď Pán prisľúbil, že i keby vlastná matka 
zabudla, „ja nezabudnem na teba, do dlaní som si ťa vryl“. Toto 
vedomie zaženie čo i len tieň obáv. Aj pri strachoch z odmietnu-
tia, neúspechu, neistoty. A nemusia mi túto istotu potvrdzovať 
neisté lajky na fejsbuku. Potvrdí mi to stále Sväté písmo.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ PIERRE-FRANÇOIS NÉRON 
Narodil sa ako piate z deviatich detí. Po štúdiu 
v seminári odišiel na misiu do Vietnamu, kde pôsobil 
ako učiteľ mládeže. Počas prenasledovania bol však 
zradený a tri mesiace strávil v klietke.

KÉFAS
Ružomberská gospelová 
kapela vznikla na prelo-
me rokov 1994 – 1995 
zo sprievodnej skupiny 
zboru Juventus. Zakladajú-
cimi členmi boli Ján Fajčák, 
Milan Hatala, Jozef Gužiak, 
Jozef Maga a Ľuboš Kútnik. 
Prvýkrát sa predstavili 
na ružomberskom festivale 
Spievajme Pánovi v roku 
1995. Jej hlavným posla-
ním je podeliť sa so svojou 
vierou s inými mladými. 
V roku 1998 nahrali svoj 
prvý album Poklady, neskôr 
Päť písmen, Láskou skúša-
ní, ale aj albumy tradičných 
slovenských kolied V tej 
noci a Jasná hviezda. Výber 
Kéfas, 20 rokov mapuje 
pôsobenie kapely na slo-
venskej hudobnej scéne. 
Ich piesne môžete počuť 
na vlnách Rádia Lumen, 
SRo, Rádia 7 či Proglas, ale 
aj Vatikánskeho rozhlasu. 
V roku 2017 dostali po-
zvánku aj do relácie Poltón 
Klub živého vysielania TV 
Lux. V súčasnom období 
tvoria skupinu Ľuboš Kút-
nik – spev a gitara, Vladimír 
Klimek – gitara a spev, Jozef 
„Dodo“ Foltin – bicie, Mar-
tin Šafek – basgitara, Ján 
Janovic – klávesy. Najbližšie 
ich naživo môžete počuť 
v júli v obci Zákamenné ale-
bo na festivale Verím, Pane 
v Námestove. (kefas-onli-
ne.com, Dada Kolesárová)

Dva zajace sa opijú a za-
spia pri jazere. Po chvíli 
jedného z nich začne žrať 
krokodíl. Druhý sa prebudí 
na šramot, jedným okom 
sa snaží zaostriť a hovorí: 
„Ty podrazák, ja sa tu 
klepem 
od zimy a ty 
máš spacák 
La Coste!“
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Univerzálny život

JJ
Antónia HaľkováJ�

Univerzálny život je pomerne mladé nábožen-
ské hnutie, ktoré začiatkom osemdesiatych ro-
kov minulého storočia založila Nemka Gabriela 
Witteková. Táto náboženská komunita prevádz-
kuje vydavateľstvo kníh, potravinársky reťazec 
pre vegetariánske jedlá a pôsobí aj v oblasti 
alternatívnej medicíny.

Gabriela Witteková, narodená v roku 1933 
v nemeckom Wertingene po smrti svojej matky 
v roku 1970 navštívila rôzne špiritistické seansy, 
pričom tvrdí, že sa jej zomrelá mama zjavila 
a komunikovali spolu. Počas Vianoc v roku 1974 
sa jej údajne zjavili duch menom „cherubín 
Emanuel“ a samotný Ježiš Kristus, s ktorým 
má byť stále v priamom kontakte a dostáva 
od neho pokyny. Gabriela o sebe vyhlásila, že 
Boh si ju povolal za svoju prorokyňu a označuje 

sa za jediné spojenie medzi Bohom a svetom. 
Taktiež tvrdí, že okrem Boha má priamy kontakt 
s inými duchovnými bytosťami a pilotmi ne-
identifikovaných lietajúcich objektov – UFO.

Univerzálny život propaguje akýsi synkre-
tizmus náboženstva, UFO teórií, ezoteriky 
a antisemitizmu. Hnutie samo seba považuje 
za ranokresťanskú komunitu a jeho členovia 
sa nazývajú prakresťania. Veria v reinkarnáciu 
a tvrdia, že holokaust bol len trest za hriechy 
z minulých životov. Podľa učenia hnutia akákoľ-
vek choroba vzniká z duševnej nerovnováhy, 
ktorá je dôsledkom minulých hriechov v súčas-
nom živote. Ľudská vina a neúspech sú uložené 
v tzv. božom účtovníctve a v živote vinníka 
naberajú podobu chorôb alebo úderov osudu. 
Uzdravený môže byť ten, kto prijme „univer-
zálneho ducha“. Lieky, ktoré nenachádzajú svoj 
pôvod v prírode, sú považované za škodlivé 
a hnutie ich prirovnáva k drogám, alkoholu či 
nikotínu. Používanie medicínskej liečby totiž 

zahŕňa riziko, že hriech vyjadrený chorobou 
bude iba premiestnený na iné miesto v tele.

Univerzálny život hlása, že Ježiš k nám prišiel 
z univerzálneho prúdu života, ktorý vychádza 
z večného Otca, aby nás učil a bol nám príkla-
dom. S autoritou zastupoval živého, slobod-
ného Ducha, ktorého univerzálnym večným 
zákonom je láska a sloboda. Ježiš Nazaretský 
nebol ticho, hovoril veci s mocou a pôvodní 
kresťania ho nasledovali, bojovali za to, čo 
učil a žil. Prívrženci tohto hnutia vyhlasujú, že 
sú slobodnými ľuďmi a nepatria do žiadnej 
cirkevnej inštitúcie. Vysvetľujú, že rovnako, ako 
bol Ježiš považovaný za sektára vo svojej dobe, 
sú dnes oni považovaní za sektu, lebo nasledujú 
a prezentujú tie isté hodnoty.

Hnutie Univerzálny život je známe aj tým, 
že bojuje za práva zvierat, kritizuje veľkocho-
vy a spotrebu mäsa, je tiež proti testovaniu 
na zvieratách v lekárskom výskume a proti lovu 
samotnému. Vydáva knihy šíriace učenie, ktoré 
presahuje kresťanské dogmy, a postoj Katolíckej 
cirkvi voči nemu je jasne odmietavý.

Nadšenie pre Boží dom
JJ Pavol Burda
J� foto: Mária Žarnayová

I keď sa 69. žalm nazýva Nadšenie pre Boží 
dom, jeho slová sú pomerne ostré. Zo žalmu, 
ktorý napísal Dávid (a svedčí o tom aj svätý 
apoštol Pavol v Liste Rimanom – 11, 9), 
najskôr cítiť smútok, frustráciu a dokonca až 
hnev.
Pri našom uvažovaní o tomto žalme sa 

najskôr pristavíme pri niektorých veršoch, 
ktoré prehovárajú až do dnešných dní.
„Stravuje ma horlivosť za tvoj dom.“ (verš 

9) Tieto slová nesvitli v mysli apoštolov pri 

tom, ako videli Ježiša vyhnať predavačov 
z Božieho chrámu. Keď videli Ježiša pohnu-
tého neúctou k svätostánku, ako si robí bič 
z povrázkov, nechápali, čo sa mu na tom ne-
páči. No až po jeho vzkriesení si na túto epi-
zódu spomenuli vo svetle tohto slova. Vidím 
vo svetle vzkriesenia (Ježišovho aj môjho) 
svoj život? Alebo žijem iba pre dnešok?
„Do jedla mi dali žlče, a keď som bol 

smädný, napojili ma octom.“ (verš 21) Je 
jasné, ako Boží Duch vnukol Dávidovi tieto 
slová. Hovorí ich, akoby stál pod krížom 
a videl, čo sa s Ježišom deje. Dávno pred 
jeho príchodom Dávid predpovedal jeho 
utrpenie, opustenosť a smrť. Boh dávno pred 

naším utrpením o ňom vie. To dáva nádej, 
že sme pre svojho Boha veľmi cenní. A hoci 
sa momentálne nachádzam na kríži, on mi 
dáva nový život.
„Hľadajte Boha a srdce vám oživne.“ (verš 

32) Tento citát používa Cirkev pri modlit-
be časoslova. Výzva, ktorá sa nesie celou 
knihou žalmov, a možno povedať, že aj 
celým životom kresťana. Hľadať Boha, aby 
som mal v sebe život. Nájsť Boha zname-
ná dostať nový život – srdce oživne Božou 
milosťou. Sám som prežil moment, keď mi 
Boh daroval nový život vo svätom tajomstve 
zmierenia. A verím, že i mnohí z vás poznajú 
ten pocit obnovenej dôvery. Boh, ktorý sa 
zľutúva nad svojím „hlineným“ stvorením, 
nám dáva novú šancu – a teda nový život. 
Božia milosť z nás robí to, čím sme.
Zdá sa, že v celom tomto žalme je len 

málo radosti. V jednotlivých veršoch sa nám 
odkrýva rozpoloženie zradeného člove-
ka, ktorý sa stal posmeškom pre blízkych. 
Nadšenie pre Boží dom (to, ako sa žalm 
nazýva) je svetlým bodom. Je dosť smútku 
a dosť bolestí na tomto svete, Božia stavba 
a Pán sám je to jediné pevné miesto, ktoré 
nám dáva nádej na radosť. A hoci v sviatku 
Nanebovstúpenia Pána oslavujeme Krista, 
ktorý odchádza, žijeme v istote, že stále ostá-
va s nami. Ba dokonca, že chrám si buduje 
priamo v každom z nás. Môžeme hľadieť 
na náš život (náš chrám) práve v perspektíve 
večnosti.

232018 / 9

K
A

T
EC

H
ÉZ

A
VA

RO
VA

N
IE



Rezidovanie a zánik úradu farára

JJ
Jozef MiňoJ�

Kánonické právo CCEO v kán. 292 dáva povin-
nosť farárovi rezidovať vo farskej budove blízko 
farského chrámu. Ak je však oprávnený dôvod, 
miestny hierarcha môže dovoliť, aby sa farár 
zdržiaval inde, ak tým farská služba neutrpí 
žiadnu škodu. V našich farnostiach je dobrým 
pravidlom, že farár reziduje – býva v zvere-
nej farnosti. Svojím každodenným životom 
a svojou starostlivosťou má pokrsteným aj 
nepokrsteným, katolíkom a nekatolíkom dávať 
príklad pravdivej kňazskej a pastoračnej služby 
a všetkým podávať svedectvo pravdy a života. 
A ako dobrý pastier má hľadať aj tých, ktorí síce 
boli pokrstení v Katolíckej cirkvi, ale už nepri-
stupujú k sviatostiam alebo dokonca odpadli 

od viery (porov. CCEO, kán. 293). Zároveň 
kódex dáva právo farárovi z dôvodu dovolenky 
každoročne z farnosti vzdialiť sa nie na viac ako 
na jeden súvislý alebo prerušený mesiac, teda 
tridsať dní. Do dovolenky sa nezapočítavajú dni, 
v ktorých sa farár venuje duchovným cviče-
niam. Keď sa má farár z farnosti vzdialiť na viac 
ako jeden týždeň, je povinný o tom upovedomiť 
miestneho hierarchu. Počas neprítomnosti 
farára vo farnosti musí byť zabezpečená pasto-
račná starostlivosť o farnosť cez iného kňaza, 
ktorý má na tento čas zastupovania potrebné 
splnomocnenia a právomoci. Zastupovanie 
podľa zvyklostí zabezpečuje sám farár alebo 
protopresbyter.

Podobne ako farár podľa CCEO, kán. 288 
nadobúda povinnosť starostlivosti o duše ká-
nonickým obsadením úradu, tak kódex presne 
upravuje, ako farárovi úrad zaniká. CCEO, kán. 

297, § 1 presne definuje, že farár končí úrad: 
1. zrieknutím sa, ktoré prijal eparchiálny biskup, 
2. uplynutím stanoveného času, ak bol vymeno-
vaný za istých podmienok na presne určený 
čas, 3. farár môže byť eparchiálnym biskupom 
odvolaný alebo 4. preložený na inú farnosť, ale-
bo poverený iným úradom a úlohami. Ďalším 
spôsobom, ako zaniká úrad farára, je vek. Od fa-
rára, ktorý zavŕšil sedemdesiaty piaty rok života, 
sa žiada, aby zrieknutie sa úradu predložil 
eparchiálnemu biskupovi, ktorý po preskúmaní 
všetkých okolností osoby a miesta má rozhod-
núť, či ho treba prijať, alebo oddialiť (porov. 
CCEO, kán 297, § 2).

Na záver treba pripomenúť, že podľa kánona 
299, § 1 administrátor farnosti má tie isté práva 
a povinnosti ako farár, ak eparchiálny biskup 
nestanovil ináč.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: evacominparis.wordpress.com

Benátska ikona Bohorodičky  
(rus. Веницейская)
Podľa tradície bola objavená v roku 1092. 
Pomenovanie dostala podľa miesta, kde 
sa nachádzala – v Benátkach v Taliansku, 
odkiaľ ju do Mytišči v Rusku priniesol knieža 
Zborovský. Benátska ikona slávi svoju litur-
gickú pamiatku 3. apríla. 

Betlehemská ikona Bohorodičky 
(rus. Вифлеемская)
Nachádza sa v Bazilike Narodenia Ježiša 
Krista v Betleheme. Je umiestnená v dre-
venej schránke zavesenej na stene napravo 
od schodiska, ktorým sa zostupuje do jas-
kyne pod bazilikou, k miestu Ježišovho 
narodenia. 
Pôvod ikony nie je známy. Podľa mienky 

niektorých umenovedcov pochádza zo Starej 
Rusi. Ikonu Bohorodičky Bazilike Božieho 
Narodenia v Betleheme darovala cárska rodi-
na po tom, čo sa po modlitbách pred ikonou 
uzdravila z ťažkej choroby cárovná Alžbeta 
Petrovna (1709 – 1762), dcéra ruského cára 
Petra I. Podľa druhej verzie ikonu darovala 

bazilike v Betleheme ruská veľkokňažná 
Alžbeta Fjodorovna (1864 – 1918) ako poďa-
kovanie za zázračné uzdravenie na príhovor 
Bohorodičky. Riza, ktorou je ikona zdobená, 
pochádza zo šiat veľkokňažnej Alžbety.
Ikona je považovaná za divotvornú, čo 

potvrdzujú aj zázraky a uzdravenia, ktoré 
sa s touto ikonou spájajú. V roku 1927 sa 
lampada visiaca pred ikonou začala náhle 
kolísať zo strany na stranu. Bola to Božia vý-
straha pred blížiacim sa zemetrasením, ktoré 
o krátky čas nastalo.
K ikone neprichádzajú iba kresťania, ale 

aj vyznávači islamu, ktorí majú Máriu v úcte 
ako matku proroka (Ježiš nie je v islame 
Božím Synom, ale prorokom) a prosia ju 
o príhovor.
Ikona s rozmermi 100 x 140 cm je typu 

hodigitrie, zobrazuje Bohorodičku po pás 
s dieťaťom Kristom sediacom na jej ľavej 
ruke. Ruky Božej Matky pokrýva strieborný 
oklad – riza. Hlava Matky i Syna je zdobená 
kráľovskou korunou. Kristus žehná pravicou 
a v ľavici drží ríšske jablko, ktoré podobne 
ako odev oboch zobrazených postáv pokrý-
va vyšívaná riza. V spodnej časti ikony sú 
na okrajoch upevnené dve zlaté retiazky, 

na ktorých visia rozmanité zlaté krížiky, 
perlové náhrdelníky a medailóny. Sú preja-
vom vďačnosti tých, ktorí boli na príhovor 
Bohorodičky po modlitbách pred jej ikonou 
uzdravení a ich prosby boli vypočuté. Pred 
betlehemskou ikonou Bohorodičky ľudia 
prosia najmä za počatie, požehnanie detí 
a ich zdravie, za požehnanie a pokoj v ro-
dinách a za uzdravenia z ťažkých chorôb 
a neduhov. Zobrazenie Bohorodičky na ikone 
je jedinečné a výnimočné najmä preto, lebo 
sa na nej jemne usmieva. Svoju liturgickú 
pamiatku ikona slávi 15. augusta.

www.facebook.com/casopisslovo.sk
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Dejepisárky
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Dobre padne občas zaloviť v knižnici vlast-
ných detí. Nákupy sponzorujeme rovnako in-
tenzívne ako pred polstoročím naši rodičia, 
preto je na mieste poznámka o našom súžití 
so svetovou a slovenskou literatúrou. Veľmi 
som si obľúbila praktické malé knižočky 
do vrecka, na žánri nezáleží. Kabelka unesie 
tých pár gramov navyše, hneď vedľa kľúčov 
a taštičky s háčkovaním sa nachádza jeden 
z exemplárov zo sérií Hrôzostrašnej histó-
rie, Strašného zemepisu či Príšernej vedy. 
Po Slovensku so mnou preputovali Hrdlo-
rezi Kelti, Inakší Inkovia, ale aj Nechutné 
trávenie alebo Chemický chaos. Mám pocit, 
že je mi dožičené učiť sa s radosťou veci, pred 
ktorými som mala ako dieťa veľký rešpekt, 
hraničiaci s panickým strachom z neúspechu 
a zlyhania pred tabuľou. Čo tam biológia, tú 
som milovala a mám rada dodnes. Štvrtáci 
dokonca tvrdia, že by som mohla ísť matu-
rovať hoci aj cez veľkú prestávku... Samoz-
rejme, že preháňajú. Potrebovala by som sa 
znovu poriadne naučiť genetiku, tá dá zabrať 
každému.
Z celej série populárno-náučných kni-

žočiek sa mi najviac pozdáva odľahčený 
pohľad na dejiny. Veľmi mi pripomína našu 
dejepisárku Žofku. Bola to asi najstatnejšia 
učiteľka v mojom živote. Dobre urastené 
mala ešte aj chodidlá, nosievala preto pánske 

topánky, lebo sa azda ani nepatrilo vyrábať 
dámske lodičky veľkosti 43, to by už boli 
vari krížniky ako Potemkin alebo Aurora. 
Žofka chodievala na hodiny s mapou nám 
neznámych krajín – Mezopotámia, staroveký 
Egypt, Grécko... Existovala len malá nádej 
niekedy ich navštíviť, boli to nielen historic-
ké, ale aj politické obmedzenia. O dejoch, 
ktoré sa v tých dávnych časoch odohrávali, 
rozprávala tak pútavo a presvedčivo, akoby si 

len odskočila z pyramídy na vyučovaciu ho-
dinu. Videlo sa mi, že práve bola ponaprávať 
zabalzamovanému faraónovi tie dlhočizné 
plátna, v ktorých bol zavinutý, skontrolovať, 
či sa v nádobách nekazí mozog, alebo vybra-
té srdce, ako postupuje pisár nad papyrusom, 
ba či už k Jozefovi došli bratia po obilie. 
Nebola to len Historia Magistra Vitae, priam 
pred očami chrlil lávu Vezuv na Pompeje 
a tureckí nádenníci kopali na vŕšku, o kto-
rom bol bohatý obchodník Schliemann 
presvedčený, že skrýva grécky poklad. Nič 
lepšie ako Žofka sa nám nemohlo na dejepise 
prihodiť. Horšie však áno, hneď v ďalšom 
školskom roku.
Siedmy ročník bol mimoriadne zlý. Mladá 

pani učiteľka neprejavila lásku k dejinám ani 
k žiakom. Ako správni dospievajúci sme mali 
veľa záujmov, ale dejepis medzi ne určite 
nepatril. Novoveké dejiny sa pred našimi 
očami vynárali z temnej minulosti ako reťa-
zec zátvoriek s obdobím vládnutia pomerne 
periodicky sa opakujúcich Jánov, Karlov, 
Fridrichov či Jozefov. Ambiciózne kráľovné 
a zákerných komorníkov som objavila až 
oveľa neskôr. Dejepis v podaní novej učiteľky 
nebol plný nemanželských synov a cintľa-
vých pohrobkov, nedocenených reforiem 
či vynálezov, chýbala v ňom šťava intríg 
a chirurgicky čistý, ostrý rez gilotíny, tak usi-
lovne stínajúcej obyčajné i pomazané hlavy. 
Nikdy sme sa nemali dozvedieť o kresťanskej 
kultúre, ktorá vybudovala európsku civili-
záciu, nikdy sme si nemali uvedomiť dosah 
staroslovienskeho liturgického jazyka, ktorý 
sa zaradil medzi štyri liturgické, že sa dôstoj-
ne už v deviatom storočí ocitol v spoločnosti 
gréčtiny, latinčiny a hebrejčiny.

Ježiš vo mne
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 
i Synu, i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Bohu na výsostiach! 
Svätý, svätý, svätý Pán zástupov! Ó, vitaj u mňa, Ježišu!

Poklona
Ježišu, klaniam sa ti a bozkávam tvoje sväté rany. Tvoje ruky, nohy, tvoje najsvätejšie srdce! 

Ježišu, hľadím na teba ako na môjho najmilšieho hosťa. Väčší a milší hosť ani nemôže prísť 
do mňa, než si prišiel ty... a preto choď, Ježišu, dovnútra, do mojej najkrajšej komnaty, zabud-
nem na všetko a len s tebou chcem hovoriť...

Pokora
Ó, Ježišu, kam si prišiel? Keď si ukázal svoje božstvo a vstúpil si do loďky apoštola Petra, 

vtedy Peter padol na kolená a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny...“ Aj ja 
by som to mal povedať: Ježišu, kam si prišiel? Odíď odo mňa, lebo som biedny, nehodný...“ Ale 
to nikdy nepoviem! Pozri, neprišiel som k tebe preto, aby som ťa zanechal! Nepozval som ťa 
k sebe preto, aby som ťa vyhnal! Chráň ma, Bože! Naopak, preto som prišiel k tebe, aby som 
bol s tebou navždy!

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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PONDELOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža v Jeruzaleme
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, zač. 40 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 
24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 (Krížu)
Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento člo-
vek robí mnohé znamenia.“ (Jn 11, 47)
Vzkriesenie Lazára bolo pre Ježiša príležitosťou, aby ukázal, že on je 
Pánom aj nad smrťou. Tento zázrak pre zatvrdnutosť srdca veľkňazi 
a farizeji nepochopili, preto chceli Ježiša zabiť. Pane Ježišu, nech 
každý deň uverím zázrakom, ktoré konáš v mojom živote, lebo aj ja 
mnohokrát rozmýšľam ako veľkňazi a farizeji a neverím mnohým 
znameniam.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Nedele Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z piateho hlasu a Krížu, Sláva, kondák Krížu, I teraz, kondák z Nedele 
o slepom. Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele o slepom a Krížu. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 159, 
227, 241; PZ: 114, 192, 208; HP: 207, 224, 377)

UTOROK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ 
bl. Miriam Terézia Demjanovičová
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 36a, zač. 42a (rad.); 2 Pt 3, 
1 – 18, zač. 68; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (ap.)
Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. 
(Jn 12, 21)
Cestujeme po svete a spoznávame 
mnohé krajiny, ich kultúru, jazyk, 
tradíciu. Pri každej návšteve 
krajiny si prinášame domov aj 
suvenír, aby nám pripomínal 
oblasť, v ktorej sme boli. Gréci 
po svojom obrátení chcú vidieť 
Ježiša. Boh je všadeprítomný. 
Aj my máme túžbu ho vidieť. 
Nemusíme ho hľadať kdesi ďaleko, 
ale otvorme oči a spoznáme ho 
v bratoch a sestrách, s ktorými 
žijeme a stretávame sa.
Liturgia: Antifóny ako 7. mája. Tropár z piateho hlasu a svätému, Slá-
va, kondák svätému, I teraz, kondák z Nedele o slepom. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z Nedele o slepom a svätému. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 241, 380; PZ: 192, 208, 
359; HP: 207, 224, 378)

STREDA 9. máj
Zakončenie Paschy 
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvorcu do Bari
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47, zač. 43 (rad.); Hebr 13, 
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. (Jn 
12, 36)
Už ako malé deti sme mali strach z tmy. Keď sme na cudzom mieste, 
tiež prežívame strach, neistotu. A dnes nám Ježiš hovorí: „... verte 
vo svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Vzkriesený Kristus – svetlo nech 
prebýva v mojom srdci a strach nebude mať žiadnu moc v mojom 
živote. Dnes máme zakončenie Paschy, uverme týmto Ježišovým 
slovám, aby sme boli synmi a dcérami Božieho svetla na zemi.
Liturgia: Antifóny ako 7. mája. Tropár z piateho hlasu a svätému, 
Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák z Paschy. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z Nedele o slepom a svätému. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. Po skončení liturgie sa odkladá 
plaščenica. (HS: 227, 241, 381; PZ: 192, 208, 361; HP: 207, 224, 380)

ŠTVRTOK 10. máj
Pánovo nanebovstúpenie 
Apoštol Šimon Horlivec
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 114 (sviatku); Hebr 13, 
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 
(Lk 24, 50)
Ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Boží Syn odchádza do neba, 
aby nám pripravil miesto, nenechá nás samých, ale pošle nám 
Ducha Utešiteľa. Pozýva nás, aby sme sa naučili žehnať ľuďom 
okolo nás. Požehnanie je dar, ktorý môžem dať blížnemu človeku. 
Požehnávajme každý deň svoje deti, svojich rodičov, priateľov 
a Kristova láska nech sa skvie po celej zemi.
Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku. Tropár zo sviatku a svätému, 
Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku a svätému. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. Namiesto Videli sme, Nech sa 
naplnia a Nech je požehnané sa spieva Bože, vznes sa nad nebesá. My-
rovanie. Prikázaný sviatok (HS: 243, 383; PZ: 210, 362; HP: 225, 381)

PIATOK 11. máj
Bl. hieromučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 47 (rad.); 1 Pt 4, 12 – 5,5, 
zač. 62; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (sv.)
Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej 
sa nenazdáte. (Lk 12, 40)
Ježiš nás vyzýva k bdelosti. V neľahkých časoch, v ťažko skúšanej 
dobe bol blahoslavený Vasiľ Hopko verným synom Gréckokatolíckej 
cirkvi. Bol pripravený každý deň uveriť, že to, čo robí Boh v jeho 
živote, robí najlepšie. Na príhovor bl. Vasiľa aj my buďme 
pripravení na stretnutie, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa 
nenazdáme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a dru-
há zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod: 
Poďte, pokloňme sa... čo si slávne vstúpil na nebesia... Ostatné ako 10. 
mája. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo 
sviatku. Namiesto Videli sme, Nech sa naplnia a Nech je požehnané sa 
spieva Bože, vznes sa nad nebesá. Voľnica (HS: 192, 243; PZ: 210, 364; 
HP: 225, 383)

SOBOTA 12. máj
Biskupi Epifanios a Germanos
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, zač. 48a
Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých 
a slepých. (Lk 14, 13)
Možnože sa nám už naskytol pohľad na chudobného človeka. 
Otrhané oblečenie, zašpinené ruky, prespáva kdesi na lavičke 
v parku. Niekedy sme im aj dali malý peniaz na jedlo. Ježiš nám dnes 
hovorí: „Pozvi chudobného, mrzáka, chromého, slepého a budeš 
blahoslavený.“ Nezatvárajme si oči pred biednymi, ale aj v týchto 
ľuďoch hľadajme Ježiša a robme dobro na zemi.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 11. mája. Ostatné zo sviatku. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. 
Namiesto Videli sme, Nech sa naplnia a Nech je požehnané sa spieva 
Bože, vznes sa nad nebesá. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA 13. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov 1. nicejského snemu
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 17, 1 – 13, zač. 56
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, 
lebo sú tvoji. (Jn 17, 9)
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Svätý apoštol Pavol počítal s tým, že v Cirkvi budú povstávať bludári. 
Ich zámerom bude rozbíjať Kristovu Cirkev, ktorú si nadobudol 
vlastnou krvou, a budú sa snažiť o to, aby duše, ktoré boli vykúpené 
Kristovou krvou, priviedli do záhuby. Na túto pravdu nás upozornil 
i sám Pán Ježiš, keď sa modlil za apoštolov. Na druhej strane, zo 
Svätého písma vieme, že brány pekelné ju nepremôžu. Prečo? 
Pretože nie je ľudským dielom, ale Božím. Potom ten, kto bojuje 
proti Cirkvi, bojuje proti samotnému Bohu. Ježiš sa za nás modlí, 
aby sme s ním na tejto zemi vytvárali jednotu a raz šťastne došli aj 
do večnosti. Boh je silný a ešte nikomu sa nepodarilo a nepodarí 
zvíťaziť nad ním. A aj keď Božie mlyny melú pomaly, predsa len isto. 
Boh má vždy svoj čas. Jemu nikto neujde, žiaden jeho odbojník. 
Víťazí nad každým. I nad tým, kto v neho neverí, kto proti jeho 
Cirkvi bojuje a nenávidí ju. Túto pravdu by sme mali mať vždy pred 
svojimi očami. Buďme verní Bohu a Cirkvi.
Liturgia: Hlas 6. Antifóny a vchod ako 11. mája. Tropár z hlasu, zo 
sviatku a otcom, Sláva, kondák otcom, I teraz, kondák zo sviatku. 
Ostatné z hlasu a otcom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne zo sviatku. Namiesto Videli sme, Nech sa naplnia 
a Nech je požehnané sa spieva Bože, vznes sa nad nebesá. (HS: 149, 
243, 246; PZ: 103, 210, 213; HP: 104, 225, 229)

PONDELOK 14. máj
Mučeník Izidor
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49
Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo 
Otec je väčší ako ja. (Jn 14, 28b)
Malé dieťa túži po láske svojich rodičov, pohladení, objatí. Túžime 
byť milovaní. Aj Ježiš nám v Božom slove hovorí, aby sme sa milovali 
a milovali aj jeho: „Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem 
k Otcovi.“ Ostaňme v Kristovej láske, milujme sa navzájom a všetko, 
o čo v modlitbe budeme prosiť, stane sa nám. Dôverujme Otcovi, ako 
malé dieťa dôveruje svojim rodičom.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. mája

UTOROK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, zač. 53
A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. (Jn 16, 3)
Počas života na zemi si vytvárame priateľstvá. S ľuďmi, ktorých dobre 
poznáme, sa rozprávame o svojom súkromí, riešime spolu problémy 
a zdieľame aj radosti života. Na druhej strane stretávame ľudí, 
ktorých nepoznáme. Pán Ježiš nás pozná. Robme všetko preto, aby 
sme svojím životom svedčili, že patríme Kristovi, ktorého milujeme 
a poznáme. Nech svet skrze moje slová spoznáva všemohúceho Boha.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. mája

STREDA 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, zač. 54
Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude 
radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. (Jn 16, 22)
Ježiš odchádza do neba a povzbudzuje nás, aby sme neboli smutní, 
nech sa nám srdce raduje. Radosť môžem vyjadriť úsmevom, tancom, 
dobrým slovom. Aj v dnešný deň buďme naplnení Božou radosťou, 
ktorá je nekonečná. Všetko, čo robíme, nech robíme na Božiu slávu, 
aby sme mali radosť z dosiahnutých vecí a raz dostali odmenu vo 
večnosti.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. mája

ŠTVRTOK 17. máj
Apoštol Andronik

Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, zač. 55
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. (Jn 16, 33a)
Pri oslavách životného jubilea želáme oslávencovi zdravie, šťastie 
a Božie požehnanie. Žičíme mu všetko dobré. Aj Ježiš v rozlúčkovej 
reči hovorí o radosti, aby sme sa milovali navzájom, o jednote medzi 
ním a Otcom. A hovorí aj o pokoji. Pravý pokoj nájdeme v Ježišovi 
Kristovi. Pri oslavách želáme len to dobré. Želajme si navzájom aj 
Kristov pokoj. Nech bohato prebýva v našom ľudskom srdci.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. mája

PIATOK 18. máj
Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, zač. 57
... aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni 
boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. (Jn 17, 21)
Jednota je dôležitá pri každej spoločenskej hre. Jednota je dôležitá 
v pracovnom kolektíve. Jednota je dôležitá v našich rodinách, aby 
vládla spokojnosť členov rodiny. K jednote nás pozýva aj Pán Ježiš, 
keď sa modlí za Cirkev. Ježiš a nebeský Otec sú jedno, verme tomuto 
slovu a usilujme sa o jednotu na zemi.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. mája. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 19. máj
Piata zádušná sobota
Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 
17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosn.)
A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, 
ktorý ma poslal. (Jn 5, 30)
Pamätáme na duše našich zosnulých. Každý z nich bol výnimočný. 
Prišiel čas, keď Stvoriteľ k sebe povolal svojich. Duše zosnulých 
potrebujú aj naše modlitby a aj my sa potrebujeme pripraviť na čas, 
keď nás Boh bude súdiť z toho, ako sme prežili svoj život. Nech aj my 
počujeme krásne slová: „Poď a zaujmi miesto, ktoré mám pripravené 
pre teba vo večnosti.“
Liturgia: Každodenné antifóny, tretia s pripivom za zosnulých. 
Menlivé časti zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia 
Bohorodička. Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 231)

NEDEĽA 20. máj
SVÄTÁ PÄŤDESIATNICA
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12, zač. 27
Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 
37 – 38)
Nedeľa svätej Päťdesiatnice nás pozýva padnúť na kolená a spievať 
Kráľu nebeský. V túto nedeľu zvolávame Svätého Ducha, ktorý nás 
posväcuje a vedie nás na životnej ceste do neba. Aj apoštoli mali 
vieru, ale ešte nemali odvahu, lebo im chýbala sila a svetlo Svätého 
Ducha. Báli sa Židov, preto zatvárali dvere, aby boli v bezpečí. Ježiš 
práve týmto ustráchaným apoštolom dal veľké poslanie. Poslal 
ich do celého sveta, aby všetkých učili, krstili a hlásali pokánie 
na odpustenie hriechov skrze Ježiša Krista. V deň Päťdesiatnice ich 
naplnil odvahou, ktorú potrebovali, aby mohli plniť poslanie, ktoré 
im zveril Ježiš. Ako je to s nami, s našou odvahou? Máme silu a svetlo 
Svätého Ducha? Ak cítime, že ich máme, prosme o ich rozmnoženie. 
Už pri myropomazaní sme dostali dary Svätého Ducha a boli sme 
vyzbrojení jeho silou a svetlom, aby sme boli vo veciach viery odvážni. 
Nech je v našom živote Svätý Duch prameňom a darcom každej 
pravej lásky a nech si v nás vybuduje svoj chrám.
Liturgia: Menlivé časti z Päťdesiatnice. Myrovanie (HS: 248; PZ: 216; 
HP: 232)

Jaroslav Kačmár
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Verím, že 
odtiaľto môžem 

vystúpiť 
do neba.

Pútnik.

Kto je tam? Chcel by som sa 
stať mníchom.

To áno, 
môžeš.

No skôr, ako s Kristom vystúpiš 
k Otcovi, musíš sa mu 

pripodobniť...

Prečo
si prišiel, 
synku?

Otvorte!

Komiks
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Príbehy poslušníka

Ako ich žehnal, vzdialil sa 
od nich a vznášal sa do neba.
(Lk 24, 51)

     Dobre, za-
   vediem ťa k starcovi    
             Šimonovi.

Leporelo 21

Ahoj, deti! Ďalšou pravdou, ktorú hovoríme 
vo Vyznaní viery, je to, že Pán Ježiš vstúpil do neba, 

kde mu Otec pripravil miesto hneď vedľa seba – 
po pravici. Slovo pravica vyjadruje, že to bolo to 

najčestnejšie a najdôležitejšie miesto.

...
v utrpení 
a  vzkrie-

sení.

Pán Ježiš vstúpil na nebesia.
Potom ho už nikto z učeníkov fyzicky nestretol. No predsa sa nájde 
výnimka. Prvý mučeník, ktorého príbeh nájdete v Skutkoch apoštolov 
v 6. a 7. kapitole, videl otvorené nebo a Syna človeka (Ježiša) stáť po pravici 
Otca. V jednej zo svojich kázní to spomína aj sv. Augustín: „,Hľa, vidím nebesia 
otvorené,‘ povedal Štefan. Blažený je človek, ktorému sa otvárajú nebesia. 
Ale kto otvoril nebo? Ten, o ktorom sa hovorí v Zjavení: ,On je, ktorý otvára tak, 
že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí‘. Keď bol Adam vyhnaný z raja 
po prvom a ohavnom hriechu, bolo zavreté nebo pre ľudský rod. Po Kristovom 
utrpení ako prvý vstúpil lotor, po ňom Štefan uvidel otvorené nebo. Nad čím sa 
divíme? Nad tým, čo skutočne uvidel, čo skutočne chcel zjaviť a čo násilne 
(smrťou) získal? Odvahu, bratia, nasledujme ho; budeme korunovaní, 
keď budeme nasledovať Štefana. Ale predovšetkým ho musíme 
nasledovať a napodobňovať v láske k nepriateľom.“

Otvorené nebo

Čo potrebuješ, 
priateľu?

Už sme na našej stránke spomí-
nali jeden symbolický rebrík do 
neba – Bohorodičku. Iný rebrík 
spomína sv. Ján Klimak, jeden 
z východných cirkevných otcov, 
ktorý napísal dielo s rovnakým 
názvom. Opisuje v ňom cestu 
mnícha po stupienkoch 
od zrieknutia sa sveta až 
po dokonalosť v láske. Aj keď 
nežijeme ako mnísi, život 
mnícha je veľkým obrazom 
života každého kresťana, ktorý 
túži byť tam, kde je Kristus. 
Klimakov rebrík sa inšpiruje 
rokmi Pána Ježiša, ktoré prežil 
v ústraní od svojho narodenia.
Vyrieš príklad a dozvieš sa, 
koľko je na rebríku stupienkov.

K
lim
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ov
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br
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Kristus sedí po pravici 
Otca na kráľovskom 
tróne. Keďže bol posluš-
ný až na smrť, takto Boh 
povýšil a oslávil svojho 
Syna. Pri najbližšej oslave 
niekoho z vašej rodiny 
urobte z obyčajnej 
stoličky a kartónu trón 
pre oslávenca. Určite ho 
to poteší.

T
ró

n

A vstúpil 
do neba, sedí 

po pravici Otca

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery
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BLAHOŽELÁME

Náš drahý duchovný otec Peter 
Hríb oslávil 22. apríla 34. naro-
deniny. Drahý otec Peter, chce-
me vám vyjadriť poďakovanie 
za vašu dušpastiersku činnosť 
a popriať vám veľa šťastia, dobré 
zdravie, veľa lásky, ale hlavne Bo-

žieho požehnania do vašej pastoračnej činnosti v na-
šej farnosti. Nech vás žehná všemohúci Boh a ochra-
ňuje Presvätá Bohorodička. Na mnohaja i blahaja lita. 
Christos voskrese!

veriaci farnosti Staškovce

Duchovný otec Pavol Chanáth ml. oslávi 10. mája 
nádherných 40 rokov života. Drahý náš duchovný otec 
Pavol, prijmite od nás vrúcne blahoželanie k vašim 
narodeninám. Nech vás Ježiš Kristus v ďalšom živo-
te posilňuje, Svätý Duch na každom kroku posväcuje 
a Božia Matka navždy ochraňuje. Vyprosujeme vám 
tiež pevné zdravie, veľa šťastia a Božieho požehnania. 
Blahoželáme a ďakujeme vám za službu, ktorú ste nám 
preukazovali počas jedenástich rokov.

veriaci z farnosti Kružlov

Naša mamka, babka a prababka 
Mária Chomová-Cmarová z obci 
Kríže oslávi 19. mája 93 rokov 
života. Chceme sa vám, dra-
há mamka, poďakovať za vašu 
výchovu a najmä pevnú vieru 
v Boha. Počas druhej sveto-
vej vojny ste toho veľa prežili. No napriek tomu ste, 
vďakabohu, neustále plná optimizmu. Do ďalších ro-
kov vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu 
Presvätej Bohorodičky, ku ktorej sa denne utiekate. 
Na mnohaja i blahaja lita!

dcéra Oľga, Anna a Irena s rodinami, šesť vnúčat, 
desať pravnúčat a jedno prapravnúča

SPOMÍNAME

9. mája uplynie rok, čo nie je 
medzi nami náš manžel, otecko 
a dedko Andrej Hegeduš z Hra-
ne. Úsmev mal na perách, dob-
rotu v srdci, lásku a poctivosť vo 
svojej duši. Neúprosný osud to 
najdrahšie nám vzal, len bolesť 
v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám 
ponechal. S láskou a modlitbou spomína manželka 
Terézia, dcéra Ľubica s rodinou, syn Marián s rodinou 
a dcéra Andrea s rodinou. Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

V máji tohto roka uplynie 10 ro-
kov od odchodu do večnosti otca 
Juraja Kocáka, titulárneho kano-
nika. Patril k posledným grécko-
katolíckym kňazom vysväteným 
16. februára 1950 vladykom 
P. P. Gojdičom. Svoj pastoračný 

život prežil vo farnosti Trebišov a čas na odpočinku ak-
tívne v Košiciach. Pri tejto príležitosti na neho s láskou 
spomíname a prosíme o tichú spomienku v modlitbe. 
Večná mu pamiatka!

manželka a dcéra Beáta s rodinou

Pred 25 rokmi, 17. mája 1993, 
odišiel k Pánovi náš drahý prí-
buzný, duchovný otec Andrej 
Greš, ktorý zomrel v českých 
Králikoch a je pochovaný v Čirči. 
S láskou a úctou si naňho spo-
mínajú a v modlitbách za spásu 

jeho duše prosia potomkovia po sestre Zuzane a bra-
tovi Michalovi. Blažený pokoj a večná mu pamiatka!

„Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život.“ 
19. mája si pripomíname prvé 
výročie úmrtia nášho drahého 
ocka, gréckokatolíckeho kňaza 
otca Ing. Jozefa Mašleja. Ďakujeme všetkým, ktorí 
si naňho s láskou a v modlitbách spomínajú. Tiež sa 
chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prišli otecka 
v hojnom počte odprevadiť do večnosti. S láskou v srd-
ci a vďakou Bohu za dar života na teba spomínajú syn 
Jozef a dcéry Janka a Gabika s rodinami.
Blaženyj pokoj, vičnaja jemu pamjať!

POĎAKOVANIE

Ďakujem vám, otec Ján Frandofer a otec Vladimír 
Noga, za duchovne nádhernú Veľkú noc. Ani na oka-
mih nebolo cítiť vašu vyčerpanosť. Práve naopak. Čím 
viac ste sa modlili a oslavovali Pána svojím nádherným 
spevom, cítila som kúsok neba na zemi. Vaša modlit-
ba sa vznášala ako kadidlo pred Pánom. Vďaka Bohu 
za vás.

Valéria

DARY NA SLOVO

Ľuboslava Škovránová, Sabinov – 54 eur; Ing. Ľubica 
Bačová, Poprad – 51,50 eura; Ružencové bratstvo, To-
poľovka – 50 eur; čitatelia z Slanského Nového Mesta 
– 50 eur; Elena Sýkorová, Slovinky 286 – 38 eur; čitate-
lia z Vislanky – 36 eur; Veronika Malinčáková, Belgicko 
– 33,20 eura; Jozef Mikula, Ľubovec – 33 eur; Janka 
Fügediová, Košice – 33 eur; Čitatelia z Budimíra – 33 
eur; Anna Šuvadová, Bobrov – 31 eur; MUDr. Mária 
Baránková, Komárno – 30 eur; Alžbeta Vyžinkárová, 
Košice – 28 eur; čitatelia z Helcmanoviec – 27 eur; 
Michal Najmík, Bajerovce – 26,89 eura; Michal Pristaš, 
Dargov – 24 eur; Mária Kubeková, Banská Bystrica – 24 
eur; Peter Nedoroščík, Prešov – 23 eur; Jolana Šecko-
vá, Marianka – 23 eur; Mgr. Andrej Pribula, Košice – 23 
eur; čitatelia z Prešova – 22 eur; Monika Kandráčová, 
Krásna Lúka – 20 eur; čitatelia z Falkušoviec – 20 eur; 
čitatelia z Chmeľovej – 20 eur; Arcibratstvo ruženca, 
Jastrabie nad Topľou – 20 eur; Arcibratstvo ruženca, 
Lesné – 20 eur; Ing. Pavol Lejko, Košice-Šaca – 16,50 
eura; Peter Tutoky, Župčany – 15 eur; Ing. Mikuláš 
Sysák, CSc., Bernolákovo – 13 eur; MUDr. Michal Slo-
boda, Levice – 13 eur; Mária Kločanková, Michalovce 
– 13 eur; Mária Petriľáková, Fijaš – 13 eur; Margita 
Kostovčíková, Michalovce – 13 eur; Ľubomír Porhin-
čák, Bratislava – 13 eur; Jozef Bratko, Humenné – 13 
eur; vdp. Imrich Anderko, Veľký Šariš – 13 eur; Božena 
Fejková, Vranov nad Topľou – 13 eur; Anna Tančáková, 
Stropkov – 13 eur; čitatelia z Sačurova – 12 eur

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

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

OZNAMY

Výstava Živá hlina

Srdečne vás pozývame na výstavu Živá hlina Ľuba Mi-
chalka v Dome Quo vadis na Veternej 1 v Bratislave, 
ktorá bude prístupná do konca mája, podľa otváracích 
hodín. Viac na www.lubomichalko.com.

Duchovné cvičenia KOČ

11. – 13. mája sa uskutočnia duchovné cvičenia Kru-
ciáty oslobodenia človeka, ktoré budú vo farnosti Smi-
žany – rekolekčný dom otcov palotínov. Téma duchov-
ných cvičení je Služobník Nepoškvrnenej. Prihlasovať 
sa môžete do 6. mája. Kontakt: Margita Kočišová, 
0944/546014 alebo e-mail: margitakocisova@gmail.
com. Informácie: www.kruciata.sk

Kurz Víťazstvo v Kristovi

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Jus-
kovej Voli srdečne pozýva všetkých mladých na kurz 
Víťazstvo v Kristovi. Náš život je plný výziev, bojov 
a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme ob-
stáť a víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto víťazný život, 
príď. Kurz sa uskutoční 1. – 3. júna a vedie ho Peter 
Lipták. Viac informácií: Gréckokatolícke mládežnícke 
centrum Bárka, 00421 57 44 902 90, 0903 603 477, 
0904 738 191, www.gmcbarka.sk.

Gospelový tábor pre deti

V Tatrách sa tento rok uskutoční letný gospelový hu-
dobný tábor, ktorého hosťom bude známa slovenská 
speváčka Sima Martausová. Pozýva naň iniciatíva mla-
dých Dobrý svet. Bude to týždeň pre deti a mladých 
vo veku od 8 do 14 rokov, ktorí majú radi hudbu, spev 
alebo tanec. Tábor sa uskutoční 5. – 11. augusta v špič-
kovom ubytovacom zariadení Detský raj v Tatranskej 
Lesnej. Viac o iniciatíve možno nájsť na stránke: www.
dobrysvet.sk.

INZERCIA

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a re-
štaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgic-
kých predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________ 
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
____________________________________________
Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom, 
dlhodobo. Volať: 0905 389 162
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TV LUX

J04.05. (piatok)  08.20 Juan Diego: Posol guadalupskej 
Panny Márie – detský program 17.30 Kríž či meč? 20.30 
Svätý Ignác z Loyoly – film 2
J05.05. (sobota)  04.05 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
11.30 Otec Alexander po stopách Krista 2 14.00 Akatist 
14.40 GkM R 20.30 Pán Ježiš na návšteve – film
J06.05. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Matúš 16.30 
Klinec po hlavičke – publicistika
J07.05. (pondelok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – det-
ský program 17.30 Doma je doma: Odvážny rok 20.30 
V Samárii pri studni
J08.05. (utorok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 17.05 Viera vo vrecka 20.05 Argentína: História 
a súčasnosť – dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín
J09.05. (streda)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 20.15 PKP R 21.50 Fatimské posolstvo – dok. (1)
J10.05. (štvrtok)  08.25 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 10.30 GkM R 10.45 PKP 16.30 Kulmenie: Mária 
v obrazoch 17.20 PKP 22.35 PKP R
J11.05. (piatok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 17.30 Vatikánsky tajný archív – dokument 19.50 
PKP R 22.55 GkM R
J12.05. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
17.20 PKP 20.30 Kateri – film 2
J13.05. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Judáš 16.30 
Marián Kuffa: O poslušnosti 21.00 Quo vadis s Maxom 
Kašparů

J14.05. (pondelok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – det-
ský program 14.00 Kulmenie: Mária v obrazoch 17.30 
Doma je doma
J15.05. (utorok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 17.05 Peter medzi nami: O Eucharistii 20.55 
Gréckokatolícka magazín 21.45 Biskup Barnáš – dok.
J16.05. (streda)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 20.15 PKP R 20.30 Fundamenty: Rešpektovanie 
dôstojnosti človeka 21.50 Fatimské posolstvo (2)
J17.05. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Gigi, Božia princeznič-
ka – detský program 10.30 GkM R 10.45 PKP R 16.30 
Kulmenie: Michelangelova kupola
J18.05. (piatok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 17.30 Moja misia: Nebeský kútik, Arménsko 
19.50 PKP R 22.55 GkM R
J19.05. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko a 12 apoštolov 
13.40 GkM R 17.30 10 rokov Lux: Galaprogram 20.30 
Boh v Krakove – film
J20.05. (nedeľa)  08.00 Eko Klbko: O spoločenstve 14.45 
Slovo v obraze: Zoslanie Ducha Svätého 21.00 Medzi 
nebom a zemou

TV NOE

J04.05. (piatok)  07.05 Děti ze čtvrti Barrio Cuba – do-
kument 19.00 Slunce ve tváři – dokument o likvidácii 
Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku
J05.05. (Sobota)  07.05 Zapomenuté Čako – dokument 
10.15 Exit 316 Mise – cyklus pre mládež 17.20 Mexiko 
– Chiapas: Nářek lidu

J06.05. (nedeľa)  09.30 Do varu s Maxem Kašparů (2) 
10.10 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  20.00 Magdaléna, 
zbavená hanby – hraný film
J07.05. (pondelok)  10.55 Město strachu: Pákistán 19.20 
Mosambik: Bom Padre – dokument
J08.05. (utorok)  15.45 Do varu s Maxem Kašparů (3)18.35 
Sedmihlásky: Když začne skřivánek (34) 21.40 Řeckoka-
tolický magazín
J09.05. (streda)  11.05 Slovanský Velehrad – príbeh Cyrila 
a Metoda
J10.05. (štvrtok)  06.55 Světoznámé výšivky z Cífera – do-
kument 10.00 Papež František v Toskánsku 12.05 Mše 
svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně 16.25 ŘkM R
J11.05. (piatok)  08.10 Dobrý pastýř: Mons. Marcelo 
Palentini 16.30 Se salesiány na jihu Madagaskaru 00.50 
Evropští katolíci v utajení: Kosovo
J12.05. (sobota)  20.00 Andělé na kolejích – amatérsky film 
21.05 Kříž nebo meč – film 00.15 ŘkM R
J13.05. (nedeľa)  07.55 ŘkM R 18.30 Hermie: Obyčejná 
housenka – detský program
J14.05. (pondelok)  07.35 Královna a matka Chorvatů – 
dokument 19.05 Don Bosco a Oděsa: 50 let ve službách 
mládeži – dokument
J15.05. (utorok)  09.40 Obnova Konga skrze výchovu 12.50 
Ars Vaticana (16) 21.05 Řeckokatolický magazín
J16.05. (streda)  17.25 Brazílie: Misionáři, cestovatelé lásky 
18.15 Volání: Etiopie – dokument 
J17.05. (štvrtok)  09.30 Angola – mladá země – film 16.40 
ŘkM R 18.35 Desatero pro děti: Druhé přikázání – ani-
movaný seriál
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Manuel Fernando Silva: 
Fatimské tajomstvo 

Pútavá kniha čitateľa natoľko vtiahne do udalostí 20. 
storočia vo Fatime, že ju len s veľkým sebazaprením 
odloží. Portugalský kňaz Manuel F. Silva živo približuje 
históriu fatimských zjavení. Vychádza z dostupných 
prameňov a spomienok sestry Lucie a predstavuje 
postavy troch vizionárov, ich vlastnosti, postoje, reak-
cie, ako aj ich rodinné zázemie. Podrobne sa zaoberá bojmi a ťažkosťami, 
s ktorými sa pri odhaľovaní tajomstva stretli. Dokumentuje ich vnútorný 
duchovný vývoj, životné osudy Františka a Hyacinty, ktorí zomreli vo veľmi 
mladom veku na epidémiu španielskej chrípky, aj dlhý život sestry Lucie 
a postupný vývin udalostí, ktoré nevídaným spôsobom zasiahli do dejín 
Cirkvi a pápežov 20. storočia. (Alžbeta Šuplatová) 

Boh v Krakove

Na TV Lux si 19. mája o 20.30 h môžete po-
zrieť hraný film zo súčasnosti Boh v Krakove. 
Filmové dielo poľského režiséra Dariusza Re-
guckého ukazuje osudy obyvateľov Krakova a ich každodenné problémy, 
ktorým čelia, a ich dôležité rozhodnutia v živote. Príbehy, ktoré divák vidí, 
hovoria o viere, nádeji, odpustení, obete, láske a slobode, ale predovšet-
kým o ľudskej túžbe po Bohu a jeho milosrdenstve. Sedem epizód v 95 
minútach spája sv. Albert Chmielowski z južného Poľska, ktorého nazývali 
druhým sv. Františkom Assiským a ktorý je pre diváka sprievodcom 
po mystickom Krakove. (tvlux.sk, Dada Kolesárová)

Best of Viktor Kubal

Koncom minulého roka ste sa mohli stretnúť s ko-
lekciou troch blu-ray nosičov s Kubalovou animova-
nou filmovou tvorbou. 275 minút so slovenskými, 
anglickými, nemeckými, talianskymi, francúzskymi 
a ruskými titulkami (aj titulkami pre nepočujúcich 
a audiokomentárom pre nevidiacich) zahŕňa celovečerný film Zbojník 
Jurko, Krvavá pani a súbor viacerých krátkych filmov, ktoré sú prierezom 
režisérovej tvorby od filmárskych začiatkov cez seriály pre deti až po diela 
zo 70. a 80. rokov. Reprezentatívna kolekcia bude reprezentovať Sloven-
sko na júnovom prestížnom festivale archívneho filmu Il Cinema Ritro-
vato v Bologni zameranom na archívne diela, ich obnovu a prezentáciu. 
(kinema.sk, Dada Kolesárová)

Dominika Gurbaľová: 
D4V1D (DÁVID)

Vo svojej jubilejnej 20. sezóne uviedlo tanečné divad-
lo Atak premiéru inscenácie D4V1D.

Netradičné a moderné zobrazenie osoby staro-
zákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré 
zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku – 
speváčka Dominika Gurbaľová. Na CD, ktoré je novinkou na trhu, nájdete 
desať skladieb, ktoré nesú príbeh kráľa Dávida. Kráľ Dávid – hriešnik aj 
svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, 
bojovnosť aj prosbu o odpustenie… Jeho životný príbeh je akoby zakó-
dovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho… ale najmä 
každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. (www.tdatak.sk)
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J18.05. (piatok)  06.45 Poslové naděje – dokumentárny 
film 15.55 Kazachstán, poutní kostel 18.10 Svatí Cyril 
a Metoděj – animovaný príbeh
J19.05. (sobota)  18.30 Desatero pro děti: Třetí přikázání – 
animovaný seriál 20.00 Blahoslavený Duns Scotus – hraný 
film 00.55 ŘkM R
J20.05. (nedeľa)  06.50 ŘkM R 09.30 Mše svatá ze slavnosti 
Seslání Ducha Svatého z Náměstí sv. Petra v Římě

LUMEN

J05.05. (sobota)  09.00 Slávnostné otvorenie 14. rozhla-
sovej púte Rádia Lumen 13.00 Hudobné vystúpenie 
gospelovej skupiny F6 20.15 Pozvánka na modlitbový 
deň k úcte Matky všetkých národov
J07.05. (pondelok)  16.30 Musím to zvládnuť. Hosť: rodinný 
terapeut Kamil Bartko 20.00 Jn 19: Stotník pod krížom 
a krv a voda vytekajúce z Ježišovho boku
J12.05. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Život podľa plánu 
(2) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Ka-
tedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slávi otec Róbert Jáger
J13.05. (nedeľa)  13.00 Kam ideš, Pane: Nanebovstúpenie 
Pána – rozhlasová hra
J19.05. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Život podľa 
plánu (3)
J20.05. (nedeľa)  13.00 Obeť spovedného tajomstva – 
rozhlasová hra (3)
J26.05. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Kňaz alebo psy-
chológ? (1)

RTVS

JEDNOTKA
J06.05. (nedeľa)  13.45 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku: Levoča R

DVOJKA
J06.05. (nedeľa)  11.00 Od ovečky po gubu – etnografický 
dokument R 11.25 Televízny posol 11.50 Slovo
J09.05. (streda)  08.45 Kremnickí minciari R 09.05 Potom-
kovia cechu sv. Elígia R
J10.05. (štvrtok)  09.05 Kysuckí drotári R
J11.05. (piatok)  09.25 Karpatský miestopis: Spišský hrad R
J13.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Katedrály Nanebovza-
tia Panny Márie v Rožňave. Celebruje: Mons. Stanislav 
Stolárik, rožňavský biskup 13.35 Orientácie 14.00 Slovo 
– príhovor otca Vladimíra Skybu
J14.05. (pondelok)  12.35 Orientácie
J18.05. (piatok)  00.10 Múzeum Liptovskej dediny R 08.45 
Majstri gombičkárskeho remesla R
J20.05. (nedeľa)  09.25 Orientácie 09.50 Slovo 10.00 
Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti eparchiálnej 
odpustovej slávnosti Zostúpenia Svätého Ducha z bazi-
liky minor pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. 
Slávi: vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny 
biskup, slávnostný kazateľ vladyka Milan Šášik, muka-
čevský eparchiálny biskup

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J06.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Ko-
šiciach 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J13.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky v Košiciach; slávi a v rusínskom jazyku 
káže otec Kassián Kamil Drozd 10.05 Dagmar Mozolová: 
Encyklopédia spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: 
Príbehy ľudí v 20. storočí
J20.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 Soňa 
Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar 
Mozolová: Opri sa o mňa
J27.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie zo Senice-
Čáčova 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravod-
livých 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

 V P Š K O L A R T E L A B V C O A

 K O L A L U S Y S R D O N E V K B

 L E M D K L A K T E Ť U L O I T Ž

 A T D O N O R P L V S I A T O I U

 D U R K D A T O V D N T O O L R M

 Y T O O T J K S O A E B R I A E P

 T I N O B E T E N V O J N Y M F A

 Y C I E V A J L D R M A E E S E T

 Y K P O T S N O P A E S N P R R R

 D A L I L A A K L H L T E T I V A

 A Č K A A I P I Y I O V U E É S Y

 R A M Z M E N Y N N Á V D R I N A

 B A Š T A A D A A K R A J A N I A

Legenda: ABORT, ANTÉNA, BALET, BANKY, BAŠTA, BRADY, CELINA, 
CIEVA, ČLOVEK, DALILA, DEJEPIS, DEKAN, DOMOV, DONOR, DRINA, 
DVERE, EBONIT, FERIT, KNIHA, KODAK, KOLEDA, KOLESO, KRAJANIA, 
LAKTE, LALOK, MALINA, MEMENTO, NERVY, NYMFA, OBETE, ODSUN, 
ODVETA, OLINA, OMELO, PATENT, ROBOTIKA, RUTER, SESTRY, SKRAT, 
SLAMA, SLINA, SLNKO, SOPKY, SPEVÁK, STATIKA, STOKA, STOPKY, 
ŠKOLA, TETIVA, TLAMA, TRASA, TRIEDA, VIOLA, VKLADY, VOJNY, 
ZMENY, ŽILINA, ŽUMPA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 7: Krížovka: Cirkev je dom, ktorý všetkých 
prijíma. Osemsmerovka: Sloboda sa nedáva do daru.

Výherca: Viera Šarišská z Ďačova

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

Pomôcky:  
Baks, Ort, 

Instar, Atrio, 
Nao

Otec
1
q

Alžírsky  
prístav

Telocvičné 
náradie

Výkvet 
spoločnosti Tam   Ligue  

Internad 
d´Arbitrage, 

skratka

2
q

Ozdobná 
šnúra 

na mentieke

Soška boha 
Amora Lúpaj

Dávala 
do párov

Izabela, 
po domácky

Privlastňoval

Obyvatelia 
Arábie

Maďarské 
mesto

Včelársky 
hoblík

  Stupeň larvy
Označenie 

múky
Odevy

Japonská  
míľa

Hmotnosť 
obalu

Chem. značka 
samária

Patriaci 
Karolovi

Dom. muž ské 
meno

Nie široko
Moletná

3
q

Chválne, 
po česky

Čínska opera

Dvojhláska

Vzduch, 
po grécky

Úryvok 
z opery

Nádhera
Kruhový 
priestor 

v kaldereLatinská 
predložka

  Búrka, 
po anglicky

Dom. ženské 
meno

Syntetický 
kaučuk Výplata

Druh psa
Miesto, 

po nemecky
Rímske číslo 

1001

Ujček
Venujem 10 m x 10 m

EČV Levoče Logaritmus 
naturalis

Nevopchal si

Označenie 
na hodinách 

predpoludním
Pramatka Plachetnica
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
05.05. Fatimská sobota (10.00 h)
13.05. Modlitby so službou oslob. a uzdravenia: 
chvály, svätá liturgia, euchar. pobožnosť (17.00 h)
16.05. 10. metropolitná púť kňazov s manželkami
24. – 26.05. Konferencia: Kresťanský životný štýl 
na Slovensku vo vzťahu k stvorenstvu

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
13.05. Stretnutie členov arcibratsva ruženca: svä-
tá liturgia (18.00 h)
19.05. Odpustová slávnosť
25.05. 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)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
05.05. Fatimská sobota (09.30 h)
11.05. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
16.05. Modlitby za oslob. a uzdravenie (17.30 h)
20.05. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.05. Modlitby za uzdr. k sv. Charbelovi (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
05.05. Fatimská sobota (10.30 h) 
06.05. Malá púť: GKS bl. P. P. Gojdiča (10.30 h)
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby za uzdrav.

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte 
jedno kritérium – kvalitnú prípravu (www.doman-
zelstva.sk). Príspevok je 120 eur za pár.
15. – 16.06. Duchovná obnova pre kňazské man-
želské páry pod vedením otca Vladimíra Sekeru. 
Začiatok je v piatok o 18.00 h a koniec v sobotu ve-
čer o 18.00 h. Príspevok je 20 eur za manželský pár.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo

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)
14. – 15.05. Formácia pre službu v rómskych ko-
munitách (Sigord)
26.05. Festrom v Raslaviciach

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
09.05. Večer mladých (17.30 h)
19.05. Seminár: Život v moci Ducha (10.00 h)
23.05. Biblický večer (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých: Utorok 16.30 Kaplnka v 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)
20.06. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

Hľadáme priateľa Slova s DOBRÝM SRDCOM – PRISPIEVATEĽA

Christos voskrese!
Na základe vašich žiadostí prinášame v rámci akcie HĽADÁME PRIA-
TEĽOV SLOVA možnosť podporovať časopis Slovo aj formou SIPO.  
Stačí, ak písomne listom alebo e-mailom oznámite redakcii svoju presnú 
adresu, EČP zo SIPA (ak máte) a ľubovoľnú sumu, ktorou chcete  
pravidelne mesačne časopis Slovo podporovať (min. 2 eurá). Suma vám 
bude pripočítaná k vášmu pravidelnému SIPO. Ak SIPO nemáte, pošta 
vám ho zriadi. Túto platbu budete mať na SIPO až dovtedy, kým znova 
listom alebo e-mailom neoznámite redakcii ukončenie podpory.
E-mail redakcie: redakcia@casopisslovo.sk
Poštová adresa: Slovo, Hlavná 3, 080 01 Prešov
Viac informácií na telefónnom čísle 0911 711 263.
Ďakujeme za každú vašu pomoc. 

redakcia


