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Po zriadení Maďarskej gréckokatolíckej 
eparchie v Hajdúdorogu poveril pápež sv. 
Pius X. jej riadením mukačevského biskupa 
Antona Pappa, ktorý bol do októbra 1913 aj 
jej administrátorom. Neskôr poveril riade-
ním eparchie Štefana Miklósyho, ktorého 
na jar 1913 vymenoval za prvého hajdúdorož-
ského biskupa.
V prípade včlenených farností z epar-

chie Nagyvárad (dnešné Rumunsko) sa pri 
vzniku eparchie vyskytol vážny konflikt. 
Kým biskupi z Užhorodu a Prešova podpo-
rovali vznik Hajdúdorožskej eparchie (ako 
aj predtým tolerovali maďarský liturgický 
jazyk), rumunskí biskupi boli proti. Rumun-
ská národná strana viedla búrlivú mediálnu 
kampaň a žiadala Svätú stolicu o zrušenie 
buly Christifideles graeci.
Táto mimoriadna agresívna kampaň však 

v Ríme vyvolala presný opak, a tak na konci 
roku 1914 sa situácia postupne upokojila. Ma-
ďarská vláda bola ochotná revidovať situáciu 
prevzatých farností. No vo februári 1914, 
v predvečer prvej svetovej vojny, mimoriadne 
tragická udalosť otriasla verejnosťou. Ruská 
tajná služba chcela atentátom zničiť prípad-
nú dohodu a zabrániť zmiereniu národnost-
ných protistrán. 24. februára 1914 atentátnici 
rumunskej národnosti v Debrecíne sídliace-
mu novému biskupovi poslali dvadsaťkilo-
gramovú zásielku s bombou. Jej výbuch spô-

sobil obrovské škody a zabil troch kuriálnych 
zamestnancov biskupa Miklósyho, a mnoho 
ďalších ťažko zranil. Vyšetrovatelia čoskoro 
zistili identitu páchateľov, ale svetová vojna, 
ktorá sa začala, sa stala prekážkou v ich spra-
vodlivom potrestaní.
Veľká svetová vojna spomaľovala organi-

záciu Hajdúdorožskej eparchie. Armádne 
výdavky a povojnová ekonomická kríza ne-
dovolili maďarskej vláde splniť sľuby, a preto 
vytvorenie eparchiálnej kúrie bolo brzdené.
V roku 1920 po Trianonskej dohode Haj-

dúdorožská eparchia stratila polovicu svojich 
farností. Ale ďalších 23 farností Mukačevskej 
a Prešovskej eparchie sa ocitlo na území 
Maďarska. Pre tieto farnosti Svätá stolica 
v roku 1924 vytvorila Miškovecký apoštolský 
exarchát, ktorý viedol Anton Papp, bývalý 
mukačevský biskup. V medzivojnovom 
období maďarskí gréckokatolíci bojovali 
za svoju vlastnú existenciu. Bez finančných 
základov a politickej podpory ťažko zvládali 
aktuálne problémy, medzi ktorými bola 
najväčšou otázka zmeny obradu.
Maďarská verejnosť sa pod vplyvom 

trianonského šoku krivo pozerala na grécko-
katolíkov, pretože byzantsky obrad spájala 
s rumunskými a slovanskými národmi. Po-
kiaľ v roku 1912 ustanovenie Hajdúdorožskej 
eparchie bolo ozajstným národným cieľom, 
v medzivojnovom období byzantský obrad 
a maďarská národnosť neboli stotožnené. 
Kvôli tejto mienke sa mnohí gréckokatolíci 
najmä vo veľkých mestách rozhodli nielen 

zmeniť obrad, ale dokonca aj cirkev (prestú-
pili do Reformovanej cirkvi).
Maďarská gréckokatolícka cirkev sa v roku 

1937 po smrti biskupa Štefana Miklósyho 
dostala do hlbokého úpadku. Gréckokato-
líci iba dúfali, že nejaký mladý a energický 
biskup by to mohol zabrzdiť. Takýmto bisku-
pom sa stal rodák z Máriapócsa, bazilián 
Miklós Dudás OSBM, ktorý sa na začiatku 
svojej apoštolskej činnosti s veľkým elánom 
a nasadením pustil do nových výziev. Jeho 
plány však zmarila druhá svetová vojna.
Situáciu celej Gréckokatolíckej cirkvi dob-

re ilustruje údel novopostavenej eparchiálnej 
budovy, ktorú v roku 1945 nemohli užívať, 
lebo sa do nej nasťahovala ruská komunistic-
ká tajná služba. V tom istom roku zomrel aj 
Anton Papp a Svätá stolica poverila vedením 
exarchátu biskupa Dudása, ktorý tak riadil 
celú Gréckokatolícku cirkev v komunistic-
kom Maďarsku.
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Otvorený list 
predsedovi vlády SR
Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 
v SR napísali 23. apríla 2018 otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu:

Vážený pán predseda vlády Slovenskej 
republiky!
Pozorne vnímame dianie v spoločnosti 

po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snú-
benice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie 
dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát 
a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná 
vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej pá-
chatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie 
všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa 
usilujú o naplnenie spravodlivosti.
Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí 

s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žur-
nalistika a kontrola verejnej moci médiami 
je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme 
tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom 
pri zachovaní úcty ku každému človeku 
informujú verejnosť o svojich zisteniach.
Cirkvi a náboženské spoločnosti re-

špektujú legitímne zvolených verejných 
predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa 
krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. 
Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, 
pretože aj krivé svedectvo je prestúpením 
Božích prikázaní. 
Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre 
mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou 
k dôstojnosti ľudského života od počatia 
po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k man-
želstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo 
verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je 
prítomná v mnohých sférach života spoloč-
nosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa 
vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro 
Božích prikázaní.
My všetci ľudia dobrej vôle – verejní 

predstavitelia i občianska spoločnosť – ne-
smieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia 
zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. 
Predstavitelia cirkví a náboženských spo-
ločností vyslovujú poďakovanie všetkým 

statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto 
problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, 
ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú 
na ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu 
i ľuďom.
Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespra-

vodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. 
Strata dôvery v politický systém, ktorý nedo-
káže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu 
extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou 
nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociál-
nych skupinách. Máme právo i povinnosť 
zachovať si vlastné duchovné a kultúrne 
tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme 
vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia – kresťania 
i nekresťania – sme povinní pomáhať ľuďom 
v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a nábožen-
stvo.
Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Sloven-

sku čelili počas komunizmu prenasledova-
niu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. 
Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, 
rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi 
dobre si uvedomujeme, že demokracia je 
napriek ťažkostiam najlepším miestom 
na rozvíjanie náboženskej slobody i ostat-
ných slobôd občanov.
Odmietame korupciu v akejkoľvek podo-

be. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvate-
ľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzá-
jomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti 
a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. 
Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať 
spoločenské krízy a upriamia náš duchovný 
zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý 
z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví  
a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 

v Slovenskej republike
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J▌Bohoslovci z Prešova navštívili Lublin
V rámci medzinárodnej spolupráce medzi 
východnými kňazskými seminármi v Európe 
navštívili 20. – 22. apríla štrnásti bohoslovci 
spolu s rektorom a vicerektorom Gréckoka-
tolíckeho kňazského seminára blahoslave-
ného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 
gréckokatolíckych bohoslovcov v Metropolit-
nom kňazskom seminári v Lubline v Poľsku.
Miestny vicerektor Bogdan Panczak im 

v krátkosti predstavil kňazský seminár, 
históriu Gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku 
a jej významné osobnosti. Poľskí bohoslovci 
previedli návštevníkov areálom seminára 
a opísali spôsob tamojšej kňazskej for-
mácie. V nasledujúci deň slávili spoločne 
v seminárnej kaplnke byzantského obradu 
svätú liturgiu, navštívili koncentračný tábor 

Majdanek, kde podstúpil mučenícku smrť 
aj jeden z gréckokatolíckych kňazov otec 
Emilián Kovč, ktorý bol v roku 2001 pápežom 
Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslavené-
ho. Popoludní navštívili baziliku zasvätenú 
Narodeniu Panny Márie v meste Chelm, 
ktoré bolo v minulosti centrom dnes už 
neexistujúcej Chelmskej eparchie.
Slovenskí bohoslovci sa zúčastnili na svätej 

liturgii v drevenej Cerkvi Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky, ktorá je zároveň miestnym 
farským chrámom gréckokatolíkov v Lubli-
ne. Navštívili Katolícku univerzitu v Lubline 
aj Lublinský zámok s gotickou Kaplnkou 
Najsvätejšej Trojice so starobylými freskami. 
(M. Tokár; foto: Peter Manko)

J▌Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do Česka
V Ríme sa 19. – 20. apríla konala rozlúčka 
s telesnými ostatkami pražského arcibisku-
pa a kardinála Jozefa Berana, ktoré od jeho 
smrti v roku 1969 odpočívali v pápežských 
kryptách pod Bazilikou sv. Petra. Svätú omšu 
slávil 19. apríla v českom kolégiu Nepomuce-
num v Ríme slovenský kardinál Jozef Tomko, 
ktorý v minulosti pôsobil ako vicerektor 
tohto kolégia, a osobne si zaspomínal 
na kardinála Berana ako na muža modlitby. 
Koncelebrovali ďalší českí i zahraniční bis-
kupi a veľa kňazov. Gréckokatolícku cirkev 
zastupovali otcovia Marko Durlák a Jaroslav 

Lajčiak. Kardinálove ostatky v nasledujúci 
deň opustili Rím a putovali do Prahy, kde 
boli uložené v Kaplnke sv. Anežky v priestore 
Katedrály sv. Víta.
Jozef Beran sa narodil v Plzni v roku 1888. 

Prenasledovaný nacistami bol deportova-
ný do koncentračného tábora v Terezíne 
a v Dachau. Po druhej svetovej vojne sa 
stal pražským arcibiskupom. Bol jedným 
zo spolusvätiteľov blahoslaveného Vasiľa 
Hopka, pomocného prešovského biskupa. 
Keď sa v roku 1948 dostali k moci komunisti, 
bol uväznený a izolovaný. Po dlhom vyjed-
návaní s Vatikánom mu bola v roku 1963 
udelená milosť, ale svoj úrad arcibiskupa 
nesmel prevziať. V roku 1965 mu bolo dovo-
lené zúčastniť sa na Druhom vatikánskom 
koncile, ale s podmienkou, že sa do svojej 
vlasti nesmie vrátiť. Pápež Pavol VI. ho v tom 
istom roku vymenoval za kardinála. V Ríme 
žil skôr utiahnuto, na verejnosti príliš nevy-
stupoval, kvôli čomu ho médiá označovali 
ako kardinála so zatvorenými ústami. Jozef 
Beran zomrel v exile v pápežskom kolégiu 
Nepomucenum 17. mája 1969. (-md)

�� V dvoch čínskych provinciách, v najľud-
natejšej Che-nan a v Sin-ťiang i v Ujgurskej 
autonómnej oblasti, ktorá je najrozľah-
lejšia, bola 8. apríla uplatnená smernica 
zakazujúca vstup do kostolov pre mladých 
ľudí do 18 rokov. Zákaz sa týka aj všet-
kých Cirkvou organizovaných aktivít pre 
deti a neplnoletú mládež vrátane letných 
táborov či vzdelávacích programov. Ide 
o opatrenie na zastavenie rýchleho rastu 
kresťanskej komunity v Číne. (RV CZ)

�� Znepokojenie nad vzostupom tzv. 
ideológie zastávajúcej nestálosť pohlaví 
vyjadrila 24. apríla Biskupská konferencia 
Anglicka a Walesu. Vo vyhlásení sa píše: 
„Sme hlboko znepokojení nad zmätkom 
vytváraným touto genderovou ideoló-
giou... Dúfame, že zásadná dôležitosť 
sexuálnej odlišnosti bude v našej kultúre 
opäť docenená...“ Biskupi dodávajú, že sú 
pripravení starať sa o tých, ktorí neprijíma-
jú svoje biologické pohlavie, a sprevádzať 
ich k pochopeniu, že sú milovaní Bohom 
a majú hodnotu vo svojej Bohom danej 
dôstojnosti. (RV CZ)

�� Gréckokatolícki biskupi krajín Vyšeh-
radskej štvorky vydali 25. apríla v Debre-
cíne spoločné vyhlásenie reagujúce na mi-
moriadne utrpenie kresťanských bratov, 
ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť pre 
prenasledovanie kresťanov a pre vojnové 
konflikty. Zdôrazňujú dôležitosť pomoci 
týmto núdznym so zachovaním kresťan-
skej identity európskych krajín a vyzývajú 
k mierovému úsiliu všetkých na vytvorenie 
možnosti návratu a života týchto utečen-
cov vo vlastnej krajine.

�� Vatikán v spolupráci so Slovenskom 
v máji vydal poštovú známku pri príleži-

tosti 1150. výročia 
pápežského schvá-
lenia používania 
slovanskej reči 
v liturgii. Grafickú 
predlohu známky 
vytvoril grafik 
a rytec František 
Horniak na základe 
obrazu maliara 
Dušana Kállaya. 
Zobrazuje moment 
prijatia sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme 

pápežom Hadriánom II., ktorému odovzdali 
relikvie sv. Klementa a starosloviensky 
preklad štyroch evanjelií. V centrálnej časti 
známky sa nachádzajú prvé štyri verše 
Markovho evanjelia v staroslovienčine pod-
ľa predlohy Zografského kódexu, skvostu 
slovanskej literatúry z 10. storočia nájdené-
ho v kláštore na hore Athos. (RV)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

Na ceste k svätosti
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Nový život v Kristovi
Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil 
význam sviatosti krstu: „Pamätajme na po-
sledné slová Zmŕtvychvstalého adresované 
apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svä-
tého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného 
kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený 
do samotného života Najsvätejšej Trojice. 
Veď krstná voda nie je hocijaká, ale je vodou, 
nad ktorou sa vzýva Svätý Duch, ktorý dáva 
život. Pomyslime na to, čo Ježiš povedal 
Nikodémovi, aby mu vysvetlil narodenie 
sa pre božský život: Ježiš odpovedal: ,Ak sa 
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 
vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo 
z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je 
Duch‘ (Jn 3, 5 – 6). Krst je preto účinným 
znamením znovuzrodenia, aby sme kráčali 
v novosti života. Pripomína to svätý Pavol 
takto: ,Neviete, že všetci, čo sme boli pokrs-
tení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli 
pokrstení? Krstom sme teda s ním boli po-
chovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus 
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my 
žili novým životom‘ (Rim 6, 3 – 4). Vnárajúc 
nás do Krista nás krst robí údmi jeho tela. 
My pokrstení nie sme izolovaní – sme údmi 
Kristovho tela, ktorým je Cirkev, a sme účast-
ní na jej poslaní vo svete. Vitalitu, ktorá vy-
viera z krstného prameňa, znázorňujú tieto 
Ježišove slová: ,Ja som vinič, vy ste ratolesti. 
Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia‘ (Jn 15, 5). Ten istý život, život Svätého 

Ducha, plynie z Krista na pokrstených, 
spájajúc ich v jednom tele, pomazanom 
svätou krizmou a vyživovanom pri eucha-
ristickom stole. Krst Kristovi dovoľuje žiť 
v nás a nám dovoľuje žiť zjednoteným s ním, 

aby sme spolupracovali v Cirkvi každý podľa 
vlastného stavu na pretváraní sveta. Krstný 
kúpeľ, prijatý jediný raz, osvetľuje celý náš 
život a vedie naše kroky až k nebeskému 
Jeruzalemu. Sviatosť predpokladá cestu viery, 
ktorú nazývame katechumenát, samozrejme 
vtedy, keď o krst žiada dospelá osoba. Ale aj 
deti sú už od dávnych čias krstené vo viere 
svojich rodičov. Niektorí si myslia: „Prečo 
krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? Dúfaj-
me, že keď vyrastie a nadobudne chápavosť, 
ono samo požiada o krst.“ To však znamená 
nemať dôveru vo Svätého Ducha, lebo keď 
my krstíme dieťa, do dieťaťa vstupuje Svätý 
Duch a Svätý Duch dáva v tom dieťati už 
odmalička rásť kresťanským cnostiam, ktoré 
potom vykvitnú. Túto príležitosť vždy mu-
síme dať všetkým, všetkým deťom, aby mali 
vo svojom vnútri Svätého Ducha, ktorý ich 
bude viesť v priebehu života. Nezabudnite 
dať deti pokrstiť. Nikto si krst nezasluhuje, 
ten je vždy nezištným darom pre všetkých, 

pre dospelých aj novorodencov. Ale tak, ako 
je to aj pri zrnku plnom života, tento dar sa 
zakorení a prináša plody v prostredí živenom 
vierou. (úryvok katechézy z 11. apríla 2018)

Povolaní k svätosti
Cestu svätosti naznačil Svätý Otec v prího-
vore pred poludňajšou modlitbou: „Božie 
slovo nám v dnešnú nedeľu ukazuje cestu 
a podmienky, ako sa stať spoločenstvom 
zmŕtvychvstalého Pána. Ježiš sa predstavuje 
ako pravý vinič a pozýva nás ostať zjedno-
tenými s ním, aby sme mohli prinášať veľa 
ovocia. Vinič je rastlina, ktorá tvorí jednotu 
so svojimi ratolesťami; ratolesti zas prinášajú 
úrodu iba vtedy, ak sú zjednotené s viničom. 
Tento vzťah je tajomstvom kresťanského 
života a evanjelista Ján to vyjadruje slovesom 
ostať. ,Ostaňte vo mne,‘ hovorí Pán. Zname-
ná to ostať v Pánovi, aby sme našli odva-
hu vyjsť zo seba samých, z nášho pohodlia, 
aby sme sa posunuli na šíre more potrieb 
tých druhých a dali tak hlboký nádych nášmu 
kresťanskému svedectvu. Táto odvaha vyjsť 
zo seba a zamerať sa na potreby druhých sa 
rodí z viery v zmŕtvychvstalého Pána a z is-
toty, že jeho Duch nás sprevádza v našich 
dejinách. Jedným z najzrelších plodov pra-
meniacich zo spoločenstva s Kristom je totiž 
dobročinné úsilie voči blížnym, keď miluje-
me bratov s ochotou k sebazapreniu, tak ako 
Ježiš miloval nás. Dynamika bratskej lásky 
veriaceho človeka sa rodí zo stretnutia s Ježi-
šom a zo zotrvávania v Ježišovi. On je pre nás 
tým viničom, z ktorého nasávame miazgu, 
t. j. ,život‘, aby sme mohli do spoločnosti vná-
šať ten odlišný spôsob žitia a angažovania sa, 
ktorý kladie na prvé miesto tých posledných. 
Keď sme dôverne zjednotení s Pánom, tak 
ako sú dôverne zjednotené ratolesti s vini-
čom, sme schopní prinášať ovocie nového 
života, milosrdenstva, spravodlivosti a poko-
ja, ktoré pochádzajú z Pánovho zmŕtvych-
vstania. Je to presne to, čo robili svätci, tí, čo 
žili kresťanský život a svedectvo bratskej lás-
ky v plnosti, pretože boli pravými ratolesťami 
Pánovho viniča. My všetci sme povolaní stať 
sa svätými životom lásky a vydávaním každo-
denného osobného svedectva tam, kde sa na-
chádzame. My všetci sme povolaní k svätosti; 
máme sa stať svätými vďaka tomu bohatstvu, 
ktoré získavame od zmŕtvychvstalého Pána. 
Každá činnosť – práca i odpočinok, rodinný 
i spoločenský život – každá aktivita, malá či 
veľká, ak ju prežívame v spojení s Ježišom 
a v postoji lásky a služby, je príležitosťou žiť 
naplno sviatosť krstu a evanjeliovú svätosť. 
Kiež nás Panna Mária učí ostávať v Ježišovi 
tak ako ratolesti na viniči, a nikdy sa neodde-
liť od jeho lásky. Bez neho totiž nemôžeme 
nič urobiť, lebo náš život je živý Kristus, prí-
tomný v Cirkvi a vo svete. (úryvok príhovoru 
z 29. apríla 2018)

Kanonizácia Jána Pavla II. a Jána XXIII. v roku 2014 v Rím
e

„Len Boh nám môže darovať pravé šťastie. 
Je zbytočné, aby sme strácali čas  

a hľadali ho inde, v bohatstve,  
v potešení a v moci.“  

(twitter Svätého Otca Františka  
z 26. apríla 2018)
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Krátko po polnoci 21. apríla sa 137 ľudí stretlo na košickom 
letisku, aby začalo jubilejnú púť do Svätej zeme spolu so 
svojím pastierom, prešovským arcibiskupom metropolitom 
Jánom Babjakom SJ ďakujúc tak Bohu za všetky milosti 
a dobrodenia prijaté za dvesto rokov existencie Prešovskej 
eparchie.

JJ Patrik Maľarčík
J� foto: Patrik Maľarčík

V tvárach ľudí bolo možno vnímať túžbu 
po odhalení tajomstva Svätej zeme, čo sa za-
čalo napĺňať o tretej hodine odletom do Tel 
Avivu. Sprievodca otec Miroslav Labač pútni-
kov privítal slovami: „Vitajte vo Svätej zemi!“ 

Cézarea, Nazaret
Púť sa začala prvou väčšou zastávkou v Cé-
zarei, ktorú dal postaviť sám Herodes Veľký. 
Po prehliadke  archeologického areálu sa 
pokračovalo do Nazareta, kde pútnici slávili 

svätú liturgiu v Kostole sv. Jozefa a prezreli 
si miesta, kde žil sv. Jozef a Presvätá Boho-
rodička. V tú noc mali pripravený nocľah 
v mestečku Nazaret.

Hora premenenia, Kána Galilejská, 
Haifa
V nedeľu ráno sa skupiny všetkých troch 
autobusov stretli pri slávení svätej liturgie 
na hore Tábor – hore premenenia Pána. 
Nadšení krásnymi výhľadmi pokračovali 
do Kány Galilejskej, kde si manželia obnovili 
manželské sľuby. Navštívili aj pevnosť rehole 
johanitov v Akku, ktorí prišli brániť Svätú 
zem po tom, čo v roku 1009 sultán Hakim 

zrovnal Baziliku Božieho hrobu so zemou. 
Ďalej putovali do Haify na horu Karmel, kde 
navštívili generálny kláštor rehole karmeli-
tánov Stella Maris a pokochali sa pohľadom 
na Perzské záhrady.

Magdala, Hora blahoslavenstiev, 
Tabgha, Kafarnaum
V pondelok ráno pútnici navštívili Baziliku 
Zvestovania Presvätej Bohorodičky, kde pri 
slovenskej ikone na nádvorí začali deň mod-
litbou akatistu. Potom sa presunuli do Mag-
daly, odkiaľ pochádzala aj Mária nazývaná 
Magdaléna, z ktorej Pán Ježiš vyhnal sedem 
zlých duchov. V archeologickom areáli videli 
základy synagógy, do ktorej s istotou chodil 
Ježiš Kristus. Výnimočnosťou tohto miesta je 
nový chrám, ktorý dal postaviť don António 
Fernandéz. Odkúpil od židov celý pozemok 
aj s tridsiatimi domami, ktoré dal zbúrať, aby 
na tomto mieste postavil chrám a pútnický 
dom. Oltár vnútri chrámu tvorí loď, ktorá 
akoby plávala na Galilejskom jazere. Práve 
tu Pán povolal prvých učeníkov, čo si pútnici 
sprítomnili aj spevom piesne Pán zastavil sa 
na brehu.
Plní silných dojmov ďalej pokračovali 

v púti na Horu blahoslavenstiev, kde slávili 
svätú liturgiu s výhľadom na Galilejské 
more. Otec Miroslav Labač v homílii priblížil 
tajomstvo pravého šťastia, o ktorom po-
čúvali hladní pútnici pred dvetisíc rokmi. 
Potom navštívili Tabghu, miesto zázračného 
rozmnoženia chleba a rýb, kostol, v ktorom 
sa nachádza skala Mensa Christi – Kristov 
stôl, kde Ježiš Kristus po svojom zmŕtvychvs-
taní jedol rybu s učeníkmi po zázračnom 

Takto sa díval 
na Jeruzalem

6 www.casopisslovo.sk



rybolove a po trojitom vyznaní lásky udelil 
apoštolovi Petrovi primát. Na tomto mieste 
sa Slováci modlili za pápeža a vladyka Ján im 
v tomto roku jubileí udelil špeciálne apoš-
tolské požehnanie. V Kafarnaume navštívili 
Petrov dom a vydali sa na trojhodinovú cestu 
autobusom, aby vo večerných hodinách našli 
už pripravený nocľah v Betleheme.

Betánia, rieka Jordán, Jericho
V utorok ráno po slávení svätej liturgie 
v Betánii, na mieste, kde Ježiš vzkriesil štyri 
dni mŕtveho Lazára, všetky skupiny spoloč-
ne putovali k rieke Jordán, aby si obnovili 
svoje krstné sľuby a nanovo mohli zažiť svoje 
osobné vzkriesenie zo smrti do života. Po-
tom navštívili najstaršie mesto Jericho, kde 
prechádzali okolo planého figovníka, na kto-
rom stretol Ježiša aj mýtnik Zachej, a tiež 
Horu pokušenia, na ktorej bol Kristus podľa 
tradície pokúšaný diablom. Krásne slnečné 
počasie i tajomstvo Mŕtveho mora zviedlo 
takmer všetkých vyskúšať jeho hustotu a len 
tak sa unášať na jeho vodách, a dopriať si tak 
zaslúžený odpočinok.

Jeruzalem
Stredajší deň patril k najsilnejším mo-
mentom púte. Po rannej svätej liturgii 
v gréckokatolíckom patriarchálnom chráme 
v Jeruzaleme pokračovali slovenskí pútnici 
do Baziliky Božieho hrobu, kde si najprv 
uctili miesto osadenia kríža na Golgote a zo-
stúpili aj do Kaplnky svätej Heleny. Potom sa 
pomodlili autentickú krížovú cestu v uliciach 
Jeruzalema, ktorou odprosovali za hriechy 
v Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré boli spácha-
né počas dvesto rokov existencie Prešovskej 
eparchie. Krížová cesta vyústila uctením 
Božieho hrobu. Počas čakania v rade sa 
pútnici modlili, aby tak svoje srdce pripravili 
na prijatie milostí, ktoré vyvierajú z prázdne-
ho Kristovho hrobu.
Vo štvrtok ráno slávili svätú liturgiu v Ba-

zilike Getsemani, na mieste, kde sa podľa 
tradície Pán Ježiš potil krvou. Atmosféru 
vtedajšej noci umocňovali tmavé okná a skala 
obkolesená železnou tŕňovou korunou. Prvú 
polovicu dňa strávili pútnici na Olivovej hore. 
Vstúpili do hrobu Presvätej Bohorodičky 
a potom sa vybrali aj na miesto nanebovstú-
penia Pána Ježiša. Popri židovskom cintoríne 
v údolí Cedron kráčali do chrámu Dominus 
Flevit – Pán zaplakal. „Takto sa Ježiš díval 
na Jeruzalem,“ rezonovali slová otca Mirosla-
va v chráme, z ktorého je nádherný pohľad 
na celý Jeruzalem. Poobede Slováci videli 
v Davidsonovom centre pozostatky Jeruzale-
ma z čias Ježiša Krista, krátky film o návšteve 
pútnika v Jeruzaleme aj múzeum približujúce 
vykopávky z okolia Jeruzalemského chrámu. 
V Dávidovom meste, prechádzajúc Kanaán-

skym tunelom, si omočili 
ruky v prameni Gihon. 
Zastavili sa aj pri Múre pla-
ču a navštívili rybník Siloe, 
kde bol uzdravený slepý 
od narodenia.
V piatok ráno po slávení 

svätej liturgie v Chráme 
svätej Kataríny Alexan-
drijskej pútnici vstúpili 
do Jaskyne Narodenia 
Pána, v ktorej dojemne 
pôsobili spoločne za-
spievané koledy či tropár 
sviatku. Odtiaľ pokračovali 
do Jaskyne mlieka, kde 
sa podľa tradície ukryla 
Presvätá Bohorodičky pri 
úteku do Egypta. V tejto 
kaplnke sa modlili za tých, 
ktorí nemôžu mať deti, ale 
aj za všetkých nenarode-
ných. Navštívili kaplnku 
neustálej adorácie, v ktorej 
sa na chvíľu stíšili a vnímali 
prítomnosť eucharistické-
ho Krista, potom vstúpili 
na Pole pastierov, kde anjel 
zvestoval veľkú radosť 
o Božom narodení týmto 
jednoduchým ľuďom.
Púť Prešovskej archie-

parchie sa ukončila pri 
ostatkoch svätej Miriam 
Baouardyovej nazývanej 
aj Malá Arabka. Na jej prí-
hovor si všetci vyprosovali 
silu čerpať a žiť z milostí, 
ktoré prijali na tejto púti. 
Po večeri v beduínskom 
stane a prebdenej noci 
vyrazili skoro ráno na spia-
točnú cestu domov, zacho-
vávajúc v srdci nespočetné 
množstvo zážitkov, darov 
a milostí, ktoré cez túto 
púť získali.
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J▌Zomrel otec Jozef Čekan
V Nedeľu o Samaritánke 29. apríla v 51. 
roku kňazského života a v 72. roku svojho 
pozemského života zomrel otec Jozef Čekan, 
titulárny kanonik. Zádušnú svätú liturgiu 
a pohrebné obrady slávil 2. mája prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Telesné 
ostatky otca Jozefa boli po pohrebných 
obradoch uložené na mestskom cintoríne 
v Prešove.
Jozef Čekan sa narodil 27. augusta 1945 

v Sabinove. Pred svojím kňazským svätením 
prijal sviatosť manželstva s Máriou, rod. 
Sovičovou, s ktorou vychovali syna Slavo-
míra, ktorý sa tiež stal kňazom. Rok pôsobil 
ako diakon a 27. marca 1967 bol vysvätený 
za kňaza. Po vojenskej službe dostal v roku 
1969 svoju prvú farnosť Veľký Lipník. 
Do roku 1978 sa mu podarilo za pomoci 
veriacich vybudovať novú farskú budovu. 
Vtedajší ordinár Ján Hirka mu v roku 1978 
udelil titul titulárny dekan. Pričinil sa o opra-
vu chrámov vo farnosti aj vo filiálke Stráňany. 
Otec Jozef bol v roku 1993 poverený bisku-
pom Jánom Hirkom spravovať farnosti Ma-
tiaška a Remeniny, kde opäť začínal s budo-
vaním farských budov. Pri posviacke farskej 

budovy 
v Reme-
ninách 
v roku 1995 
mu prešov-
ský biskup 
Ján Hirka 
udelil titul 
titulárny 
arcidekan. 
Popri pastoračných povinnostiach bol v ro-
koch 1996 – 1997 vicerektorom kňazského 
seminára. V rokoch 1998 – 2002 bol predse-
dom stavebno-liturgickej komisie a od roku 
1999 bol poverený správou sakrálnych stavieb 
v Prešovskej eparchii. V rokoch 2000 – 2001 
pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti 
Ľubovec. V roku 2001 mu biskup Hirka udelil 
titul titulárny kanonik a v roku 2002 bol vy-
menovaný za rektora katedrálneho chrámu. 
V rokoch 2002 – 2004 bol zasa metodikom 
Diecézneho katechetického úradu a v rokoch 
2004 – 2007 archivárom Biskupského úradu 
v Prešove. V roku 2007 odišiel do dôchodku, 
pričom určitý čas ešte vypomáhal v prešov-
skej katedrále ako spovedník.
Večná mu pamiatka! (ISPA)

J▌V Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja  
ako vzor moderného kresťana

V Chráme svätého veľkomučeníka a divo-
tvorcu Juraja vo farnosti Slovinky sa 20. – 
22. apríla konala celoeparchiálna odpustová 
slávnosť Košickej eparchie. Vyvrcholením 
slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur 
CSsR. Slávnostným kazateľom bol pomocný 
mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM.
Slávenie sviatku sa začalo v piatok prine-

sením relikvií svätého Konštantína, ktoré 
počas slávnosti boli k dispozícii k úcte všet-
kým pútnikom. Slúžiteľom svätej liturgie bol 
spišský protopresbyter otec Jaroslav Štefanko 
a kazateľom otec Martin Pavúk, správca 
farnosti Helcmanovce. Za účasti kňazov 
Spišskonovoveského protopresbyterátu 
nasledovalo vyslúženie sviatosti pomazania 
chorých a modlitby uzdravenia.
Sobotný program začal modlitbou mole-

benu k svätým Cyrilovi a Metodovi a pokra-
čoval posvätením ozimín. Po Veľkej večierni 
s požehnaním lítijných darov nasledovala 
svätá liturgia, ktorú slávil košický protosyn-
kel otec Vladimír Tomko. V homílii poukázal 
na poslanie veriaceho človeka vydávať sve-
dectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi v každo-
dennom živote.

Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu 
Molebenom k svätému Jurajovi a archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorá bola vysielaná 
v priamom prenose RTVS. Liturgiu slávil ko-

�� V Jubilejnom roku Prešovskej archie-
parchie sa 10. apríla v Cerkvi Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Becherove 
uskutočnil paschálny koncert Kňazského 
zboru sv. Jakuba. Koncert sa začal vstu-
pom kňazského zboru za spevu stichyry 
z utierne Paschy Tvoje vzkriesenie, Kriste 
Spasiteľu a pokračoval skladbami ospevu-
júcimi Kristovo víťazstvo nad hriechom. 
Počas koncertu mali veriaci možnosť 
povzbudiť sa katechézou, ktorú viedol otec 
Martin Pavúk, správca farnosti Helcmanov-
ce. Vyzdvihol Kristovu blízkosť, keď Ježiš 
po svojom vzkriesení uistil jedenástich 
učeníkov o svojej prítomnosti, pričom 
pripomenul proroka Izaiáša, ktorý hovorí 
proroctvo o Emanuelovi, čo v preklade 
znamená Boh s nami. Zboru sa v závere 
poďakoval správca farnosti Becherov otec 
Peter Halgaš. (I. Halgašová)

�� V regionálnom pracovisku Metodic-
ko-pedagogického centra v Prešove sa 
10. apríla uskutočnil odborno-metodický 
seminár, ktorý pripravil Diecézny kateche-
tický úrad Prešovskej archieparchie pre 
učiteľov náboženstva a náboženskej vý-
chovy. Lektorom bol otec Štefan Paločko, 
ktorý na Gréckokatolíckej teologickej fakul-
te prednáša fundamentálnu a dogmatickú 
teológiu. Prednášky sa týkali problematiky 
Kristovho spasiteľného diela a jeho apliká-
cie na praktický život človeka. (-šp)

�� Vo farnosti Bukovce sa 14. – 22. apríla 
po dvadsiatich rokoch konali pod vede-
ním otcov redemptoristov otca Jozefa 
Jurčenka CSsR a otca Miroslava Bujdoša 
CSsR ľudové misie. Okrem každodenných 
liturgií s misijnými kázňami sa vo far-
nosti konali rôzne bohoslužby a aktivity. 
V nedeľu po večierni to bola panychída 
za zomrelých na cintoríne, moleben 
k blahoslaveným mučeníkom, škola 
modlitby a stretnutia s deťmi materskej 
školy, žiakmi základnej školy či návštevy 
chorých, ktorým udelili sviatosť zmierenia 
a pomazania chorých. Silnými momentmi 
bola obnova manželských sľubov či krížová 
cesta s nesením misijného kríža po dedine. 
(D. Vasiľová)

�� Študenti a zamestnanci Gymnázia bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove privítali 16 
apríla misionárov z Renewal Ministries. 
Glann Smith predviedol monodrámu, 
ktorá predstavila život sv. Pavla, jeho 
obrátenie a misijné cesty. Nasledovali 
krátke workshopy na témy Život a ochrana 
života a zdieľania zo života misionárov. (J. 
Miháľová)

�� Na Základnej škole s materskou školou 
v Jakubanoch boli 20. apríla ocenení žiaci, 
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LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE
Camp eparchie 2018 (Košická eparchia)
Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30)

Turnusy
1. turnus: 3. – 5. august (vysokoškoláci a (ne)pracujúci)
2. turnus: 6. – 10. august (stredoškoláci)
3. turnus: 13. – 17. august (9 – 11 rokov)
4. turnus: 20. – 24. august (12 – 14 rokov) 
 
Prihlasovanie sa začína 27. mája.
Prihlásenie sa a viac informácií: www.aetos.sk

šický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti 
mnohých kňazov prevažne Spišskonovoves-
kého protopresbyterátu a veľkého množstva 
veriacich. 
Vo svojej homílii vladyka Nil poukázal 

na kedysi silno kresťanskú Európu a v nej 
žijúceho človeka, ktorý dnes opúšťa svoje 
kresťanské korene. Za príklad moderného 
kresťana dal svätého veľkomučeníka Juraja, 
ktorý sa i v čase prenasledovania Cirkvi od-

vážne držal svojich koreňov. K tejto odvahe, 
ktorá je dielom a darom Svätého Ducha, 
vyzval všetkých. „Byť odvážnym znamená 
byť svätým a takto vydávať svedectvo v tomto 
dnešnom svete. Pán nás volá k tejto svätosti, 
aby sme sa podelili so svojou radosťou, a tak 
sa stali svedkami vzkrieseného Krista,“ za-
končil vladyka. Spev na svätej liturgii viedol 
farský zbor Megalinarion zo Spišskej Novej 
Vsi. (T. Mikunda; foto: D. Kováč)

J▌Deti v Trenčíne zakúsili Paschu
V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície 
v Trenčíne sa deti 5. apríla počas jednej 
z pravidelných svätých liturgií oboznámili 
s ikonou Paschy. Pri katechéze Zostúpenia 
Krista do pekiel duchovný správca školy 
otec Igor Cingeľ zviazaním rúk, temnotou 
v miestnosti a uzavretou svätyňou ukázal 
dôsledok hriechu. Následne otec Igor vysvet-
lil, že Kristus životodarnou smrťou na kríži 
rozbil brány, roztrhal povrazy smrti a Adama 

s Evou vyzdvihol do raja, pričom sa kaplnka 
rozžiarila svetlom a deti za spevu tropára 
Kristus slávne vstal zmŕtvych vošli do sväty-
ne. V závere tejto veľkonočnej aktivity, ktorá 
bola vyvrcholením pôstnych aktivít, si žiaci 
pochutnali na veľkom veľkonočnom čokolá-
dovom vajci, ktoré je symbolom odumretia 
starého a zrodu nového života. (sr. Benjamí-
na M. Ondovčáková SSNPM)

J▌Cirkevné základné školy sv. Juraja v Svidníku 
a Trebišove oslávili sviatok svojho patróna

Sviatok patróna školy svätého a slávneho 
veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu 
Juraja oslávila Cirkevná základná škola v Tre-
bišove archijerejskou svätou liturgiou, ktorú 
23. apríla slávil vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha.
V homílii pripomenul žiakom a zamest-

nancom školy, že hoci dnes nie je násilne 
bránené vyznávať vieru, mnohí mladí od-
mietajú chodiť do chrámu a priznávať sa ku 
Kristovi. Vysvetlil, že v minulosti sa vyšetro-
valo, kto a kedy prišiel do chrámu, preto si 
treba vážiť slobodu vyznávať Krista, za ktorú 
sv. Juraj zaplatil životom.
V závere svätej liturgie sa riaditeľka školy 

Ľudmila Bumberová poďakovala prítomným 

kňazom a hosťom za účasť na slávnosti. 
Vladyka Milan tiež zablahoželal vybraným 
žiakom za dosiahnuté športové úspechy, 
keďže škola má aj takúto profiláciu. (vedenie 
CZŠ)
Aj v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 

vo Svidníku si 23. apríla pripomenuli sviatok 
patróna školy sv. Juraja. Slávnostnú liturgiu 
slávil v kaplnke školy svidnícky protopresby-
ter otec Ján Pavlík spolu s ďalšími kňazmi. 
V homílii poukázal na statočnosť a odvahu 
sv. Juraja v boji so zlom, s ktorým je človek 
aj dnes neustále konfrontovaný. Nasledoval 
slávnostný obed a rôzne hry či športové 
aktivity ako minigolf, futbal, prehadzovaná, 
volejbal a bedminton. (K. Hrižová)

ktorí sa zúčastnili na interaktívnych vedo-
mostných kvízoch pod názvom Vo svetle 
výročí. Tie vznikli v rámci medzipredme-
tovej spolupráce náboženská výchova, de-
jepis, slovenský jazyk a občianska náuka. 
Od začiatku roka sa žiaci oboznamovali 
s Jubilejným rokom Prešovskej archie-
parchie 2018. Na hodinách náboženskej 
výchovy sa učili o dejinách a osobnostiach 
Gréckokatolíckej cirkvi. Zúčastnili sa aj 
na prezentácii stredoškolskej odbornej 
činnosti Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
v obci Jakubany, ktorá vznikla na základe 
výpovedí očitých svedkov. Pre žiakov prvé-
ho stupňa sa uskutočnil interaktívny vedo-
mostný kvíz v marci a pre žiakov druhého 
stupňa v apríli. Cieľom bolo interaktívnou 
súťažou upevniť vedomosti, a tak aj hrdosť 
a vďačnosť Bohu za Cirkev. (A. Vaľková)

�� V Gréckokatolíckom kňazskom semi-
nári blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove sa 24. apríla konala 
beseda s otcom Františkom Dancákom 
ohľadne likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu cez vnímanie bl. biskupa 

Vasiľa Hopka. Otec František, ktorý v tom 
období pôsobil v Hrabskom, v rodnej 
dedine vladyku Hopka, a s vladykom udr-
žiaval intenzívny kontakt prostredníctvom 
listov, bohoslovcom opísal problémy, ktoré 
sprevádzali pastoráciu. Beseda bola spre-
vádzaná krátkym filmom o živote vladyku 
Hopka a prezentáciou dobových fotografií, 
osobnej korešpondencie aj úradných listín. 
(R. Fučko)

�� Sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ za účasti 
košického eparchu Milana Chautura CSsR 
požehnal v dominikánskom kostole v Ko-
šiciach kópiu ikony Presvätej Bohorodičky 
– Salus Populi Romani, ktorú vytvoril páter 
Kristián Šalamon. Ikona má pozdvihnúť 
pútnický Chrám Nanebovzatia Panny Márie 
v Košiciach, ktorý je od roku 2017 duchov-
ne pričlenený k pápežskej bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme, a teda sa stáva 
cieľom putovania veriacich. (TS KE)
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J▌Jubilejná spomienka na obnovenie Cirkvi  
v roku 1968

Gréckokatolícka cirkev si už po druhýkrát 
pripomenula vzácne jubileum – 50. výro-
čie obnovenia svojej činnosti v bývalom 
Československu. V Bazilike Svätého Ducha 
v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 
28. apríla ďakovnú archijerejskú svätú litur-
giu vladyka Cyril Vasiľ SJ z Ríma, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. Spolu-
slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, traja protosynkeli a vyše päťdesiat 
kňazov. Spevom ju sprevádzal Zbor sv. Jozefa 
pod vedením Márie Gofusovej. Veriacim sa 
prihovoril vladyka Cyril, ktorý neskrýval po-
tešenie nad historickým faktom obnovenia 
v roku 1968. Vo svojej kázni vyjadril presved-
čenie, že Boh je pánom dejín a skúšky slúžia 
na posilnenie vlastnej kresťanskej a cirkevnej 
identity. Prítomných nabádal k tomu, aby 
využili súčasnú vonkajšiu slobodu na tvorivé 
budovanie Božieho kráľovstva. Na záver za-
recitoval príznačnú báseň Mikuláša Kasardu 
Zemplínske leto 1968.
Druhou časťou stretnutia bolo tematické 

sympózium zamerané na špecifické okolnos-
ti procesu obnovy Gréckokatolíckej cirkvi. 
Vladyka Cyril vo svojom referáte priblížil 
spoločenský rámec obdobia tzv. Pražskej jari 
a poukázal na zachovanú korešpondenciu 
v sídle kongregácie, ktorá dokumentuje 
úmysel Akčného výboru spolupracovať 
s cirkevnou hierarchiou. V druhom referáte 
Viera Michalková z Bratislavy ako pamätníč-
ka spomínala na búrlivé momenty zo života 
svojho otca Jána Murína, protagonistu proce-
su obnovy, a kňazských rodín jeho generácie. 
Civilno-právne aspekty spolužitia Cirkvi 

a štátu priblížila Alena Krunková z Košíc. 
Vydávaniu gréckokatolíckych liturgických 
kníh po obnovení sa venoval Michal Gleva-
ňák z Prešova.
Podujatie organizačne zastrešil Spolok 

sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Je 
priam symbolické, že sa konalo v deň, keď 
bola pred 68 rokmi Gréckokatolícka cirkev 
administratívne zlikvidovaná. Vďaka Bohu 
a vnútornej vitalite viery svojich členov však 
ožila a dnes skladá skúšku zo slobodnej 
existencie. (M. Hospodár; foto: M. Dupnák 
a J. Poprík)

J▌Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína
Už na šiestej každoročnej cyklotúre Tre-
bišovského protopresbyterátu s vladykom 
Milanom Chauturom CSsR, košickým epar-
chom, sa 1. mája zúčastnili cyklisti Košickej 
eparchie. Štart sa tradične konal v trebišov-
skej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Vyše 250 mladých na čele s vladykom Mila-
nom sa vybralo z Trebišova po farnostiach 
protopresbyterátu, pričom navštívilo chrámy 
v obciach Zemplínske Hradište, Stanča, Niž-
ný Žipov, Michaľany a Veľká Tŕňa. Cyklotúra 

tak prešla počas šiestich rokov všetkými 
farnosťami protopresbyterátu.
Zastávky v chrámoch boli spojené s mod-

litbou desiatku radostného ruženca, miestny 
kňaz priblížil mladým farnosť, v ktorej sa 
práve nachádzali, a nechýbalo občerstvenie, 
ktoré pripravili miestni farníci. Podujatie sa 
po vyše štyridsiatich kilometroch zakončilo 
v Dome kultúry vo Veľkej Tŕni, kde bol pre 
účastníkov cyklotúry pripravený guláš. (E. 
Zorvan; foto: Š. Keruľ-Kmec ml.)

�� Na košickom eparchiálnom úrade pre-
behlo 19. apríla eparchiálne kolo vyhodno-
tenia výtvarného projektu Východní svätí 
pre súčasnosť, ktorého predmetom bola 
osoba, chrám či udalosť z dvestoročnej 
histórie Prešovskej eparchie, a výtvarnej 
súťaže Biblia očami detí a mládeže, ktorej 
témou boli výjavy z Knihy Genezis a Evanje-
lium podľa sv. Marka. (M. Girovská)

�� Žiaci s učiteľmi Špeciálnej základnej 
školy sv. Anny v Starej Ľubovni sa 20. apríla 
prezliekli za princezné, zvieratká, kuchárov, 
víly, pirátov 
a vytvorili 
spoločenstvo, 
v ktorom sa 
tancovalo, spie-
valo, súťažilo 
a odmeňovalo. 
(M. Starinská)

�� Na Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulte Prešovskej univerzity v Prešove sa 
20. apríla uskutočnila vedecká konferencia 
na tému 20. výročie uvedenia nového 
prekladu Svätej božskej liturgie nášho otca 
svätého Jána Zlatoústeho do života, na kto-
rej sa zúčastnili aj hierarchovia Prešovskej 
metropolie.

�� Starší skauti, roveri zo Zboru blahosla-
veného biskupa Vasiľa Hopka z Federácie 
skautov Európy, pomohli 23. apríla upra-
tovať verejné priestory mesta Prešov, čo 
vychádza z princípov katolíckeho skautské-
ho hnutia, ktoré vedú skautov k nezištnej 
službe. (M. Buk)

�� Predseda vlády SR Peter Pellegrini prijal 
23. apríla predstaviteľov cirkví a nábožen-
ských spoločností, pričom Konferenciu 
biskupov Slovenska zastupovali bratislavský 
arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský 
a bratislavský eparcha Peter Rusnák.

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom cen-
tre Bárka v Juskovej Voli sa 27. – 29. apríla 
konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra 
Liptáka z Košíc. (P. Maľarčík)

�� V telocvični v Rozhanovciach sa 28. aprí-
la konal celoslovenský futsalový turnaj 
medzi seminármi o pohár Konferencie 
biskupov Slovenska, na ktorom bronzové 
medaily získali bohoslovci z Gréckokatolíc-
keho kňazského seminára blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

�� Koncom apríla vyšiel slovenský pre-
klad apoštolskej exhortácie Svätého Otca 
Františka o povolaní k svätosti v súčasnom 
svete Gaudete et exsultate – Radujte sa 
a jasajte.
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J▌Turistický deň s vladykom Jánom Babjakom
Mladí Prešovskej archieparchie sa 1. mája 
spolu s prešovským arcibiskupom metropo-
litom Jánom Babjakom SJ vydali na 6,5 km 
dlhú trasu Zámutov – Juskova Voľa. Približne 
1 300 účastníkov sa počas túry zamýšľalo nad 
heslom roka jubileí Prešovskej archieparchie 
Tvoje z tvojho tebe prinášame.
Na prvom stanovisku bola účastníkom 

priblížená téma sviatostí, kde sa pomocou 
správnych odpovedí na otázky približovali 
k Ježišovi Kristovi. Na druhej zastávke budo-
vali hlbší vzťah s Presvätou Bohorodičkou. 
Na treťom bola odhalená veľkosť a bohatstvo 
tajomstva Cirkvi, v ktorej má každý svoje 
miesto. Účastníci boli vyzvaní k budovaniu 
jednoty medzi sebou navzájom i v Cirkvi.
V cieli, v amfiteátri areálu Gréckokatolíc-

keho mládežníckeho centra Bárka, sa účast-
níkom prihovoril vladyka Ján, ktorý všetkých 
pozval k zamysleniu sa nad cieľom pozem-
ského putovania – nad nebom, ktoré Boh 

pripravil pre človeka. Povzbudil k vytrvalosti 
na tejto ceste.
Každý účastník si v cieli mohol vybrať 

z viacerých hier alebo využiť iné zábavné 
atrakcie – nafukovací hrad, šmýkačky, 
trampolíny či strieľať z luku. Obohatením 
boli aj kone a poník, na ktorých sa mohli deti 
povoziť. V areáli boli pre turistov pripravené 
bufetové stánky, ale i cukrová vata či kofola. 
O prípravu dňa sa postaral tím päťdesiatich 
animátorov dobrovoľníkov. (P. Maľarčík)

J▌Vladyka Peter Rusnák sa stretol s mládežou 
na turistickom dni

V Bratislavskej eparchii sa tohto roka stret-
nutie vladyku Petra Rusnáka, miestneho 
eparchu, s deťmi a mládežou Banskobystric-
kého protopresbyterátu konalo 1. mája a bolo 
spojené s turistickým dňom. V Banskej Bys-
trici vladyka Peter spolu s viacerými kňazmi 
slávil archijerejskú liturgiu. Vo svojej homílii 
vladyka vychádzal z posolstva pápeža Fran-
tiška k Svetovému dňu mládeže 2018 a vyzval 
okolo 150 zúčastnených, aby spolu s Presvä-
tou Bohorodičkou, mladou ženou z Nazare-
ta, počúvali Boží hlas, ktorý ich povzbudzuje 
k odvahe a dáva im potrebnú milosť, aby 
mohli odpovedať na jeho povolanie. 

Banskobystrickí veriaci pripravili pre hostí 
z Bratislavy, Telgártu, Šumiaca, Brezna, 
Zvolena a Žiaru nad Hronom veľké agapé. 
Popoludní nasledovala turistická časť, keď 
prítomní vystúpili na miestny vrch Urpín, 
známy svojou Kalváriou, ktorú spravujú 
otcovia karmelitáni. Podujatie vyvrcholilo 
v tamojšom Kostole Povýšenia svätého Kríža 
Molebenom k Presvätej Bohorodičke, keďže 
mesiac máj je osobitne zasvätený mariánskej 
úcte. V závere stretnutia mohli turisti načer-
pať nové sily aj vďaka pripravenému gulášu. 
(J. Krupa; foto: H. Vyslocká)

Rozhovor s otcom Martinom Mekelom, 
riaditeľom Gréckokatolíckeho formačného 
centra pre Rómov v Čičave, o tohtoročnom 
Festrome

JJ
Dada KolesárováJ�

�� Kedy vznikla myšlienka usporiadať 
Festrom a prečo? Komu je určený?

Pred trinástimi rokmi som bol s rómskymi 
zverencami na Campfeste. Stavali sme stany, 
pomáhali, kde bolo treba. Vtedy mi Pán 
vnukol myšlienku urobiť kresťanský rómsky 
festival. Mal byť ekumenický. Medzi Rómami 
som už vtedy vnímal rivalitu a na oboch stra-
nách denominačné predsudky. Žiaľ, zatiaľ 
sme stále skôr katolícky festival, na ktorý 
z času na čas príde nejaká kapela z inej deno-
minácie. Strach a predsudky medzi kresťan-
mi z rôznych cirkevných spoločenstiev sú 
stále tu. Ale verím, že raz sa nám podarí tieto 
bariéry prelomiť. Festival je kočovný, stále 
na inom mieste, a jedným z jeho zámerov je 
podporovať a vytvárať priestor začínajúcim 
rómskym kresťanským kapelám.

�� Čo je hlavnou témou tohto ročníka?

Hlavnou témou je Boh je našou silou! Často 
vnímame slabosť odolávať hriechu alebo 
prinútiť sa a urobiť niečo pre druhého 
nezištne. Myslím si, že toto je pilierom 
zdravej spoločnosti. K tomu chceme ľudí 
vyzývať. Boh je ten, kto dá milosť, aby sme 
odporovali hriechu, i ten, kto nás pozdvihuje 
k službe či sa oslávi v našej slabosti. Okrem 
toho budeme mať v piatok pred festivalom 
stretnutie mladých Rómov, služobníkov, kto-
rí sa združujú v platforme SAVORE – mladí. 
Verím, že prinesie úžitok mnohým Rómom 
a rast Cirkvi a jej služby v budúcich rokoch.

�� Na koho sa návštevníci môžu tešiť?

Okrem známejších kapiel ako F6, Lámačské 
chvály či speváčky Dominiky Gurbaľovej 
vystúpia aj menej známe rómske kapely 
LOND, SARA, AV MANCA, FIL3. No okrem 
toho, že dobre zahrajú, je na všetkých kape-
lách dôležité niečo iné. Očakávame, že nám 
pomôžu zjednotiť sa v chvále nášho Boha 
a že nás privedú do jeho prítomnosti. Tiež 
chcem povedať, že festival nie je výhradne 
pre Rómov. Veď na Slovensku potrebujeme 
žiť spoločne.
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„Odvaha je protirečenie. Znamená totiž 
túžbu po plnosti života, ktorý sa odhodlá až 
k smrti...“ 

G. K. Chesterton

Drahá dievčina, drahý mládenec,
skôr, ako sem čokoľvek napíšem, chcem na-
písať toto: tento text je umiestnený pod krí-
žikom s výkričníkom, čo znamená, že všetko, 
čo píšem, chcem písať v Božom mene.
Tak ma to naučila mama v nedávnych ča-

soch, keď sa ešte listy písali perom na papier.
Je skoro ráno, začína svitať. Som na do-

volenke u rodičov a privstal som si, aby som 
osamote a v tichu mohol napísať tento text. 
Píšem ho v šere svojej bývalej detskej izby, 
kde som vyrastal. Tu pri pohľade na veľký 
starý orech som zvykol dumať nad tým, aké 
by to bolo nájsť odvahu a odpovedať na ta-
jomné volanie, ktoré vtedy vo mne začínalo 
stále nástojčivejšie rezonovať. Ten hlas znel: 

„Neboj sa ísť do rehole, neboj sa ísť 
k františkánom, neboj sa zasvätiť 
sa na celý život. Poď!“ Nechcem, 
aby to pre tvoje uši vyznelo len 
ako písačky alebo navrávačky.
Pripadal som si totiž 

vtedy ako hlavný protagonista 
dnešného zamyslenia – apoštol 

Peter, keď mal chodiť po vode. Rovnako ako 
on som vtedy túžil vykročiť, a zároveň som 
veľmi pochyboval.
Teda predpokladám, že poznáte ten prí-

beh. Učeníci sú na lodi. Celú noc fúka proti 
nim vietor. Nadránom k nim prichádza Ježiš. 
Oni sa veľmi preľaknú, že mátoha, ale Ježiš 
im povie: „Nebojte sa, vzmužte sa, to som ja!“ 
Neviem, čo vnútri prežívali ostatní apoštoli, 
ale apoštol Peter svoje myšlienkové pochody 
vyjadril navonok: „Pane, ak si to ty, rozkáž, 
aby som prišiel k tebe po vode.“ A Ježiš mu 
nepovie: „Neblázni, chodenie po vode nie je 
pre teba,“ ale ho jednoducho vyzve: „Poď!“ 
Peter pozbiera odvahu, ide a chvíľku to 
naozaj funguje. Chodí po vode!
Ibaže potom si uvedomí, že podľa zákonov 

fyziky by vôbec nemal takto chodiť, ale mal 
by ísť rovno ku dnu. Navyše, keď si všimol 
ten hrozivý vietor všade naokolo, tak naozaj 
šiel ku dnu. Ale Ježiš ho v rozhodujúcej chvíli 

zachytí a povie kľúčovú vetu: „Prečo 
si pochyboval, ty maloverný!?“ Toľko 
rámec udalostí.
Nedávno sme boli s františkánskou 

mládežou Gifra na putovnom tábore. 
Súčasťou neho bolo aj medzipristátie 
na kúpalisku Dobrá Voda. Tam sme 
sa všakovako bláznili a humorne sa 
vyhlasovali za vládcov bazéna. Nuž 
a v rámci šantenia sme si nacvičo-
vali aj skok, ktorý sme nazvali beh 
po vode. Keďže hladina vody bola 
identická s okrajom bazéna, rozbehli 
sme sa po ňom a chvíľku sme bežali 
po hladine vody, kým sme neklesli 
ku dnu. Niektorí stihli urobiť dva kroky, no 
tí, ktorí rýchlejšie prepletali nohami, stihli 
urobiť aj štyri kroky – relatívne ešte nad 
hladinou a potom... Hups! Prečo to píšem? 
Lebo to chodenie po vode bola iba taká fra-
jerina, taký humor, taká hra na efekt. Mne to 
pripomenulo mnohé kresťanské mládežníc-
ke stretká alebo iné akcie, kde prídeš a všetko 
je „top a mega, a amen, a aleluja“. Lenže keď 
potom treba obstáť a pokúsiť sa kráčať vo 
všednom dni po Božích cestách aj napriek 
neistému podložiu pre svoje nohy, vari to nie 
je tak, že ten zápas prehrávaš a ideš ku dnu? 
Takže bacha, lebo hra na vojakov, ktorí nikdy 
neskúsia vojnu, je príliš jednoduchá.
O téme, o ktorej sa teraz s tebou bavím – 

teda Peter a jeho odvaha chodiť po vode – na-
písal John Ortberg zaujímavú knihu, ktorej 
dal výstižný názov Ak chceš chodiť po vode, 
musíš vystúpiť z lode. Keď sa v nej pýta 
na zlyhanie Petra, priznáva jeho čiastočné 
zlyhanie. Strhol pohľad inde, keď mal byť 
upretý na Krista, preto nastali pochybnosti. 
Videl vietor a začal sa topiť. Áno, ale dá sa 
na to pozrieť aj inak. V tej lodi sedelo jede-
násť iných a azda väčších zlyhaní, ako bolo 
to Petrovo, pretože ostatní učeníci zlyhali 
potichu. To súkromné zlyhanie zvyšných 
jedenástich apoštolov ostalo nepovšimnuté, 
a teda ani neskritizované. A tak iba Peter 
okúsil akési zahanbenie z verejného zlyha-
nia. Lenže Peter okúsil ešte aj iné dve veci.
Iba on zakúsil neopakovateľnosť chode-

nia po vode a spoznal, aké to je uskutočniť 
niečo, čo by nikdy človek nebol schopný sám, 

z vlastnej sily. Musel mať eufóriu z toho, ako 
sa ho Boh zmocnil, aby chodenie po vode na-
ozaj uskutočnil. Myslím si, že si ten zážitok 
niesol so sebou až za smrť.
Iba Peter zažil Božiu silu, keď ho Ježiš 

v kritickej situácii dvíhal z vĺn. Peter – 
na rozdiel od ostatných učeníkov – zakúsil, 
že keď sa topí, vtedy Ježiš úplne postačuje 
na to, aby ho zachránil. Zažil dôverné puto 
s Ježišom tak ako nikto z ostatných, lebo oni 
z lode ani nevystúpili.
„Najväčším zlyhaním nie je topiť sa vo 

vlnách. Najväčším zlyhaním je nevystúpiť 
z lode.“ Tak uzatvára svoju úvahu J. Ortberg.
Tu mi dovoľ ešte malú odbočku smerom 

k samotnej vode. Všimni si, že Ježiš urobil 
pomocou vody viaceré uzdravenia, akoby 
chcel naznačiť, že voda je symbolom nového 
života. A náš zakladateľ, svätý František, 
v Hymne na stvorenstvo o vode dodáva, že je 
pokorná, drahocenná a čistá. Áno – pokorná, 
lebo jej prirodzenou vlastnosťou je, že si 
hľadá vždy najnižšie položené miesto.
Akiste chceš teraz so mnou polemizovať 

a pripomenúť mi viaceré ničivé záplavy, kto-
ré si videl v telke alebo na internete v rôznych 
častiach sveta. Odpovedám ti áno. Áno, máš 
pravdu pravdúcu! Totiž vždy, keď voda opustí 
svoj status pokory a čistoty, ktorý ju definuje, 
vidíme, ako si hneď začne bezočivo hľadať 
svoj najvyšší bod a stáva sa pyšnou, pustošia-
cou a strašne zakalenou.
Myslím si, že takto je to aj s človekom. 

Preto sa aj krst vysvetľuje ako zostúpenie 
s Kristom do „zabitia“ hriechu, aby sme zno-
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vuzrodení vyštartovali žiť novým životom. 
A takto sa to deje aj pri každej spovedi. Peter 
chcel mať na mori podobnú schopnosť ako 
jeho učiteľ, ale zistil, že jeho odvaha a viera 
ešte potrebujú rásť. Áno, treba rásť do výšky 
Božej náruče.
Na Václavskom námestí v Prahe majú 

lavičky posiate citátmi. Na jednej z nich som 
čítal niečo v tom duchu, že na to, aby človek 
precestoval svet, nepotrebuje peniaze, ale 
odvahu. Chcel by som to parafrázovať a po-
dotknúť, že na to, aby si sa stal kresťanom 
podľa Ježišovho srdca, nepotrebuješ nejaké 
bombastické asketické cvičenia, ale potre-
buješ veľa Božej odvahy vykročiť na cestu 
hodnôt evanjelia. A každá svätá spoveď ti 
dá nielen milosť posväcujúcu, ale aj milosť 
pomáhajúcu ísť proti prúdu toho, čo sa nosí.
Keď sa takto skrze krstnú vodu a pokánie 

pozrieš na svoj život a premyslíš si veci svoj-

ho života, spoznáš a pochopíš, že 
vlastne ty si ten Peter. Ty si ten, 
kto pochybuje a zároveň si je istý 
sám sebou. Ty sa každý deň mu-
síš v pravde pýtať: Kde sa reálne 
nachádzam vo vzťahu k Ježišovi 
dnes? Si azda niekde vzadu 
v kúte lode, schúlený a prepása-
ný tromi bezpečnostnými pásmi 
a oblečený v štyroch záchranných 
vestách? Len pre tú istotu? Ach 
jaj, to sa k tvojej mladosti veľmi ne-

hodí! A možno tvoj vzťah ku Kristovi 
vyzerá tak, že – už, ale ešte nie – teda si 

jednou nohou na hladine mora, ale druhou 
ešte v zdanlivom bezpečí lode. Alebo sa už 
prechádzaš po hladine vody, ale jediné, čo 
zatiaľ dokážeš vnímať, je, že severný vietor je 
krutý a nebezpečný...
Lenže ideál, ktorý sa ti núka ako celoživot-

ná výzva odvahy, je takýto: chodíš si po hla-
dine spolu s Ježišom. A to je krása! A to je zá-
sah! Byť dnes naozajstným mládencom alebo 
dievčinou, to nie je len tak. Okrem iného si 
to vyžaduje veľa odvahy, Božej odvahy.
Z nášho trnavského františkánskeho 

kostola chodíme každý piatok po svätej omši 
v sviečkovom sprievode a s modlitbou na pe-
rách ulicami mesta až k okresnému úradu. 
Je to náš zápas za rodinu, za pravé hodnoty 
a za svedomie... Nie raz sa nám stalo, že pod-
napitá mládež – túžiaca si „zresetovať hlavu“ 
– vykrikovala na nás úplné zvrátenosti. Vtedy 
vždy myslím na to, koľko museli riskovať 
ľudia, ktorí v nádeji proti komunistickej 
beznádeji, veriac v Krista a jeho moc, v roku 

1988 odvážne vyšli na Hviezdoslavovo ná-
mestie v Bratislave, aby tam žiadali nábožen-
skú slobodu. Odpoveďou im boli vodné delá, 
obušky a surové rozháňanie pomedzi autá, 
ktoré do nich vrážali. Všetci, ktorí sa na tom 
zúčastnili, mohli očakávať ďalšie celoživotné 
prenasledovanie zo strany totalitnej moci. 
Áno, vždy myslievam na to, ako tí ľudia 
svojou odvahou riskovali nepomerne viac 
ako my dnes. Aj vďaka ich duchovnej sile sa 
štátny útlak začal rozdrobovať a o rok neskôr 
padol úplne.
Vraciam sa teda oblúčikom k úvodu. 

Odvaha znamená túžbu po plnosti života, 
ktorý sa odhodlá ísť až na smrť. V tom je jej 
protirečenie. Aj ty môžeš žiť naplno len pre 
to, za čo si ochotný aj zomrieť.
Odpovedať na Božiu výzvu: „Poď!“ 

znamená rozhodnúť sa uveriť. A ty sa vždy 
musíš rozhodnúť bez toho, aby si napokon 
vedel, ako to celé dopadne. A to, že sa naozaj 
rozhodneš pre jednu z možností, zname-
ná, že opúšťaš všetky ostatné, pre ktoré si 
sa nerozhodol. Ale tak či tak, stojí za to sa 
naozaj rozhodnúť pre niečo ušľachtilé, veľké 
a Božie. Aj keď na tej ceste rozhodnutia, 
odvahy a viery bolestne pokrivkávaš, ničoho 
sa neboj! Lebo aj človek, ktorý kríva, necúva, 
ale ide dopredu.
Medzičasom už do našej ulice naplno 

vkročilo slnko. Tak smelo a veselo v nádeji 
proti beznádeji vykroč aj ty do mladosti 
a sviežosti svojich dní. V mene Pána zástu-
pov!

brat františkán Filip Čierny

„Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich 
ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom 

lone.“ (Lk 1, 44) Stretnutie Márie s Alžbetou by 
sme mohli nazvať „prvé Turíce” (R. Laurentin). Už 

cirkevný spisovateľ Origenes vidí Máriu pri návšteve 
Alžbety ako rozdávateľku Svätého Ducha: „Musíme 

si povšimnúť, že pre zvuk Máriinho pozdravu, ktorý 
sa dostal do Alžbetiných uší, malý Ján zajasal v lone 
svojej matky, ktorá dostala, takpovediac, z hlasu Márie 
Svätého Ducha.“ Svätý Duch a Mária sú nerozlučiteľní. Aj 
my sa musíme stretnúť s Máriou, ak chceme byť znovu 
narodení z Ducha, byť plní Svätého Ducha, oplývať jeho 
darmi a schopní skutočne milovať. Ako píše aj sv. Ľudo-
vít Grignion z Montfortu: „Keď Svätý Duch vidí v nejakej 
duši Máriu, doslova sa do nej vrhá ako vodopád so 
všetkými svojimi darmi a vlieva sa do nej v takej mie-
re, v akej nachádza v duši svoju nevestu.“  
Mons. Stanislav Stolárik,  
rožňavský diecézny biskup

Fóbie
Aktivita je zameraná na to, čoho sa bojíme. Potrebujete Sväté písmo, perá 

a pracovné listy s fóbiami (nájdeš ho na stránke narodnestretnutiemladeze.sk 
v sekcii Na stiahnutie).
Prečítajte si úryvok Jn 6, 16 – 21 a Mt 14, 22 – 33.  

Otázky na zamyslenie: Dokážeme vnímať aj my Boha ako nášho otca? Vieme sa 
mu v strachu zveriť a nabrať odvahu uveriť a pokračovať? Vieme nasledovať Boha 
a rodičov aj vo veciach, ktorým nerozumieme? Ako sa staviame k ťažkostiam v našich 
životoch? Kedy sme sa naposledy skutočne báli? Čo je pre nás „silným vetrom“? Ako 
pristupujeme k ľuďom, ktorí sa ocitnú v Petrovej situácii? A naopak, vieme prijať 
pomoc od druhých?

Každý človek sa v živote niečoho bojí. Máme rôzne fóbie alebo strachy, s ktorými 
musíme denne bojovať.

Účastníkov rozdeľ do  skupín po štyroch a každej skupine daj vytlačené pracovné 
listy s fóbiami. Ich úlohou bude vytvoriť dvojice: názov fóbie – význam fóbie. Na konci 
prezraď správne riešenia.

Otázky na zamyslenie: Mám aj ja jednu z týchto fóbií? Kedy som sa v živote 
najviac bál?

Čo robím, keď sa bojím? Myslím na Boha a prosím ho o pomoc? Snažím 
sa bojovať so svojím strachom? Ako som prekonával strach, keď som bol 
malý? Ako prekonávam svoj strach teraz? 

Záver: Keď sme starší, naše strachy sa nám zdajú ťažšie a ťažšie riešiteľ-
né. Už nás nezbaví strachu „svetielko“, ktoré nám ukáže, že nie je sa čoho 

báť. Ale je tu veľké svetlo. Keď mu odovzdáme svoje strachy, pomôže nám 
ich prekonať. Tým svetlom je Ježiš. 

Napoleon Bonaparte sa narodil v meste Ajaccio na Kor-
zike 15. augusta 1769. Narodil sa teda presne v ten istý 
deň, keď si Cirkev už stáročia pripomínala Nanebovzatie 
Panny Márie. Napoleon mohol byť šťastný, ale jemu 
to veľmi prekážalo. Všetka pozornosť sa upriamovala 
na Máriu a Napoleon chcel, aby sa všetci v tento deň 
zaoberali len jeho osobou. A tak začal na Máriu žiarliť. 
Navyše – 15. augusta sa na slávnosť čítalo evanjelium 
Máriinho Magnifikatu, kde sa hovorí: „Mocnárov zosadil 
z trónov a povýšil ponížených...“ To už bolo priveľa! 
Napoleon nezniesol, aby sa na jeho narodeniny niekto 
odvážil povedať, že tróny mocných tohto sveta budú 
zničené a skôr či neskôr padnú. Keď sa v júni 1806 
stal cisárom, zrušil sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
na územiach, ktoré boli podriadené jeho moci. Ale 
uplynulo len niekoľko rokov a po porážke pri Waterloo 

sa Magnifikat opäť čítal z francúzskych 
kazateľníc, pretože Boh nie je rivalom 

človeka, ale jeho jediným sku-
točným priateľom. 
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Adorácia
„Kto sa ešte nikdy nezľakol 
Ježiša, ten ho ani nezažil,“ hovorí na skúsenosť 
apoštola Petra s chodením po vode Karl Rahner. 

Volajme: Veríme ti, drahý Ježiš!
Práve dnes ti ako odpoveď na svoj strach 

chceme povedať, že sa už nechceme báť, lebo 
veríme, že ty si premohol svet. 

Pozerajúc na teba pri chodení po hladine 
mora nechceme byť fascinovaní živlami sveta 
ale tebou, ktorý kraľuješ nad tým všetkým. 

Ísť vpred, ísť k podstate, ísť ku Kristovi – hoci 
krívajúc, ale necúvajúc, znamená vyhlásiť vojnu 
pochybnosti aj malovernosti.

Volajme: Zachráň ma, drahý Ježiš!
Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame 

k tebe. Tvoja láska je väčšia než všetky hriechy. 
Pretváraš nás z otrokov sveta na svojich pria-
teľov.

Pane Ježišu Kriste, tvoj hlas znie v našich 
srdciach. Voláš nás k pokániu a k viere v evan-
jelium. Zbavuješ nás našich úzkostí a strachu.

Kriste, ty si naše svetlo, sila a istota. Ty si ces-
ta, ktorá vedie k Otcovi; pravda, ktorá sa nikdy 
nemýli. Ty si chlieb života a naša večná spása.

Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame 
k tebe. Voláš nás, napriek všetkým našim 
vinám. Daj, nech veríme v tvoju lásku...

Večný prístav
Hudba a text: Ivona Nagyová  
& Tatiana Danková (FireFly)

Tam, kde sa hory trasú, tam, kde prichádza tma,
ty víťazíš, ty víťazíš.
Tam, kde sa vody búria, kde vlny neutíchajú,
ty víťazíš, ty víťazíš.
Tam, kde sa strhne víchor, tam, kde sa lámu sny,
ty víťazíš, ty víťazíš.
Tam, kde už zmizla nádej, tam, kde zavládol 
strach,
ty víťazíš, ty víťazíš.

Ref.1.: Tam, kde padám, padám, učíš ma vstávať,
kráčať po moriach strachu, učíš ma dôverovať.
A aj keď padám, padám, ty si padol so mnou,
pod krížom, pod ťarchou mojich hriechov.

Ref.2.: Lebo ty si zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil
nad každou hanbou!
Ty si zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil
nad každým strachom!
Ty si zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil,
už viac neblúdim tmou!
Ty si zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil, 
volám s odvahou!

Záver: Ty si zvíťazil, zvíťazil, zvíťazil.
Ty si môj večný prístav, si moja skala istá.
Kvapkami svojej lásky zafarbíš oceán a každá 
búrka utícha.

Ján Marián Sučko OSBM (1909 – 1967)

Otec Ján Marián Sučko OSBM sa narodil 23. augusta 1909 v Chmeľove 
v roľníckej rodine ako tretie zo siedmich detí. Jeho starý otec pochádzal 
z Bieloruska a stará matka z Poľska. Po základnej škole v rodisku absol-
voval Ruské gymnázium v Prešove. Neskôr študoval pedagogiku a teo-
lógiu v Mukačeve a v Užhorode. 23. februára 1930 vstúpil do rehole 
k otcom baziliánom a 10. júla 1938 v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Užhorode prijal kňazstvo. Počas nasledujúcich rokov až do Akcie 
K bol v niekoľkých baziliánskych monastieroch. Po likvidácii monastiera v Trebišove ho koman-
do odviezlo do trestného kláštora v Pezinku. Následne bol odsúdený na osem rokov väzenia.

Otec Marián mal dobré srdce a často sa nebál vzdať i toho posledného. Raz dal aj topánky 
z vlastných nôh. Keď mu v roku 1954 zomrel otec, rímskokatolícky kňaz sa ho bál pochovať, 
a tak ho pochovali samotní ľudia. Otec Marián potom v noci na cintoríne tajne vykonal pohreb-
né obrady. Napriek zákazu v roku 1955 v  Chráme Matky ustavičnej pomoci v Okružnej vykonal 
obrady vzkriesenia a posvätil veľkonočné jedlá.

Otec Marián Sučko OSBM zomrel v nemocnici v Červenej Vode na Morave 6. marca 1967 a je 
pochovaný pri cerkvi v rodnom Chmeľove. Po páde komunizmu sa jeho bratia postarali o jeho 
rehabilitáciu. (Juraj Gradoš)

Peter sa živil rybolovom. Musel 
vedieť veľmi dobre plávať. Potvr-
dzuje to aj Božie slovo, keď učeníci 
po vzkriesení uzrú Krista. Prvý 
ho spozná Peter, hodí sa vody a ... 
pláva. Ako je možné, že v príbehu 
o chodení po vode sa topil? Určite 
aj preto, aby Ježiš okrem zjavenia 
svojej moci učeníkov niečo nové 
naučil. Aké to bolo učivo? Navr-
hujem sedem vyučovacích tém. 
Po prvé: Ježiš je nad prírodnými 
zákonitosťami. Používa ich na svoje 
zámery. Po druhé: Aj akokoľvek 
trénovaný a pripravený človek 
môže zlyhať. Po tretie: Boh necháva 
človeka zakúsiť neúspech a veľakrát 
pred zrakom iných ľudí. Buduje 
to pokoru a človek je v budúcnosti 
použiteľnejší a často sa ako Peter 
pre iných stáva skalou. Po štvrté: 
V istých situáciách ti nepomôžu 
ani najlepší priatelia, dokonca ani 
vlastná krv. Zažiješ pocit úplnej 
osamotenosti. Po piate: Vykročiť z bezpečnej 
zóny a pohodlia za Kristom znamená vstu-
povať do adrenalínového rizika. Podobne 
ako Kristus, keď z bezpečia Otcovej prítom-
nosti zostúpil do ľudskej potopy. Po šieste: 
Božia ruka je nablízku. Vždy. Treba hľadať 
na správnom mieste. Nesnažiť sa dostať 
znova k loďke, ale do blízkosti toho, kto po-
voláva. Po siedme: Na konci príde odpočinok 

v loďke. Ako na začiatku, pri stvorení. Tam, 
v Božej prítomnosti sa naplní pocit ozajstné-
ho a úplného bezpečia, lebo „s nami Boh“.
Nepoznám veľa ikon s týmto príbehom, 

ale jedno majú spoločné – podobajú sa 
na tie, keď Kristus po vzkriesení láme veraje 
podsvetia a volá Adama k životu. A všetci 
hľadia na toho, kto vládne nad smrťou. 
(Dada Kolesárová)
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JJ Jaroslav Coranič
J� foto: archív ABÚ; kresba: Z. Verbovská

Mikuláš Tóth sa narodil 10. augusta 1833 
v Mukačeve, kde bol jeho otec Andrej 
gréckokatolíckym kantorom. Základnú 
školu, gymnázium a vysokoškolské štú-
dium filozofie navštevoval v meste Szatmár. 
Po ich ukončení dva roky pracoval ako pisár 
v kancelárii mukačevského biskupa v Užho-
rode. Teológiu začal študoval v rokoch 1853 
– 1857 v Pešti ako bohoslovec Mukačevského 
biskupstva. Za kňaza bol vysvätený muka-
čevským biskupom Bazilom Popovičom 
6. decembra 1857, na sviatok svojho patróna 
v Mukačeve. Biskup si mladého a veľmi 
nadaného študenta všimol a v roku 1858 sa 
rozhodol poslať ho na postgraduálne štúdiá 
do Inštitútu svätého Augustína vo Viedni. 
Ukončil ho v roku 1860 s vynikajúcim pros-
pechom, čím získal titul doktor teologických 
vied.
Po návrate do Užhorodu v roku 1860 bol 

biskupom vymenovaný za špirituála kňaz-
ského seminára a v roku 1863 za profesora 
biblickej a morálnej teológie na Teologickej 
akadémii v Užhorode, neskôr v roku 1865 
za asesora biskupského konzistória. V roku 

1870 začal prednášať na Teologickej fakulte 
Budapeštianskej univerzity, kde bol v roku 
1872 vymenovaný za vysokoškolského profe-
sora v odbore morálna teológia.
V roku 1873 sa stal kanonikom Mukačev-

skej kapituly a zároveň rektorom užhorod-
ského kňazského seminára. Keďže patril 
medzi najvzdelanejšie osobnosti Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Uhorsku, stal sa vhodným 
kandidátom na prešovský biskupský stolec. 

Jeho vymenovanie oznámil cisár František 
Jozef I. 16. januára 1876 a pápež Pius IX. 
(1846 – 1878) 3. apríla 1876 toto vymenova-
nie potvrdil. Konsekrácia biskupa M. Tótha 
prebehla 21. mája 1876 v Užhorode a jeho 
intronizácia 25. mája 1876 v Prešove.
Biskup Mikuláš Tóth mal niečo z láskavos-

ti biskupa Gregora Tarkoviča a organizačnej 
schopnosti biskupa Jozefa Gaganca. Pre 
blaho svojej eparchie obetoval veľké sumy zo 
svojich súkromných prostriedkov. Podporo-
val chudobných, založil pre nich niekoľko 
podporných fondov. Za svojho pôsobenia 
v Prešove rozdal vyše 30 000 zlatých.
S jeho menom je spojené najmä založenie 

vlastnej Teologickej akadémie a  kňazského 
seminára v Prešove. Bol totiž presvedčený 
o dôležitosti vlastných inštitúcií, zameraných  
na výchovu mladého duchovenstva. Pova-
žoval ich za dôležité náboženské a kultúrne 
centrá biskupstva. Seminár bol slávnostne 
otvorený a vysvätený biskupom 12. septem-
bra 1880.
Okrem mnohých aktivít v oblasti vzdeláva-

nia venoval veľkú pozornosť aj Katedrálnemu 
chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V roku 
1881 sa podujal zrenovovať jeho vnútorné 
priestory a premaľovať interiér katedrály. 
Zo starého zariadenia zostali len barokové 
lavice. Nové zásahy boli štýlovo prispôsobené 
neskorobarokovému a klasicistickému slohu 
chrámu.
Dr. Mikuláš Tóth spravoval Prešovské 

biskupstvo len šesť rokov. Presne na šies-
te výročie svojej biskupskej konsekrácie, 
21. mája 1882, neočakávane dostal mozgovú 
mŕtvicu a ešte v ten deň zomrel. Je pochova-
ný v krypte katedrálneho chrámu v Prešove.

Svätá Päťdesiatnica

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Ježiš Kristus, Boží Syn, založil svätú Cirkev 
a za apoštolov si vybral jednoduchých rybárov. 
Tých vyučoval počas troch rokov, keď s ním cho-
dili po cestách Palestíny. Videli Ježišove zázraky, 
počuli jeho slová o nebeskom Otcovi, predpo-
veď o jeho utrpení, smrti a vzkriesení, ale veľa 
z toho, čo im hovoril, nechápali. Keď od nich 
Ježiš po zmŕtvychvstaní odchádzal do neba, 
povedal im, aby zotrvali na modlitbách, že im 
zošle Svätého Ducha, ktorý ich naučí všetko 
a pripomenie im všetko, čo ich učil. To sa sku-
točne stalo v deň Svätej Päťdesiatnice, keď im 
zoslal Svätého Ducha. Zo zakríknutých a bojazli-

vých apoštolov sa stali horliví ohlasovatelia jeho 
radostnej zvesti. Pozitívnu zmenu v ich živote 
vykonal práve Svätý Duch.

Aj dnes nám v hojnej miere Ježiš zosiela 
Svätého Ducha. Len treba mať srdce čisté, bez 
ťažkého hriechu. Všetci potrebujeme jeho dary, 
aby sme nebojácne žili podľa svojej viery, nebáli 
sa zachovávať jeho prikázania, hoci sa nám 
budú ľudia vysmievať.

Svätý Duch nás ochráni pred duchom sveta. 
Pomôže nám obstáť aj v dnešnej neľahkej, ba 
až chaotickej dobe, keď sa prevracajú tisícročia 
platné morálne hodnoty ľudstva. Pomôže nám 
zachovať si svoju kresťanskú tvár a kráčať proti 
prúdu sveta.

Všetci potrebujeme pomoc a silu, ako ju po-
trebovali aj apoštoli. Núka nám ich ten istý Svä-

tý Duch. Potrebujú ho manželia, aby sa nebáli 
prijať viac detí a dokázali ich vo viere vychová-
vať. Potrebujú ho naši kňazi, aby boli vo svojich 
farnostiach horlivými apoštolmi. Potrebuje ho 
naša mládež, aby žila mravne a čisto vstupo-
vala do sviatostného manželstva. Alebo aby 
zachytila Božie volanie k zasvätenému životu. 
Potrebujú ho naše deti, aby s radosťou chodili 
do chrámu a už od malička sa učili rozlišovať 
medzi dobrom a zlom. Potrebujeme ho všetci, 
aby sme boli horlivými kresťanmi a žili sväto 
a v Božej milosti. „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. 
To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo 
v neho uverili.“ (Jn 7, 37 – 39)

Milí čitatelia časopisu Slovo, Svätý Duch žije 
medzi nami a pôsobí v tomto svete i v nás. Chce 
aj nás naplniť svojou láskou a svojimi darmi, len 
ho prosme o pomoc a dajme mu súhlas našej 
slobodnej vôle.

Mikuláš Tóth
(1833 – 1882)
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Od koreňov  
až po plody
Mesiac máj je vnímaný v Katolíckej cirkvi ako mariánsky 
mesiac. Úctu k Bohorodičke, jej históriu, ale i praktickú 
stránku v rozhovore približuje gréckokatolícky kňaz 
a vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte PU doc. Štefan Paločko.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív Slova

�� Otec Štefan, kde sú podľa vás kore-
ne špecifického vzťahu sloven-
ských gréckokatolíkov k Presvätej 
Bohorodičke?

Vnímam slovenských gréckokatolíkov ako 
pokračovateľov byzantskej tradície, ktorú k nám 
priniesli svätí Cyril a Metod. Obaja zasa pochá-
dzali z konštantínopolského patriarchátu, a teda 
reprezentovali a žili miestnu duchovnosť. A práve 
v Konštantínopolskom patriarcháte sa v 5. 
storočí odohral veľký boj o pravú úctu k Presvätej 
Bohorodičke. Keď sa totiž konštantínopolským 
patriarchom stal Nestorios, popieral, že by Mária 
bola Bohorodičkou. A už v tej dobe, v 5. storočí, 
to bola taká citlivá a tak hlboko zakorenená úcta 
k Bohorodičke, že tieto jeho výroky boli dokonca 
i pre bežných ľudí absolútne neprijateľné. Veľké 
znepokojenie z toho, že Nestorios upieral Márii 
tento titul, sa šírilo celou Cirkvou, takže na ob-
ranu Bohorodičky sa musel postaviť dokonca aj 
alexandrijský patriarcha Cyril, a keď to nestačilo, 
do sporu bol napokon zapojený samotný pápež 
Celestín. Situáciu napokon vyriešil všeobecný 
koncil, ktorý sa uskutočnil v roku 431 v Efeze 
a Márii potvrdil titul Bohorodička. Niekedy sa 
môžeme stretnúť s tvrdeniami, že tento marián-
sky titul zaviedol až spomínaný Efezský koncil. 
História však potvrdzuje, že koncil nezavádzal 
nič nové, ale práve naopak, potvrdzoval vtedy už 
všeobecne rozšírenú tradíciu, podľa ktorej Márii 
titul Bohorodička neodňateľne patrí. Táto histó-
ria je teda pre nás svedectvom, že už v 5. storočí 
bola úcta k Márii ako Bohorodičke v Konštantíno-
pole hlboko zakorenená.

�� Je teda úcta k Márii ako Bohorodič-
ke súčasťou našej vlastnej grécko-
katolíckej spirituality?

Dá sa to takto povedať. Ak sa pozeráme na našu 
spiritualitu ako na súčasť cyrilo-metodského 
dedičstva, tak táto úcta je jej súčasťou. Navyše 
táto úcta bola prítomná už v prvotnej Cirkvi 
priamo u apoštolov.
Na druhej strane sa nedá nevšimnúť si v našej 
cirkvi, i keď sa do hĺbky touto problematikou 
nezaoberám, množstvo chrámov zasvätených 
práve sviatkom Presvätej Bohorodičky, pútnické 
mariánske miesta či všeobecnú úctu k Bohoro-
dičke u našich veriacich.

�� Prečo má Katolícka a Pravoslávna 
cirkev dogmatické rozdiely v defi-
novaní Bohorodičky?

V zásade tieto rozdiely nie sú až také dramatic-
ké. V čase, keď bola Cirkvou jasne definovaná 
dogma o Márii ako o Bohorodičke a učenie 
o tom, že Mária je vždy pannou, boli dnešné 
pravoslávne cirkvi v jednote s Rímom. Preto tu 
nie je vôbec žiadny rozdiel v nazeraní na Máriu.
V roku 1854 však Pius IX. vyhlásil dogmu 
o nepoškvrnenom počatí Presvätej Bohoro-
dičky. V dnešnej dobe sa stretneme s určitými 
námietkami zo strany pravoslávnych cirkví, 
ktoré sú však pomerne moderné a pochádzajú 
z obdobia po vyhlásení dogmy. Ale celá tradícia 
východných cirkví Máriu síce neoznačuje za ne-
poškvrnene počatú, no nazýva ju panhagia – 
teda priznáva jej titul úplne svätá. To je však iba 
iný pohľad na tú istú záležitosť. Čiže ani tu nie je 
viditeľný žiadny podstatný rozdiel.

Napokon o obsahu dogmy o nanebovzatí Bo-
horodičky sa nevedú žiadne vážne spory medzi 
Katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami. 
Jediný rozdiel spočíva v tom, že Katolícka cirkev 
to vyhlásila ako dogmu a pravoslávne cirkvi už 
dogmy nevyhlasujú.

�� Ako teda vlastne máme správne 
oslovovať Božiu Matku – Presvätá 
Bohorodička alebo Panna Mária?

Je to otázkou miestnej gréckokatolíckej tradície 
či zaužívania na našom území, keď Máriu 
nazývame buď Presvätá Bohorodička, alebo 
Prečistá Panna Mária. To sú dva najbežnejšie 
tituly, ktoré sa na jej pomenovanie používajú. 
A obidva sú správne. S označením iba Panna 
Mária sa stretávame v latinskom západnom 
prostredí v Rímskokatolíckej cirkvi. My by sme 
sa mali držať jej pomenovania typického práve 
pre našu cirkev.

�� Aké je vlastne miesto Bohorodičky 
z hľadiska úcty veriacich?

Treba povedať, že Mária je síce obyčajným 
človekom, no zároveň je to najvýnimočnejší 
človek, teda si zasluhuje nadúctu. Doslovne sa 
to takto označuje. K ostatným svätým máme 
mať úctu, no úcta k nej má byť omnoho väčšia. 
Vážime si ju, obdivujeme a oslavujeme viac ako 
ktoréhokoľvek iného svätého. Úcta k Márii má 
viesť k tomu, aby bola pre nás príkladom pre 
náš mravný život. Ale Bohu sa klaniame, teda 
odovzdávame mu celý svoj život. Bohorodičke 
sa nemáme klaňať, ale máme sa k nej modliť, 
aby nám pomohla odovzdať či zveriť celý svoj 
život Bohu.
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�� Je Presvätá Bohorodička spoluvy-
kupiteľkou? Alebo spolutrpiteľ-
kou?

To, že Mária je spolutrpiteľkou, je zrejmý fakt. 
Nemožno poprieť, že Mária trpela pod krížom 
ako matka, keď hľadela na smrť svojho syna.
Ak však uvažujeme o Márii ako spoluvykupiteľ-
ke, musíme jasne vysvetliť, čo pod tým rozumi-
eme. Jediným vykupiteľom v pravom význame 
je Ježiš Kristus. Je ním preto, lebo nás vyslobo-
dzuje, vykupuje z hriechov. Vyslobodzuje nás 
od hriechov vlastnou mocou. On sám je imúnny 
voči hriechu a schopný dokonalej poslušnosti 
Otcovi. My sa zbavujeme hriechu vďaka tejto 
jeho schopnosti, na ktorej máme podiel.
Mária nie je schopná nás vlastnou mocou vyslo-
bodiť z hriechu. Preto ju nemôžeme nazývať 
spoluvykupiteľkou v rovnakom zmysle, ako vní-
mame Ježiša Krista ako Vykupiteľa. Ona je síce 
tiež dokonale poslušná Bohu, ale jej poslušnosť 
pramení z Kristovej poslušnosti. Teda aj ona je 
vďačná Kristovi, že dokáže žiť bez hriechu.
No na druhej strane nemožno poprieť, že Mária 
sa za nás modlí, že nás privádza ku Kristovi a že 
je pre nás veľkým morálnym vzorom. To všetko 
prispieva k tomu, že my sa ku Kristovi približu-
jeme, a tým sme vyslobodzovaní z hriechov. 
A tak môžeme povedať, že Mária spolupracuje 
s Kristom pri zachraňovaní našich duší. Teda je 
spoluvykupiteľkou. Ale aj my, keď sa za nieko-
ho modlíme, keď mu ohlasujeme evanjelium 
a privádzame ho ku Kristovi, spolupracujeme 
s Kristom pri jeho vykúpení, pri jeho zachránení 
z hriechov, a teda aj my sme jeho spoluvyku-
pitelia podobne ako Bohorodička. No treba si 
priznať, že ona vďaka svojej duchovnej dokona-
losti je omnoho účinnejšou spoluvykupiteľkou 
ako my.

�� Existuje niečo ako mariánska du-
chovnosť?

Áno. Všetky modlitby k Bohorodičke, spevy, 
všetka úcta k nej tvorí mariánsku duchovnosť, 
a to sa nedá poprieť. Mária má svoje miesto 
v našom duchovnom živote preto, že nás svoji-
mi modlitbami a životným príkladom privádza 
ku Kristovi. Napokon tak, ako máme úctu k os-
tatným svätým, Boh nás učí akejsi spolupatrič-
nosti medzi kresťanmi, učí nás vzájomnej láske, 
aby sme boli ako jedna rodina, jedno spolo-
čenstvo. A tak to, že sa modlíme k Bohorodičke 
a že sa ona modlí za nás, len prispieva k rastu 
našej vzájomnej lásky. Preto je táto duchovnosť 
v kresťanstve úplne prirodzená.

�� Niektorí veriaci však dávajú pred-
nosť Bohorodičke pred Kristom.

Je veľmi dôležité urobiť si poriadok v tom, pre-
čo, s akým úmyslom pristupujeme ku Kristovi 
a ako pristupujeme k Bohorodičke. Kým Kristus 
je záchranca z našich hriechov, jemu odovzdá-

vame svoj život, jemu sa klaniame, on je náš 
Boh a v tomto zmysle sú k nemu smerované 
naše modlitby a duchovné praktiky, Mária má 
úplne inú úlohu. Ona nás má privádzať ku Kris-
tovi. Nie je dôležité, či je tých modlitieb veľa, 
alebo menej. Podstatný je obsah modlitieb. 
K Márii vždy musíme pristupovať ako k pros-
triedku, ktorý nás privádza ku Kristovi, nie ako 
k svojmu cieľu. Vidno to na našich ikonách, kde 
Bohorodička drží na rukách malého Ježiša a veľ-
mi často svojou rukou ukazuje práve na neho 
ako tá, ktorá nás k nemu privádza.

�� A aký je váš osobný postoj k Boho-
rodičke, k mariánskej úcte?

Vnímam viacero rovín, cez ktoré hľadím na Bo-
horodičku. Vnímam ju ako matku, ktorá ma má 

veľmi rada a ku ktorej sa obraciam a prosím ju 
o pomoc či už pre druhých ľudí, alebo keď vidím 
svoju vlastnú hriešnosť. Dôverujem jej, že ma 
svojimi modlitbami privedie ku Kristovi. No zá-
roveň sa na ňu pozerám ako dogmatický teológ. 
Tu okrem iných dogmatických traktátov pred-
nášam aj mariológiu. Pre mňa je tento traktát 
perlou uprostred ostatných všetkých traktátov. 
Na všetky traktáty hľadím ako na niečo veľmi 
praktické, čo potrebujeme aplikovať do svojho 
života, aby sme boli zachránení. No na marioló-
giu hľadím navyše ako na istý skvost, kde Boh 
ukazuje nielen na praktickú stránku evanjelia, 
ale aj na jeho krásu.
A čo sa týka modlitby, každá je výnimočná. 
Stačí spomenúť nádherný akatist. Ale pre jeho 
praktickú rovinu sa najčastejšie modlím práve 
posvätný ruženec.

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
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Zachránené manželstvo
JJ Kamila (Milujte sa! 2/2017)
J� foto: pxhere.com

Sviatosť manželstva sme prijali v júli 2006. 
Prežívali sme úžasnú radosť a šťastie. V roku 
2007 sa narodila naša milovaná dcérka. 
Cirkev bola pre nás len inštitúciou a na svätú 
liturgiu sme nechodievali, pretože všetci 
v našom okolí robili podobne a nám sa to 
zdalo normálne. Zarábali sme, postavili sme 
si malý, zato však pekný domček neďaleko 
manželových rodičov. Ale naša láska rýchlo 
vyhasínala.
Nedostatok rozhovorov a vzájomného 

porozumenia viedol k častým hádkam a at-

mosféra nezhody a nepokoja sa u nás stala 
normou.
Namiesto do kostola som začala chodiť 

k psychologičke, ktorej som sa zdôverovala 
so svojimi manželskými problémami. Raz 
mi psychologička povedala: „Nie dnes, nie 
zajtra, možno o týždeň, možno o rok alebo 
o desať rokov odídeš s dcérou z domu...“ 
A naozaj sa to stalo. Štrnásteho februára 2013 
som sa zbalila, vzala som dcéru a odsťahovala 
som sa k rodičom. Môj hnev na manžela 
dosiahol neopísateľné rozmery. Plynuli 
týždne a ja som tajne dúfala, že manžel príde 
za mnou, že sa porozprávame a že mi povie: 
„Milujem ťa, vráť sa...“ Ale neurobil to. Vtedy 
som sa rozhodla podať žiadosť o rozvod 

dúfajúc, že to ním otrasie. Bola to však 
falošná nádej. Civilne nás rozviedli a každý 
z nás si začal žiť svoj život. Ani jeden z nás 
nechcel ustúpiť. S dcérou som sa odsťahovala 
od rodičov a usadila som sa vo väčšom meste 
v prenajatom byte.
Cez internet som sa zoznámila s „úžas-

ným“ mužom, z ktorého sa po krátkom čase 
vykľul hrozný človek. Aj môj manžel začal 
žiť s inou ženou. Táto situácia viedla k veľ-
kému utrpeniu, ktoré sme si spôsobili sami. 
Vtedy som sa rozhodla, že už nikdy nebu-
dem žiť s nijakým mužom. Hriech, ktorý 
v tom čase sužoval moje srdce, bol natoľko 
veľký, že ma oberal o životnú silu. Žila som 
vo veľkom negativizme. Raz večer som sa za-
čala modliť jednoduchými slovami: „Ježišu, 
milujem svojho manžela. Už nevládzem, je 
už prineskoro, prosím ťa, pomôž mi, už to 
nezvládam.“ Moja dcérka videla, ako plačem, 
a povedala mi: „Mami, ocko nás miluje.“
Deti veľa vidia. Spomenula som si na svoju 

kamarátku, ktorá mi raz povedala: „Keď máš 
problémy, choď do chrámu. Boh ti pomôže.“ 
Teraz sa mi tie slová vynorili z pamäti v celej 
svojej sile. O niekoľko dní mi zatelefonoval 
manžel a požiadal ma o stretnutie. Súhlasila 
som. Dlho sme sa rozprávali. Naša dcérka 
bola šťastná, keď nás videla spolu. A tak 
sme z týždňa na týždeň opäť začali žiť ako 
rodina. Manžel sa k nám vrátil a keď videl, že 
každú nedeľu chodíme do chrámu, obliekol 
sa a išiel s nami. Svoju radosť nedokážem 
ani len opísať. Musíme v našom vzťahu veľa 
obnoviť a veľa sa učiť, ale už teraz každý deň 
ďakujem Ježišovi za to, že zachránil naše 
manželstvo. Jemu vďačíme za to, že sme 
znova šťastní.

Telo muža nepatrí mužovi, ale žene. Preto nech chráni ucelené to, čo jej patrí, nech nič z toho 
neuberie ani nepoškodí. Veď aj medzi sluhami je za oddaného považovaný taký, ktorý má nad 
sebou vládu svojich pánov a nič z toho nestratí. Ak je preto telo muža vlastníctvom ženy, potom 
nech je muž verný vo vzťahu k tomuto majetku. Pretože Pavol mal skutočne na mysli toto, keď 
povedal: „... nech si muž plní povinnosť voči žene.“ Zároveň dodal: „... žena nemá právo nad 
svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho žena.“ 
(1 Kor 7, 4) Keď teda uvidíš prostitútku, ktorá ťa bude zvádzať, lákať a túžiť po tvojom tele, 
povedz jej: toto telo nie je moje; patrí mojej manželke, preto ho nesmiem zneužiť a dať cudzej 
žene. Rovnako nech postupuje aj žena. V tejto veci je medzi nimi úplná rovnosť, hoci v iných 
záležitostiach Pavol dáva prednosť mužovi, keď hovorí: „Každý z vás nech miluje svoju manželku 
ako seba samého. A manželka zasa nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33) Tiež hovorí: „... muž je hlavou 
ženy a ženy nech sú podriadené svojim mužom.“ (Ef 5, 23 – 24) Aj v Starom zákone je napísané: 
„... budeš túžiť za svojím mužom a on bude vládnuť nad tebou.“ (Gn 3, 16) Prečo v tejto veci 
zdôrazňuje vzťah podriadenosti a vlády? Veď povedať: „... žena nemá právo nad svojím telom, 
ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho žena“ znamená určiť im 
totálnu rovnosť. Ako je muž pánom jej tela, tak je aj ona paňou jeho tela. Prečo vyznačil takú 
rovnosť?

Pri prvom bola nadriadenosť nevyhnutná. Ale teraz, keď ide o cudnosť a čistotu, muž už 
nemá žiadnu prednosť pred ženou, ale bude potrestaný rovnako ako ona, ak poruší zákony 
manželstva. A tak to má byť.

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

10.
Veď žena neprišla k tebe a neopustila otca, matku i rodný dom preto, aby si ju urážal, aby si 

sa namiesto nej stýkal s úbohou slúžkou a aby si jej spôsoboval mnoho príkoria. V nej si si pred-
sa vzal spoločníčku, priateľku na ceste životom, slobodnú a rovnocennú. Veď či to nie je pocha-
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JJ
Jozef GlasaJ�

V týchto týždňoch vzbudil pozornosť sve-
tovej verejnosti aj ľudí, ktorí sa zasadzujú 
za rešpektovanie a ochranu ľudského života 
od počatia po prirodzenú smrť, smutný 
príbeh malého britského chlapca z Liverpo-
olu – Alfieho Evansa a jeho mladých rodičov. 
K príbehu sa v našej rubrike vrátime oso-
bitne. A tiež k podobnému príbehu dieťaťa 
Charlieho Garda, ktoré taktiež umieralo pred 
televíznymi kamerami a v hluku nepocho-
penia svetových sociálnych sietí, o niekoľko 
mesiacov skôr. V oboch prípadoch bolo veľa 
pochopiteľných emócií. Oba sa neskončili 
najlepšie. Zostal pocit nespravodlivej prehry. 
Pre rodičov, pre viaceré zúčastnené stránky 
vrátane lekárov a nemocníc, a tiež pre veľké 
skupiny dobromyseľných ľudí, ktorí chceli 
pomôcť. Zapojili sa do iniciatív prebiehajú-
cich pod heslom Zachráňme Alfieho Evansa! 
či Zachráňme Charlieho Garda! Ibaže práve 
tieto a podobné heslá, mobilizujúce ľudí, 
sociálne siete i veľké peniaze, neboli poctivo 
pravdivé. Deti totiž s istotou nebolo možno 
zachrániť. Umierali.
Dnes by sme sa pokúsili pozrieť na jedno 

veľmi podstatné rozlíšenie medzi takzvanou 
úpornou liečbou a eutanáziou. Môže nám 
pomôcť pravdivo sa zorientovať v podob-
ných prípadoch, ktorých, mimochodom, 
je dnes pomerne aj v našich nemocniciach 
veľa – v pôrodniciach, na neonatologických 
oddeleniach a jednotkách detskej 
intenzívnej starostlivosti. Aj naši lekári 
a zdravotníci spolu s rodičmi a ďalšími 
blízkymi detí často riešia podobné prípady. 
Len zriedka sa však dostanú do médií 
a na audienciu k pápežovi. Dráma, 
ktorú prežívajú, však nie je o nič menšia. 
A naliehavá pomoc a pochopenie, ktoré by 
potrebovali, sa im nie vždy dostávajú.
Pod pojmom úporná liečba sa zvyčajne 

myslí veľmi intenzívna, namáhavá a za-
ťažujúca zdravotná starostlivosť, ktorá 
pacientovi z medicínskeho hľadiska už vôbec 
nepomáha ani pomôcť nemôže – neprináša 
mu žiaden medicínsky prospech. Ba často 
naopak, zhoršuje alebo prináša pacientovi 
len dodatočné utrpenie. Spôsobuje nepri-

meranú fyzickú alebo psychickú záťaž, či 
zbytočné zmrzačenie. Alebo predlžuje nez-
vratný proces umierania, ktorý sa už začal. 
Ide tu teda o predlžovanie života za každú 
cenu, a to neprimeranými, mimoriadnymi či 
„heroickými“ prostriedkami. Možno by sme 
mohli hovoriť aj o skutočnom týraní bez-
mocného pacienta neprimerane použitými 
prostriedkami modernej medicíny. Ide o zlú, 
nemedicínsku medicínu. Úporná liečba 
narúša ľudskú dôstojnosť pacienta, pôsobí 
v skutočnosti proti jeho dobru a poškodzu-
je ho. Takúto liečbu je lekár vždy povinný 
ukončiť – alebo ani nezačať. Z etického 
hľadiska úporná liečba vlastne nerešpektuje 
život pacienta. Skutočný rešpekt voči životu 
človeka totiž znamená aj rešpektovanie 
tajomstva jeho naplnenia a nevyhnutného 
ukončenia, čiže prirodzenej smrti.
Posúdenie, či u pacienta už v konkrét-

nom prípade nejde o úpornú liečbu, patrí 
lekárom. Ide o závažné, neľahké, niekedy 
aj pomerne zložité rozhodovanie. Preto ho 
nezriedka nerobí lekár sám, ale, pokiaľ mož-
no, podieľa sa na ňom nielen širší ošetrujúci 
tím lekárov a ďalších zdravotníkov, ale aj 
samotný pacient, pokiaľ je toho schopný, 
a jeho najbližší. Príbuzní a priatelia zvyčajne 
od lekárov požadujú, aby sa pre pacienta 
„urobilo všetko“. My len spresníme, že „všet-
ko, čo je v danom prípade rozumné a správ-
ne“ – alebo aj: „všetko, čo je potrebné“.
Naopak, pod pojmom takzvanej dobro-

voľnej eutanázie sa zvyčajne myslí úmyselné 
usmrtenie pacienta lekárom, a to na žiadosť 
samotného pacienta. Teda nie na žiadosť 
príbuzných alebo inej osoby. V štátoch, kde 
sa tento závažný trestný čin pri splnení záko-
nom stanovených podmienok dnes netrestá 

(napríklad Holandsko, Belgicko, Luxem-
bursko), sa vyžaduje splnenie celého radu zá-
konných podmienok. Napríklad, aby bol pa-
cient „mentálne kompetentný“, čiže schopný 
prijať právne kvalifikované rozhodnutie. Aby 
netrpel psychickou poruchou alebo choro-
bou, napríklad depresiou. Aby jeho zdravot-
ný stav bol „medicínsky neovplyvniteľný“ 
a spojený s „neznesiteľným utrpením“. Túto 
skutočnosť musia písomne potvrdiť najme-
nej dvaja lekári. Po uskutočnení eutanázie 
musí lekár podľa zákona tento svoj čin hlásiť 
príslušnému prokurátorovi. Podľa posled-
ných údajov sa to napríklad v Holandsku, 
v rozpore so zákonom, nerobí vo viac než 
56 % prípadov. Prokurátor je povinný overiť 
splnenie zákonných podmienok a následne 
nemusí začať trestné konanie voči dané-
mu lekárovi. Poznamenajme, že splnenie 
uvedených „podmienok“ zo strany pacienta 
dnes viac než úspešne spochybňuje reálna 
pomoc, ktorá sa pacientovi s nevyliečiteľným 
ochorením poskytuje zo strany paliatívnej 
medicíny a hospicovej starostlivosti.
Okrem takzvanej dobrovoľnej eutanázie 

rozoznávame aj nedobrovoľnú, vykonanú 
z rozhodnutia lekára bez žiadosti pacienta, 
a násilnú, vykonanú napriek jeho nesúhlasu. 
Často spomínané rozlišovanie medzi tak-
zvanou aktívnou eutanáziou – smrť pacienta 
je výsledkom konkrétneho činu lekára, na-
príklad podania smrtiaceho lieku, a pasívnou 
eutanáziou – smrť pacienta je výsledkom 
úmyselného neposkytnutia život zachraňu-
júcej starostlivosti alebo nevykonania život 
zachraňujúceho výkonu, sa v odborných 
diskusiách dnes už zväčša opúšťa. V oboch 
prípadoch je totiž smrť dôsledkom slobodné-
ho a úmyselného rozhodnutia lekára – a nie, 
ako v prípade nezačatia alebo upustenia 
od úpornej liečby, dôsledkom „prirodzeného 
priebehu choroby“.
Úporná liečba i eutanázia majú z etického 

hľadiska niečo spoločné: ide o hlboko 
neetické, odsúdeniahodné postupy, 
nachádzajúce sa „za všetkými čiarami“ 
dobrej modernej medicíny.

STOP ÚPORNEJ LIEČBE  
nie je eutanázia
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Subkomisia pre bioetiku a rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS  
vás pozývajú na konferenciu zdravotníckej etiky a bioetiky

Etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného 
pacienta na Slovensku. 

Konferencia sa uskutoční 15. júna v Nitre (začiatok o 08.30 h). Na konferencii za účasti Mons. 
Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, vystúpia aj prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.; RNDr. Karol 
Pastor, PhD.; MUDr. Andrej Hrádocký; MUDr. Ivan Wallenfels; MUDr. Žofia Klímová; ThLic. Ján 
Viglaš či PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Online prihlášky a viac informácií o konferencii nájdete na www.kklz.sk.
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Svätý Otec František vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia opisuje 
v úvode Boží plán s človekom ako muža a ženy v manželskom i rodinnom spoločenstve: 
„Uprostred domu nachádzame manželský pár muža a ženu s celým ich príbehom lásky. 
Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý Kristus intenzívne pripomína: 
,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril?‘“ (Mt 19, 4) A pokračuje 
mandátom z Knihy Genezis: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej 
manželke, a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24)

Na začiatku cesty
JJ Marek Maďar
J� foto: pexels.com; publicdomainpictures.net

Dve veľkolepé úvodné kapitoly Knihy Genezis nám predstavujú 
ľudský pár v jeho základnej realite. V tomto úvodnom texte Biblie sa 
objavujú viaceré rozhodujúce tvrdenia. Prvé z nich, citované Ježišom, 
hovorí: „Stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril.“ (1, 27)
Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou sochou schop-

nou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa.

Pomoc v samote
Ježiš nás vo svojej úvahe o manželstve odkazuje aj 
na ďalšiu stránku Knihy Genezis – na druhú 
kapitolu, kde sa nachádza veľkolepý portrét 
páru s jasnými detailmi. Vyberieme si 
z nich len dva. Prvým je nepokoj človeka 
hľadajúceho „pomoc, ktorá mu bude 
podobná“ (verše 18 a 20), schopná 
rozriešiť samotu, ktorá ho vyrušuje 
a ktorá sa nedá utíšiť blízkosťou zvie-
rat ani všetkého stvorenia. Pôvodný 
hebrejský výraz poukazuje na priamy 
vzťah, takmer frontálny – oči v očiach. 
Hoc aj v mlčanlivom dialógu, lebo 
v láske je ticho často výrečnejšie než slová. 
Je to stretnutie s tvárou, ktoré odráža Božiu 
lásku a je darovaným bohatstvom. Je „pomoc-
nicou aj stĺpom, o ktorý sa [muž] pokojne opiera“ 
(Sir 36, 26), ako hovorí biblická stať. Alebo, ako volá 
nevesta v Piesni piesní, v nádhernom vyjadrení lásky a vzájomného 
darovania: „Môj milý je môj a ja som jeho [...], ja som jeho a môj milý 
je môj“ (2, 16; 6, 3).

Pripútanie sa
Z tohto stretnutia, ktoré uzdravuje samotu, pramení plodenie a rodi-
na. Toto je druhý detail, ktorý môžeme zdôrazniť: Adam, ktorý je aj 
človekom všetkých čias a všetkých oblastí našej planéty, je spolu so 
svojou ženou pôvodcom novej rodiny – ako opakuje Ježiš, keď cituje 
Knihu Genezis: „Pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 

tele“ (Mt 19, 5). Sloveso pripútať sa v hebrejskom origináli označuje 
intenzívny súzvuk, fyzické a vnútorné primknutie, a to až do takej 
miery, akou sa opisuje jednota s Bohom: „Moja duša sa vinie k tebe“ 
(Ž 63, 9). Evokuje to manželskú jednotu nielen v jej pohlavnom 
a telesnom rozmere, ale aj v slobodnom darovaní lásky. Ovocím tejto 
jednoty je „stať sa jedným telom“, tak vo fyzickom objatí, ako aj v jed-
note dvoch sŕdc a života – a možno i v dieťati, ktoré sa z týchto dvoch 
zrodí a ktoré v sebe ponesie dve „telá“, a zjednocuje ich geneticky aj 
duchovne.

Rozhodnutie
Vyvrcholením vzájomných citových vzťahov medzi mužom a ženou 
je túžba po spoločnom živote. Veľká väčšina mladých ľudí vstupuje 

do manželstva z lásky. Keď si dospelá žena i muž dobre rozume-
jú a majú sa radi, túžia všetky radosti i ťažkosti života pre-

konávať spoločne. Keď sa rozhodnú pre vstup do man-
želstva, často si myslia, že ich čaká život plný šťastia 
a radostí a že prípadné prekážky budú prekonávať 
vždy spoločne. Ako dobre by bolo v manželstvách, 
keby predsavzatia, obeta, prísľuby a džentlmen-
stvo muža, a jemnocit, ohľaduplnosť a skromnosť 
ženy pred svadbou boli ozdobou ich manželské-
ho života!
Muž i žena sú dnes rovnocennými partnermi 

vo viacerých zamestnaniach, ale ich telesné a du-
ševné vlastnosti sú veľmi rozdielne. Uplatňuje sa to 
predovšetkým pri ich špecifickom poslaní v manžels-

tve a v rodine. Obaja sa vzájomne dopĺňajú a odpúš-
ťajú si malé chybičky vo vedení domácnosti, veď 

chápu vzájomnú deľbu práce najmä dnes, keď 
už od ženy nemožno žiadať, aby bola len mat-
kou a domácou paňou. Zamestnaná žena 
potrebuje v domácnosti a pri výchove 
detí pomoc i oporu. Keď si to muž 
už pred vstupom do manželstva 
uvedomí, že po svadbe nastanú 
nejaké starosti, a napriek 
tomu vstupuje doň, je to 
cenný predpoklad reál-
neho prístupu k spo-
ločnému životu.

Symbolom vernosti je teda 
spojenie rúk, ktoré zastupuje 

a symbolizuje spojenie všetkého, 
čo patrí človeku.
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Prísľub vernosti
Život novomanželov je naozaj krásny. Začína sa 
manželským prísľubom: „Budem ťa milovať, 
budem ti verný, budem si ťa ctiť a neopustím 
ťa až do smrti.“ A na živote novomanželov to 
naozaj tak vidíme a cítime. Veď ich hlavnou 
úlohou je napĺňať toto povolanie k láske.
Manželská láska znamená chcieť dobro 

a obetovať sa pre toho druhého. Povieme, že 
ten by jej zniesol aj modré z neba. A práve 
v manželstve je dostatok príležitostí prejaviť to 
skutkom. Človek, ktorý naozaj miluje, sa obetuje 
ľahko a rád. O to radšej, o čo viac cíti, že druhá 
strana to oceňuje a váži si to.
Dôležitým dôkazom pravej lásky je vernosť. To 

vonkajšie vyjadrenie vernosti vidíme v okamihu, keď sa 
muž a žena držia za ruky a hovoria jeden druhému slová 
manželského sľubu. Symbolom vernosti je teda spojenie 
rúk, ktoré zastupuje a symbolizuje spojenie všetkého, čo patrí 
človeku – ide o spojenie životov. A tam nastáva zmena v myslení, 
teda nie, čo ja chcem, ale čo chceme, nie čo ja mám rád, ale čo máme 
radi, nie z čoho sa ja teším, ale čo nás obidvoch teší, čo nás jednodu-
cho spája. A tak majú spoločné radosti, spoločné riešenia problémov, 
spoločné záľuby, spoločný život dvadsaťštyri hodín denne. A takúto 
vernosť si sľubujú obidvaja za každých okolností, aj vtedy, keď je to 
ľahké a príjemné, samozrejmé, ale aj vtedy, keď sa k tomu človek 
musí prinútiť, keď ho to čosi stojí, keď je to spojené s obetou a krí-
žom.

Manželstvo – stav lásky
Každý stav lásky je povolaním. Novomanželia pozerajú na seba a svoj 
stav ako na povolanie, nie ako na obeť. Pozerajú na seba, že sú povo-
laní k tomu, aby prinášali niečo nové a pozitívne do svojho vzájomné-
ho vzťahu.
Bohatstvo ľudskej skúsenosti manželskej lásky rozlíšených v jed-

notlivých úrovniach zhŕňa päť rôznych spôsobov vyjadrenia lásky 
druhej osobe, ktoré môžeme pozorovať v živote novomanželov.
1. Slovami, ktorými vyjadrujú uistenie, lásku alebo uznanie. Pove-

dia druhej osobe, aká je výnimočná, poďakujú si.
2. Pozornosťou, časom, ktorý strávia spolu. Sú rozhodnutí venovať 

svoj čas manželke, manželovi. Venujú si osobnú pozornosť.
3. Dávaním darčekov – takéto vyjadrenie lásky môže niekomu 

pripadať materialistické, ale darček od druhej osoby je mocným 
viditeľným symbolom vyjadrujúcim, že nás má niekto rád. Darček 
ukazuje, že druhá osoba na nás myslí, keď nie sme spolu. Mnohokrát 
nám pripomína lásku druhej osoby.
4. Fyzickým kontaktom. Dotyk hovorí hlasnejšie ako slová. Ľudia 

sa cítia byť milovanými v objatí, pri bozku, pri držaní za ruku, 
objatí okolo pásu, pri všetkom, čo patrí k milo-

vaniu.
5. Skutkami služby. Tým, že je-
den pre druhého niečo urobia, 

hoci to môžu byť aj jedno-
duché, bežné veci.

Týchto päť vyjad-
rení lásky je ako 
päť jazykov, 
ktorými si 
manželia 
vyjadrujú 
lásku.

Vždy spolu
Život novomanželov je naplnením ich túžby byť vždy spolu. Robia 
spoločné rozhodnutia, vzájomne sa hlbšie spoznávajú, vážia si jeden 
druhého, vytvárajú dôverné spoločenstvo. Navzájom sú k sebe trpez-
liví. Veď ich spoločný život sa práve začína, a tak sú na začiatku púte 
životom ako jedno telo. Stoja pred výzvou stále milovať. V manželstve 
nikdy nenastane chvíľa, kedy by si niekto mohol povedať: „Milujem 
už tak dokonale, že dokonalejšie sa to už nedá.“ V škole lásky musíme 
byť vyzbrojení trpezlivosťou a odhodlaním znovu sa učiť umeniu 
milovať.

Bez podmienok
V živote novomanželov pozorujeme spôsob vyjadrovania lásky bez 
podmienok. „Milujem ťa, nehľadiac na to, aký si vo svojom vnútri. 
Budem ťa milovať, nech sa stane s tebou čokoľvek alebo nech čokoľ-
vek urobíš.“ Nie je to slepá láska, lebo pozná partnera. Pozná jeho 
dobré, ale aj zlé stránky. Je vôbec možná takáto láska? Áno, ak si uve-
domíme, že manželstvo je veľmi dôležité. Pretože manželka pomáha 
svojmu manželovi stať sa viac mužom a manžel pomáha svojej man-
želke stať sa viac ženou. Pre mnohých je konkrétnou životnou cestou, 
ale nie je cieľom. Cieľom je Boh. Nezabúdajme preto, že manželstvo 
je kráčanie vo dvojici za Ježišom a k Ježišovi.

Božie slovo na záver
„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého 
vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby 
si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani 
ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži 
povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju 
manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svo-
je telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi 
jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej man-
želke, a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím 
o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku 
ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 25 – 33)
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa a chváľ ho pred všetkými! Božie dieťa

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho 
nachádza. 

(sv. Páter Pio)

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, Medzilabor-
ce. Veková kategória účastníkov je 
od 9 do 30 rokov.
01. – 03.06. Víťazstvo v Kristovi. 
Život je plný výziev, bojov a nieke-
dy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme obstáť 
a víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto život, príď. 
(Peter Lipták a špeciálny hosť)
08. – 10.06. AŠAD

 
GMPC   Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka 
na GTF PU)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) – 
každý nepárny týždeň
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov

 
UNIPAS   Košice, Dominikánske nám. 2/A

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

 
UPeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 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)
19.05. Celodenná túra
27.05. Agapé na rozlúčku so semestrom
09.06. Púť Bratislavskej eparchie do Šaštína
10.06. Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina)

Svätý Matúš, apoštol a evanjelista
1. storočie

Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ 
A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To 
som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som 
prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil 
po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa 
topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho 
a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 26 – 31) 

 Páči sa mi to  2 Komentáre  Zdieľať

Peter Lipták, evanjelizátor 
Páči sa mi to . Odpovedať

Niekedy sa mladým ľuďom môže Ježiš a život s ním z diaľky javiť 
ako strašiak – mátoha, ako to v strachu vykríkli učeníci. Ale spolu 
s Ježišom vám chcem povedať: „Nebojte sa!“ V skutočnosti len 
on vie dať plný, skutočný život tu na zemi a večný v nebi. Nasle-
dovať Ježiša sa môže javiť ako zložité, nemožné. Ako to kráčanie 
po vode. V skutočnosti však ide len o to vykročiť a krok po kroku 
nasledovať to, o čom som presvedčený, že mi Ježiš hovorí. Spolu 
s Ježišom ti chcem povedať: „Poď!“ Dobrou správou je aj to, že 
aj keď zlyháš, Ježiš je pripravený hneď vystrieť ruku a zachytiť ťa.

Cyril Jančišin ml., kňaz v službách Hnutia fokoláre (Rím) 
Páči sa mi to . Odpovedať
Keď Peter dvíha ruku a prosí o pomoc, je nám to také blízke. 
V problémoch radi aj my kričíme: „Pane, zachráň ma!“ Prehlia-
dame však, čo tomu predchádzalo: hlboký vzťah dôvery i odváž-
na Petrova výzva: „... ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe 
po vode“. Koľkokrát Ježišovi povieme: „Rozkáž a ja urobím aj 
nemožné, len aby som bol s tebou?“ Alebo: „Ukáž mi, Pane, čo 
mám robiť.“ Veď ani apoštol neurobil krok bez Ježišovho: „Poď!“ 
Púšťajme sa aj my do nových dobrodružstiev, no nie bez toho, 
aby sme rozpoznávali, čo od nás chce Ježiš. A keď prídu pochyb-
nosti, načiahnime ruku, aby nám znova raz pomohol.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ STANISLAV KOSTKA 
Tento syn senátora ako štrnásťročný so svojím bratom 
Pavlom vstúpil k jezuitom. Bol však vážne chorý, ale 
na príhovor sv. Barbary bol uzdravený. Študoval u sv. 
Františka Borgiu. Zomrel ale už ako osemnásťročný.

FIREFLY
Za týmto názvom sa skrýva 
dvadsaťčlenný spevácky 
zbor mladých vo veku 
od 15 do 30 rokov, ktorý 
sprevádza sväté omše v Ber-
nolákove. 
Názov FireFly (Svätojánska 
muška) je zložený zo slov 
– fire (oheň) a fly (lietať). 
Symbolizuje horlivosť 
mladých v službe pre 
Boha a túžbu prinášať svet-
lo prostredníctvom svojich 
piesní. Ich motto „Vstaň, za-
svieť, veď prišlo tvoje svetlo 
a sláva Pánova sa zaskvela 
nad tebou.“ (Iz 60, 1) adre-
sujú aj poslucháčom svojich 
piesní aby toto Božie svetlo 
rozdávali ďalej.
Mladým hudobníkom z Fi-
reFly sa v roku 2014 podari-
lo natočiť úspešný hudobný 
klip a vydať rovnomenné 
CD Zasvieť. Talent a zmysel 
pre nápaditú kompozíciu 
skĺbili do sviežich autor-
ských piesní. Na treťom 
ročníku celoslovenskej 
súťaže Gospel talent v roku 
2013 skupina predstavila 
autorskú pieseň − Pieseň 
pokusov. Umiestnenie 
na 5. priečke bolo pre mla-
dú skupinu povzbudením, 
ktoré ich podnietilo k ďalšej 
tvorbe. Hudobníci sú autor-
mi šiestej skladby – Večný 
prístav v  príprave Národné-
ho stretnutia mládeže P18. 
(bernolakovo.fara.sk)

K pasci, v ktorej zúfalo 
pobehuje chytená myš, 
pribehne iná a vraví: 
„Podaj mi, prosím ťa, tú 
slaninu, tebe už aj tak ne-
bude chutiť.“

Inzerát
Predám pre-
nosnú mikrovlnku ruskej 
výroby na tuhé palivo.
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Multilevel marketing (MLM)

JJ
Antónia HaľkováJ�

Pojmom multilevel marketing označujeme pre-
daj spotrebného tovaru alebo služieb pomocou 
nezávislých distribútorov, ktorí tieto produkty 
ponúkajú priamo spotrebiteľom. Tento systém 
tzv. priameho sieťového obchodovania využíva-
jú komerčné kulty, ktoré sú väčšinou organizo-
vané ako obchodné spoločnosti s viacúrovňo-
vým predajom.

Komerčné kulty sa orientujú na moc peňazí, 
finančný zisk a osobný úspech. Je pre ne cha-
rakteristická pyramídová štruktúra. Predaj ide 
od výrobcu cez jeden veľkosklad až k pyramí-
dovej sieti distribútorov. Úlohou distribútora 
je získať čo najväčší počet dílerov – predajcov, 
ktorí ho v pyramídovej štruktúre vytlačia vyššie 
a bez väčšej námahy zvyšujú ďalší zisk. Úspech 
každého predajcu tak najviac závisí od počtu 
ďalších predajcov, ktorých získa do tejto pyra-
mídy. Súčasťou štruktúry komerčných kultov je 
tiež platené vzdelávanie a postup v hierarchii 

podľa dosiahnutého zisku z predaja. Pri predaji 
uplatňujú metódy pozitívneho myslenia a tech-
niky psychickej manipulácie s cieľom zväčšiť 
zisky predajcov na vyšších úrovniach pyramídy.

Kľúčovú úlohu v rámci MLM zohráva rovnako 
ako pri klasickom obchode produkt. Čo je však 
iné, je skutočnosť, že konečný spotrebiteľ 
neexistuje. Princíp MLM totiž spočíva v tom, že 
výrobca osloví niekoľkých ľudí, distribútorov, 
ktorí si jeho produkt kúpia a predávajú ho ďalej 
iným ľuďom, pričom sa snažia byť v čo najväč-
šom zisku. Tí, ktorí si produkt zakúpili, konajú 
rovnako. Takto vzniká spomínaná pyramídová 
schéma, na ktorej vrchole je jeden výrobca 
a na každom poschodí pod ním vždy väčší počet 
distribútorov.

V rámci tejto pyramídovej schémy platí, 
že smerom hore idú peniaze a smerom dole 
idú produkty. Z toho vyplýva, že jediný, kto 
má v rámci MLM možnosť zarobiť, je výrobca 
a vrchné vrstvy distribútorov. Aby bol predajca 
v zisku, je nútený predávať produkty za vyššie 
ceny, než ich kúpil. Cena produktu tak každým 
obchodom stúpa, čo však vedie k tomu, že 

predaj a kúpa sa v určitom bode zastavia, keďže 
každý si radšej produkt kúpi od toho, kto ho po-
núka lacnejšie. V podstate ide len o posúvanie 
si produktov. Navyše, čím viac ľudí je zapoje-
ných, tým ťažšie je nájsť nových kupcov. Často 
sa stáva, že ľudia minú životné úspory na pro-
dukty, ktoré napokon od nich nechce nik kúpiť, 
prípadne sa voči materskej MLM spoločnosti 
zadlžia na niekoľko rokov. Viaceré interneto-
vé zdroje zaraďujú k MLM spoločnosti, ktoré 
pôsobia aj na slovenskom trhu ako napríklad 
Amway, AVON, Mary Kay, Nu Skin, Herbalife 
a mnohé iné „katalógové firmy“.

Chceš byť krásna? Túžiš byť bohatý? Potre-
buješ schudnúť? Chceš byť zdravý? Strácaš 
čas zdĺhavým upratovaním a chceš to zmeniť? 
Myslím si, že každý z nás sa už stretol s nejakým 
obchodníkom MLM, či už pri predaji kozmeti-
ky, čistiacich prostriedkov, alebo elektrických 
pomocníkov do domácnosti, ktorí ponúkajú 
jednoduché riešenie spomenutých otázok. 
Málokto spozoruje neetický spôsob predaja, 
v rámci ktorého sú ľudia zvádzaní tvrdeniami 
o zázračných účinkoch ponúkaných produktov. 
Bohom týchto komerčných kultov sú peniaze, 
vidina rýchleho zisku a osobný úspech, pričom 
medziľudské vzťahy sa zväčša redukujú na ob-
chodné stretnutia.

Včely
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: pxhere.com

Už to bude možno i pätnásť rokov, čo som 
počul od jednej starenky: „Včola z Božoho 
čola a osa z čortovoho nosa.“ Ako manželka 
dlhoročného včelára vedela, o čom rozpráva. 
Keď som potom bol pomáhať pri vytáčaní 
medu, zapozeral som sa na včielku a dal som 
jej za pravdu v tom, aký je včela nádherný 
tvor i napriek tomu, že má žihadlo. O jej 
užitočnosti ani nehovoriac, osobitne keď 
si človek vychutnáva čerstvý, ešte z plástu 
tečúci med. Neviem, ale možno i tento včelár 
raz prosil o požehnanie, na ktoré sa používa 

Poriadok požehnania včelína, včiel, včelár-
skych nádob a úľov.
Po formálnej stránke sa tento obrad začína 

požehnaním a obvyklým začiatkom, na ktorý 
sa pripája 84. žalm. Spieva sa predpísaný tro-
pár, kondák a bohorodičník. Pravdepodobne 
kňaz udeľuje požehnanie a predpísaný je 
prokimen s apoštolom. Spieva sa Aleluja 
a číta sa úryvok zo svätého evanjelia. Potom 
sa kňaz modlí jednu modlitbu a po pokrope-
ní svätenou vodou je obvyklé prepustenie.
Čo si môžeme osobitne uvedomiť pri 

tomto posvätení, je, že včely, a teda i med, 
nie sú samozrejmosťou. Iné zvieratá človek 
skrotil a dokáže ovládať ich správanie tak, 
aby z toho mal čo najväčší úžitok. Včely 

však musia mať voľnosť a pri rojení môžu 
veľmi ľahko uletieť, čo a stalo i príslovečným. 
Včelár si tak uvedomuje svoju bezmocnosť 
viac ako iný hospodár. A v tomto posvätení 
je na viacerých miestach povzbudzovaný 
k tomu, aby sa utiekal k Bohu, lebo jediný 
hlas, ktorý včela počúva, je jeho. Tak to podá-
va i Božie slovo u proroka Izaiáša (7, 18n).
Jeho parafrázou sa začína i modlitba: 

„Vládca, Pane Bože náš, ty si cez svojho 
proroka Izaiáša skutočne prisľúbil svojmu 
milovanému Izraelu, že včely, ktoré sú 
v Asýrskej krajine, prídu a spočinú v jas-
kyniach i puklinách a na každom strome, 
a v ten deň bude jesť med každý, čo ostane 
na zemi.“ Po tejto biblickej spomienke kňaz 
v pokore prosí o požehnanie pre včelín, aby 
v ňom bol rozmnožený plod medotvorných 
včiel a ich hniezda v plástoch boli naplnené 
medom. Ďalej prosí o ochranu pred život 
ničiacimi silami, očistenie od zlo tvoriacich 
ľudí a záštitu pred akoukoľvek nepriazňou 
počasia.
Oplývanie medom bolo jedným zo znakov 

zasľúbenej zeme, teda hojnosti, ktorú Boh 
pripravil pre Izrael. Tú má Boh pripravenú 
i pre nás a verím, že všetci sa tam chceme 
dostať. Teda nech nás aj tento, dnes pre 
nás bežne dostupný včelí zázrak posilňuje 
na ceste do zasľúbenej nebeskej zeme.
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Kaplán

JJ
Jozef MiňoJ�

Sme svedkami toho, že vo väčších farnostiach 
popri farárovi pastoračne pôsobí jeden alebo 
aj viac kňazov – kaplánov. CCEO v kánone 301 
v 1 § hovorí, že keď je to pre náležité plnenie 
pastoračnej starostlivosti o farnosť potrebné 
alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného 
alebo viacerých kaplánov, ktorí musia byť pres-
bytermi, teda čo sa týka svätenia, kňazi. Kódex 
zároveň dáva možnosť ustanoviť kaplána pre 
celú farnosť alebo pre vymedzenú časť farnosti 
(porov. CCEO, kán. 301 § 2). Kaplána slobodne 
vymenúva eparchiálny biskup. Pri vymenúvaní 

kaplána môže, ale nemusí byť vypočutý aj názor 
farára, ktorému kaplán bude pomáhať v pasto-
račnej službe (porov. CCEO, kán. 301 § 3). Práva 
a povinnosti kaplána, ktoré sú dané spoločným 
a partikulárnym právom a tiež listom eparchiál-
neho biskupa alebo aj štatútom kaplána prijaté-
ho v konkrétnej eparchii, majú byť uplatňované 
pod autoritou farára. Kaplán musí na základe 
úradu pomáhať farárovi v celej farskej službe a, 
ak to vyžaduje situácia, zastupovať ho (porov. 
CCEO, kán. 302). Na základe svojho úradu 
kaplán nemá splnomocnenie požehnať man-
želstvá – sobášiť. Splnomocnenie požehnávať 
manželstvá buď všeobecne, alebo na jednotlivé 
sobáše kaplánovi udeľuje v hraniciach svojej 
farnosti farár.

Kaplán ako spolupracovník farára sa má svojou 
každodennou prácou podieľať na pastierskej 
úlohe. Medzi farárom a kaplánom majú existovať 
bratské vzťahy, vždy prekvitať vzájomná láska 
a úcta, vždy sa majú vzájomne povzbudzovať 
radou, pomocou a príkladom farskej starostlivos-
ti, ktorú majú konať jednomyseľne a spoločným 
úsilím (CCEO, kán. 302 § 3). Kaplán je rovnako 
ako farár viazaný povinnosťou rezidovať vo 
farnosti podľa predpisov eparchiálneho biskupa 
alebo legitímnych zvykov. Čo sa týka dovolenky, 
kaplán má to isté právo ako farár. Smie sa teda 
z titulu dovolenky každoročne z farnosti vzdialiť 
nie na viac ako na jeden súvislý alebo prerušený 
mesiac – 30 dní. Kaplán môže byť z oprávneného 
dôvodu odvolaný eparchiálnym biskupom, môže 
byť preložený na iné miesto pôsobenia ako ka-
plán alebo poverený inou pastoračnou službou 
ako farár, alebo inou pastoračnou úlohou podľa 
rozhodnutia eparchiálneho biskupa.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: zhytomyr-eparchy.org

Beživská ikona Bohorodičky (ukr. 
Бежівская, rus. Бежевская/Бежoвская)
Historicky sa spája s dedinkou Beživ Čer-
niakovského rajónu v Žytomyrskej oblasti 
na severozápade Ukrajiny. O pôvode ikony 
nie sú žiadne historické záznamy, ale v sú-
lade s miestnou tradíciou sa ikona objavila 
pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia 
na strome (dube alebo hruške) pri riečke 
Bystrijivka pretekajúcej cez Beživ. Nájdená 
ikona bola dvakrát prenesená do mesta Žyto-
myr, ale ikona sa vždy zázračným spôsobom 
vrátila na svoje pôvodné miesto, na strom 
pri riečke. Keď sa ikonu pokúšali po tretí-
krát sňať zo stromu, nik ju nevedel zobrať 
z jej miesta. Pochopili, že Bohorodička si 
želá, aby ikona bola na svojom pôvodnom 
mieste. Svoju divotvornú moc prejavila 
ikona na Svetlý piatok 11. apríla 1645, keď sa 
po modlitbe pred ikonou zázračne uzdravil 
miestny obyvateľ Zachariáš. Na znak vďaky 
Zachariáš spoločne s miestnym šľachticom 
Benediktom Lemešom a ďalšími dobrodin-
cami z Beživa začali s výstavbou Cerkvi Zo-
snutia Bohorodičky. Cerkev dokončili v roku 
1647 a bola postavená na mieste niekdajšej 
drevenej kaplnky, v ktorej sa pravdepodobne 
nachádzala aj ikona (počas komunistickej 
vlády v Rusku bola cerkev zničená).

V 60. rokoch 19. storočia vďaka štedrosti 
Márie Alexandrovny, dcéry cára Alexandra 
II., a iných dvorných dám bola ikona ozdobe-
ná striebornou pozlátenou rizou a drahými 
kameňmi. Mená darkýň sú uvedené na za-
dnej strane ikony. Rizu slávnostne posvätil 
a umiestnil na ikone volynský arcibiskup An-
ton 22. mája 1864 (podľa niektorých zdrojov 
22. apríla). Cárova dcéra spoločne s kňažnou 
Tatianou Borisovnou Potemkinovou darova-
la ikone aj lampadu z pozláteného striebra. 
Rizu aj s lampadou v roku 1922 skonfiškovala 
štátna moc. V roku 1866 bola ikona umiest-
nená v drevenej schránke nad kráľovskými 
dverami v ikonostase. Počas sviatočných dní 
ikonu za pomoci špeciálneho mechanizmu 
spúšťali nadol, aby si ju veriaci uctili. Podľa 
tradície sa každoročne v júni konali procesie 
s ikonou z Beživa do katedrálneho soboru 
v Žytomyre. Tu sa ikona nachádzala od dvoch 
týždňov do dvoch mesiacov a prichádzali 
k nej na modlitbu nielen miestni obyvatelia, 
ale aj pravoslávni veriaci a duchovenstvo 
z okolitých miest a obcí.
Z konca 19. storočia sú záznamy o zázrač-

ných uzdraveniach ľudí modliacich sa pred 
divotvornou beživskou ikonou. Išlo najmä 
o uzdravenia ochrnutí. Ikona sa v Cerkvi 
Zosnutia Bohorodičky v Bežive nachádzala 
do roku 1936. Po zatvorení chrámu a jeho 

zbúraní v roku 1937 divotvornú ikonu ukrý-
vali do roku 1941 veriaci v dedinke Golovine, 
kam sa prichádzali modliť mnohí pravosláv-
ni veriaci.
Ikona sa v súčasnosti nachádza v iko-

nostase nad kráľovskými dverami v Cerkvi 
sv. veľkomučenice Barbory v Bežive. Kaž-
doročne v desiatu nedeľu po Pasche ikonu 
umiestňujú v strede cerkvi. Na pôvodné 
miesto v ikonostase ju vracajú v prvú nedeľu 
po sviatku Zosnutia Bohorodičky.
Ikona typu hodigitria (71 x 89 cm) zobrazu-

je Božiu Matku s dieťaťom Kristom sediacom 
na jej ľavej ruke. Liturgickú pamiatku slávi 
11. apríla, vo Svetlý piatok a desiaty piatok 
po Pasche.

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

Mali sme už doma rôznu háveď, ale paroch-
ňa pre Kleopatru má premiéru. Nebudem 
menovať všetky škrečky, morčatá, psíkov 
(o žabe Márč ste už počuli) ani machrovať 
chovom juhoamerických pavúkov vtáčkarov, 
ktoré boli pomerne neškodnou alternatívou 
na domáce zvieratko, keď si syn prial na na-
rodeniny hadíka. Mali sme aj bielu myšku, 
ktorá u nás každé ráno sedávala na kredenci 
azda od východu slnka, vždy s lahodnou ma-
škrtou v predných labkách. S manželom sme 
mali isté predsudky voči jej správaniu, a tak 
jej bola jedného hmlistého rána darovaná 
sloboda.
Šiestačky, budem im kvôli ochrane 

osobných údajov hovoriť iba takto (zákony 
a smernice EÚ, ktorým neviem prísť na meno 
ani na číslo, nepustia), vstali ráno o štvrtej, 
aby všetko stihli. Každá v tichu rodičovského 
bytu na najvyššom poschodí pripravovala 
svoju časť projektu. Ako kultúrne referent-
ky len tak hýria nápadmi na voľnočasovú 
činnosť a iné aktivity, hoci idea krátkeho 
filmu skrsla v inej dvanásťročnej hlavičke. 
Má to byť triedny seriál. Na posteli v jednej 
z detských izieb sa povaľuje plagát s textom 
EGYPTSKÉ MÚZEUM a manžel vybral zo 
zadného sektora skrine dve biele ľanové 
plachty na ošatenie historických bytostí 
z dávnoveku. Po dlážke sa povaľujú zvyšky 

trsov umelých vlasov, ktoré odolali hrubej 
vrstve silikónového lepidla z tavnej pištole, 
niekoľkým metrom obojstrannej lepiacej 
pásky a zatiaľ iba ticho čakajú na pahltnú 
hadicu vysávača. Podľa mojich predpokladov 
by ich mal odsať zo zemského povrchu spolu 
so stovkou flitrov a trblietok, čo na koberci 
držia už druhý rok. Sú to jedny z najkva-
litnejších produktov, aké vyspelá čínska 
priemyselná výroba dodáva na náš trh. Pevne 
sa prichytia úplne na všetkom: na nábytku, 
na oblečení, na zapadnutých omrvinkách, 

na bosých nohách, ba objavujú sa aj na ráme 
automatickej práčky. Už dlhší čas ma prena-
sleduje podozrenie, že moderná psychiatria 
zaradí strach z trblietok medzi ostatné 
presne diagnostikované fóbie. Netvrdím, že 
k výrobe rekvizít neprispievam. Ibaže často 
sú moje rodičovské nápady ocenené puber-
tálnym úškrnom bez textu, krátkym povzdy-
chom alebo ďalším neverbálnym prejavom, 
vyvrátením belasých očí až na vrch vysokého 
čela. V našej rozvetvenej rodine máme aj 
umeleckú parochniarku, ktorá by sa kráľov-
skej výzvy zhostila na profesionálnej úrovni. 
Ani nápad, veď šiestačky to dajú, ako sa dnes 
hovorí...
Posledné dva večery som venovala príprave 

základu parochne. Uháčkovala som kúsok 
čiapky z čiernej akrylovej priadze. Tento 
polotovar bolo treba prispôsobiť strihu 
starovekej ofiny a bohatému mikádu, a na to 
umelé vlasy, priveľa šantivosti a primálo 
vlásenkárskych skúseností akosi nestačili. 
Do školy niesli šiestačky čosi, čo pripomí-
nalo ešte teplý indiánsky skalp. Tentoraz sa 
nechali zlomiť. Zavolala som teda príbuznej, 
lebo ako správna žena dokáže tvoriť a impro-
vizovať na počkanie.
Čo vám budem hovoriť, stojím na chodbe 

školy a obdivujem tú nádheru. Z diaľky ani 
nepoznať, že na havraních vlasoch sú prišité 
pestré gombíky, a nie mnohokarátové draho-
kamy, že ten tenučký drôtik nie je z rýdzeho 
zlata... Po chodbe sa blíži pani riaditeľka. 
Je prísna, ale smelo sa opýtam, či môžem 
s maskou narušiť vyučovací proces. Súhlasí. 
Keď vojde do kancelárie, nasadím si paroch-
ňu na hlavu a zaklopem na dvere. Úprimne 
ľutujem, že nemám aj snehobiele šaty so 
širokou zlatou šerpou a jemnou čičmianskou 
výšivkou okolo krku. Do triedy som vstupo-
vala ako kráľovná zo Sáby vo výslužbe.

Ježiš vo mne
Ľútosť
Ježišu, aby som bol spokojný, aby som ukázal svoju lásku k tebe, znovu ľutujem všetky svoje 

hriechy, aj tieto, ktorých som sa dopustil počas svätej liturgie nepozornosťou, rozptýlenosťou, 
a možno aj pri samom svätom prijímaní som bol nepozorný. Ľutujem to, Ježišu, a sľubujem, že 
s tvojou pomocou nebudem hrešiť v budúcnosti...

Sebaobetovanie
Ježišu, ty si sa mi úplne odovzdal, dovoľ, aby som sa ti aj ja odovzdal celý... Všetko je tvoje, 

všetko nech ti slúži! Prijmi moje myšlienky, moje pocity, moje oči, moje srdce, moje sily, zdra-
vie, každý môj dych, každý môj krok, všetka moja práca nech ti slúži.

Dar
Ježišu, na uvítanie vzácnych hostí sme zvykli prinášať dary. Aj ja som ti priniesol dar. Moja 

cesta je ďaleko od chrámu, zima, horúčava, Ježišu, som chorý a veľmi trpím, nech to bude môj 
dar... Ježišu, včera som mal veľké pokušenie, ale odolal som; tento boj nech bude dnešný dar 
pre teba! Ježišu, sebaumŕtvovanie..., čisté srdce... nech bude dar pre teba!

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

10.
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PONDELOK 21. máj
Pondelok Svätého Ducha
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, zač. 75
Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete 
na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 18, 18)
Biblické verše hovoria o maličkých, o stratených ovciach a o tých, 
ktorých svojím správaním môžeme odradiť od Pána Boha. Vôľa 
nebeského Otca je, aby nezahynul ani jeden z týchto maličkých. 
Verše nás chcú upozorniť, že nie je jedno, čo robí alebo nerobí 
pozemská Cirkev. Nie je jedno, čo robíme my, ktorí sme pokrstení. 
Slová o zväzovaní a rozväzovaní zdôrazňujú to, že nejde len 
o pozemskú Cirkev. Ide o nebeské kráľovstvo. Uvedomte si, že 
ak niekomu sprotivíte sväté evanjelium, sprotivíte mu aj nebeské 
kráľovstvo. Pripravíte ho o spásu. Vo všetkom, čo robíte alebo 
nerobíte pre Cirkev, pamätajte, že ide o nebeské kráľovstvo. 
Záverečné dva verše pokračujú v myšlienke, že v nebeskom kráľovstve 
berú pozemskú Cirkev vážne. Tak, ako je dôležité, aby sme v zhode 
žili medzi sebou navzájom, tak je aj dôležité v tejto zhode obracať sa 
hore na nebeského Otca v spoločných modlitbách.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod a menli-
vé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne zo sviatku. (HS: 248, 251; PZ: 216, 219; HP: 232, 235)

UTOROK 22. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena (preložené z 21.05.)
Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (rad.); Sk 
26, 1 – 5. 12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)
Blahoslavení chudobní v duchu... (Mt 5, 3)
Za Jánom Krstiteľom ľudia museli ísť na púšť. Ježiš Kristus zasa 
vychádza medzi ľudí a učí ich, čo je v živote dôležité, čo dáva životu 
zmysel a ako vyzerá šťastný život. Blahoslavenstvá nám hovoria, 
kto je skutočne šťastný. V našom prirodzenom ľudskom chápaní je 
šťastný zdravý a bohatý. V očiach Krista je šťastným – blahoslaveným 
ten, kto je chudobný, žalostiaci, hladný a smädný, pretože má prístup 
do Božieho kráľovstva, pretože práve takýchto si Boh vybral a stojí 
o nich.
Liturgia: Antifóny ako 21. mája. Vchod každodenný s pripivom zo 
sviatku. Tropár zo sviatku a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz, 
kondák zo sviatku. Ostatné menlivé časti zo sviatku a svätým. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. 
(HS: 184, 248; PZ: 141, 216; HP: 232, 385)

STREDA 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Rim 1,18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, zač. 12
Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonní-
kov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)
Farizeji a zákonníci predstavovali vysoký stupeň zbožnosti. 
Dokonalejšia spravodlivosť v evanjeliovom chápaní však neznamená 
viacej predpisov a čiarok za dobré skutky. Neplatí tu priama úmera. 
Dokonalejšia spravodlivosť znamená uvedomiť si, že cieľom Božieho 
zákona je láska a skutky milosrdenstva. Spravodlivý u Matúša 
znamená milosrdný. Jozef bol muž spravodlivý – milosrdný, nechcel 
Máriu vystaviť hanbe... Dokonalejšia spravodlivosť je v podstate 
skutok milosrdenstva a lásky, a nie pozeranie sa do zrkadla na seba, 
na vlastnú dobrotu.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 22. mája. Ostatné menlivé časti zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

ŠTVRTOK 24. máj
Prepodobný Simeon
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, zač. 13
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho... (Mt 5, 29)
Kristovi, na rozdiel od farizejov, ide o to, aby sme si uvedomili, čo 
spôsobíme blížnemu, keď mu zvedieme manželku. Nejde o to, aby 
sme sa nepoškvrnili pohľadom a nedostali do rečí. Ide o to, aby sme 
mysleli aj na toho tretieho, ktorý nie je prítomný, a neraz aj na deti. 
Dávid sa zo svojho paláca pozeral na kúpajúcu sa Betsabe. Zatiaľ 
neurobil nič zlé. Previnil sa až vtedy, keď sa ju snažil získať. Vylúpené 
oko a odťatá ruka sú metaforami – výzvou vyhýbať sa pokušeniu 
a situáciám, ktoré by sme nemuseli zvládnuť.
Liturgia: Menlivé časti ako 23. mája

PIATOK 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, zač. 14 (rad.); 2 Kor 4, 
6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi)
Vôbec neprisahajte... (Mt 5, 34)
Sudca Jefte je pre nás varovným príkladom. Prisahá Bohu, že pokiaľ 
zvíťazí, obetuje Bohu prvé, čo doma stretne. A vyšla mu v ústrety 
dcéra. Rituálne zavraždí vlastnú dcéru a ešte do toho zatiahne aj Pána 
ako ručiteľa. Neprisahajme. Problém prísahy je, že sa zaväzujeme 
k niečomu, čím nedisponujeme. Budúcnosť je v Božej ruke. Ani 
skutočná farba našich vlasov nie je v našej kompetencii, aj keď ich 
dočasne vieme zafarbiť.
Liturgia: Menlivé časti ako 22. mája. Voľnica (HS: 155, 248; PZ: 109, 
216; HP: 232, 387)

SOBOTA 26. máj
Zakončenie sviatku svätej Päťdesiatnice
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, zač. 15
Milujte svojich nepriateľov (Mt 5, 44)
Oko za oko, zub za zub. Lex talionis – zákon rovnakej odplaty je 
známy zo Starého i Chamurapiho zákona. Má limitujúcu funkciu. 
Pri čom sa zastavíš? Kedy to zastavíš? Mojžišov zákon pomáha 
zastaviť človeka. Stačí oko za oko, zub za zub. Kristus však prichádza 
s učením, ktoré ukazuje, že nie je z tohto sveta. Nie je prirodzené 
našej hriešnej podstate. Hovorí: „Neubližujete si vôbec. Milujte 
svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú...“ Keď 
človek netrávi svoj čas nenávidením, zostane mu dosť času na Bohu 
milšiu činnosť.
Liturgia: Menlivé časti ako 23. mája

NEDEĽA 27. máj
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 
30, zač. 38
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. (Mt 19, 30)
Čo teda z toho budem mať? Bežná komerčná otázka dnešnej doby. 
Budem v mínuse alebo vyprodukujem zisk? Oplatí sa mi s týmto 
človekom zapodievať? Bohatý mládenec nie je ochotný odlepiť svoje 
srdce od bohatstva, aj keď je nábožným a serióznym človekom. 
Po tejto udalosti nastupuje na scénu Peter. A Ježiš odpovedá: „Pri 
obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, 
dostanete omnoho viacej, ako ste opustili. A mnohí prví budú 
poslední a poslední prví.“ 
Čo nám chce povedať? Kľúčom k pochopeniu poslednej vety je 
podobenstvo o robotníkoch vo vinici. Hospodár vyšiel na úsvite 
najať robotníkov na vinicu. Všetkým sľúbil, že dostanú, čo 
bude spravodlivé. Keď sa zvečerilo, nechal vyplatiť aj prvých, aj 
posledných. Prví si mysleli, že dostanú viac, preto reptali. Hospodár 
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však odpovedal: „Priateľ, nekrivdím ti. Či si sa nezjednal so mnou 
na denári? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja i tomu poslednému chcem 
dať toľko koľko tebe.“ 
Toto je odpoveď Petrovi i nám všetkým. Čo za to? Denár bez ohľadu 
na naše výkony a zásluhy. Denár – spása a večný život z Božej milosti 
pre zásluhy Ježiša Krista je odmena dobrého Hospodára.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu a z Nedele všetkých svätých, Sláva, I teraz, kondák z Nedele 
všetkých svätých. Ostatné menlivé časti z hlasu a z Nedele všetkých 
svätých (HS: 253; PZ: 221; HP: 237) 

PONDELOK 28. máj
Prepodobný Nikita
Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34. 7, 9 – 11, zač. 19
Nebuďte teda ustarostení... (Mt 6, 31)
Je rozdiel medzi starostlivosťou a ustarostenosťou. Slovo nás varuje 
pred robením si zbytočných starostí, pred zbytočným trápením sa... 
Spomeňme si na Izraelitov, keď putovali po púšti. Dostali mannu 
vždy len na jeden deň. Nemožno dôverovať a spoliehať sa, a súčasne 
byť ustarosteným.
Liturgia: Každ. antif., menl. časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, zač. 22
Chráňte sa falošných prorokov... (Mt 7, 15)
Treba si uvedomiť, že nie všetko, čo znie nábožne, je skutočne 
nábožné. A nie každý, kto má plné ústa Boha, skutočne hovorí v jeho 
mene. Podľa výzoru a správania ich nemusíme odhaliť, ani podľa 
reči nie. Podľa čoho teda rozoznáme ovcu od vlka? Po ovocí. Ak ich 
pôsobenie nie je plné ovocia Svätého Ducha, nie sú z Boha. 
Liturgia: Každ. antifóny, menl. časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 30. máj
Prepodobný Izák
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, zač. 23
... odo mňa vy, čo páchate neprávosť! (Mt 7, 23)
21. verš sa zdá byť kritikou kresťanských povaľačov, ktorí nič nerobia. 
Na základe toho by sa dala rozvinúť kritika, že nestačí vyznávať 
ústami, ale že sú potrebné skutky. No o týchto falošných prorokoch 
sa nedá povedať, že by nič nekonali. Práve naopak. Prorokujú, 
vyháňajú démonov – konajú exorcizmus, konajú divy, mocné činy 
v Pánovom mene. No napriek tomu im Ježiš hovorí: „Nikdy som 
vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti.“ Títo ľudia 
netrpia nedostatkom skutkov. Majú ich na konte mnoho, ale obišli to 
podstatné: milosrdenstvo.
Liturgia: Každ. antifóny, menl. časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 31. máj
Sviatok najsvätejšej Eucharistie
Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 54, zač. 23
Ja som chlieb života. (Jn 6, 48)
V prvých storočiach prenasledovania obviňovali kresťanov 
z kanibalizmu. Eucharistia sa konala v tajnosti a na verejnosť 
prenikali útržkovité informácie, že sa pri nej je telo a pije krv. 
Ježiš Kristus na vyjadrenie tajomstiev nebeského sveta používa 
obrazy z nášho každodenného života. Nemá inú možnosť objasniť to, 
čo oko nevidelo, ucho nepočulo, len prostriedkami našej pozemskej 
skúsenosti. 
Hovorí o chlebe, lebo ho jeme každý deň, a nepreje sa nám. Dáva 
nám silu k telesnému životu. Podobne jeho obeta, ktorá je zdrojom 
Božej milosti, je pre nás pokrmom pre večný život. S vierou prijímaná 

nesie zasľúbenie: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, 
a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ „Jesť Krista“ okrem iného znamená 
aj plniť svoju myseľ a svoje srdce slovom svätého evanjelia. Kto toto 
robí, zostáva v Ježišovi Kristovi a má večný život.
Liturgia: Menl. časti zo sviatku. Myrovanie (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, zač. 31
Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? (Mt 9, 15)
Božie kráľovstvo sa prirovnáva k svadobnej hostine – k výnimočnému 
času. Božie kráľovstvo je plné radosti, lebo sa na ňom zúčastňujú tí, 
ktorým boli odpustené hriechy a prijali Božiu milosť. Primeranou 
reakciou je radosť, nie pôst. Učeníci sa radujú, pretože na to majú 
dôvod. Ženích je s nimi. Ale pôst nie je zakázaný. Prídu dni, keď bude 
dôvod postiť sa. Obraz o záplatách chce povedať, že obsah musí 
mať primeranú formu. Ak je obsahom evanjelium, radostná správa, 
nebudú sa učeníci pokrytecky postiť len preto, že to predpisuje zažitá 
forma.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod kaž-
dodenný s pripivom zo sviatku. Ostatné menlivé časti zo sviatku. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. 
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

SOBOTA 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 20a
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! (Mt 7, 5)
Nesúdiť neznamená vzdať sa kritického myslenia. Kresťan má 
usudzovať a kriticky myslieť. Má súdiť, čo je dobré robiť a čo nie. 
Nemá však súdiť a odsudzovať svojich blížnych. 
Farizeji si mysleli, že čím viac sa pohoršujú nad nespravodlivosťou 
a nedodržiavaním zákona, tým viac sú sami spravodlivými. Tento 
model farizejskej spravodlivosti je zakorenený i v nás.
Liturgia: Menlivé časti ako 1. júna 

NEDEĽA 3. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Lucilián a spol.
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 9
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mt 4, 19)
Metafora, ktorú používa Ježiš Kristus, vychádza z profesie, ktorú 
povolaní vykonávajú. Rybolov je variáciou obrazov žatvy. Napriek 
tomu však znie provokatívne. Ryby obvykle nemajú radosť, keď 
sú ulovené a na tanieri. Byť rybárom znamená robiť z rýb vo vode 
ryby na suchu. Byť rybárom ľudí však znamená robiť z ľudí vo vode 
ľudí na suchu. Zachraňovať topiacich sa. More predstavovalo pre 
biblického človeka symbol démonských, protibožských síl. A Kristus 
po vode chodí. Má moc nad démonmi a do služby záchrany pred 
týmito démonskými mocnosťami pozýva aj učeníkov. V ich zástupe 
je miesto aj pre teba. Podmienkou však je, aby si sa podobne ako 
prví učeníci nechal uloviť Kristom. Nešpekulovali, bez prípravy, bez 
rozlúčenia, napriek rozrobenej práci bezodkladne prijali Ježišovo 
pozvanie: „Poď za mnou a urobím ťa rybárom ľudí.“ Ako odpovieš ty?
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá zo sviatku a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku. 
Ostatné menlivé časti z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. (HS: 143, 254; PZ: 96, 
223; HP: 97, 239)

Slavomír Jusko
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detská

• Nasýtil si hladného?
(Mt 25, 35a)
• Napojil si smädného?
(Mt 25, 35b)
• Prijal si pocestného?
(Mt 25, 35c)
• Daroval si niekomu obleče-
nie? (Mt 25, 36a)
• Navštívil si chorého?
(Mt 25, 36b)
• Navštívil si niekoho vo 
väzení? (Mt 25, 36c)
• Vypieral si si rúcho v Ba-
ránkovej krvi (očisťoval si sa 
od hriechu)? (Zjv 22, 14)
• Mal si bázeň pred Bohom 
a jeho menom? (Zjv 11, 18)
• Bol si tichý? (Mt 5, 5)
• Konal si spravodlivo?
(Ž 106, 3)
• Bol si milosrdný? (Mt 5, 7)
• Súcitil si s úbožiakmi, 
biednymi ľuďmi? (Prísl 14, 21)
• Mal si čisté srdce? (Mt 5, 8)
• Šíril si pokoj? (Mt 5, 9)
• Potupovali ťa pre Ježiša?
(Mt 5, 11)
• Miloval si svojich nepria-
teľov? (Mt 5, 44)
• Zmieril si sa so svojím 
protivníkom? (Lk 12, 58)
• Počúval si Božie slovo 
a zachovával ho? (Lk 11, 28)
• Bol si často v Božom dome 
a velebil si Boha? (Ž 84, 5)
• Spoliehaš sa na Pána, 
svojho Boha? (Ž 146, 5)
• Raduješ sa zo svojho Boha? 
(Ž 89, 16 – 17)

    

A zasa príde 
v sláve súdiť 

živých i mŕtvych

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Ako deti sme si 
robili jednodu-
chú skladačku a zabávali sme sa s ňou. 
Volala sa Nebo, peklo.
Postup: Z papiera si vystrihni štvorec. 
Prelož ho tak, aby vznikol trojuholník, 
a znovu vystri. Prelož ho aj z druhého 
konca a vystri. Rohy prelož k stredu tak, 
aby sa v strede stretli. Skladačku otoč 
a znova konce rohov prelož k stredu. 
Prelož papier na polovicu, uhlaď a vystri. 
Zase prelož na polovicu, uhlaď a vystri. Na 
každý trojuholník vrchnej časti namaľuj 
značky rôznych farieb. Na trojuholník 
spodnej časti napíš čísla od 1 do 8. Pod 
každé číslo napíš vtipnú úlohu, ktorú 
bude musieť hráč splniť. Ako sa hrá? 
Navleč si skladačku na prsty. Hráč si vybe-
rie farbu. Skladačku roztváraš a zatváraš 
podľa počtu písmen farby. Tam, kde 
ostane otvorené, budú na výber štyri čísla. 
Vyberie si jedno. Skladačku otvoríš a prečí-
taš úlohu pod číslom, ktorú musí splniť.

Nie je to 
ľahká úloha 

múdro zvážiť 
spor, odhaliť prav-

du a nebáť sa ju 
povedať. 

Otče, kto je to? 

Prečo?
Bojí sa tých, 
ktorých...

Ale 
veď na
to má školu.

... v mnohých 
veciach je najlepšie

učiť sa od prvého a po-
sledného Sudcu – nášho Pána.

Nikdy by som nepove-
dal, že sa naši sud-
covia modlia.

Napriek
        tomu 

                    kláštor               
                     navštevuje           
                      veľmi často.

Komiks
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Príbehy poslušníka

Veď sa všetci musíme ukázať pred 
Kristovou súdnou stolicou, aby každý 
dostal odplatu za to, čo konal, kým bol 
v tele, či už dobré a či zlé. (2 Kor 5, 10)

Nie. Ko-
ná poká-

        nie a modlí 
sa, aby dobre

...

Leporelo 22

Ahoj, deti!
Ďalší článok nášho 

Vyznania viery 
sa dotýka našich 
posledných dní – 

každého z nás jed-
notlivo, ale aj ľudstva 

ako celku. Hovorí 
o druhom príchode 
nášho Pána, Božej 

sláve, spravodlivosti 
a poslednom súde pre 

všetkých – živých 
i mŕtvych. 

Test Knihy života

Je to sudca a pri-
chádza v skry-

tosti.

Posledné veci – to, 
čo bude na konci 

vekov – skúma aj jedna veda. Zaoberá sa 
smrťou, osobným (či bude človek v nebi, alebo 
v pekle) a všeobecným súdom, všetkými 
poslednými udalosťami človeka a sveta. Názov 
tejto vednej disciplíny pochádza z gréckeho 
základu a zistíš ho, ak správne rozriešiš šifru.

Čo si myslíš: je tvoje meno zapísané 
v Knihe života alebo nie? Ako to zistiť? 
Najlepšie je pozrieť sa na to, čo hovorí 
Boh. Odpovedz na zopár 
otázok podľa kritérií 
Božieho slova (zaškrtni 
pravdivé odpovede):

Veda o konci
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 Nebo, peklo
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Ešte
som ho 
tu nestretol. 
Vyzerá byť 
veľmi bohatý.

...
rozsúdil 
ťažké 
spory. 

...
od-
sú-
dil?

Áno, 
ale...
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – jún

50 rokov: Beáta Dohaňošová, Záhor; Peter Hrubovský, 
Hraň; Darina Kašajová, Choňkovce; Emília Kovaliková, 
Vranov nad Topľou
60  rokov: Mária Pačutová, Davidov; Mgr. Anna 
Sopková, Sečovská Polianka
70  rokov: Ing. Vladimír Cilli, Košice; Ján Dzurovčin, 
Dlhé Klčovo; Johana Havrilčáková, Brezina; Kamila 
Hohošová, Hriadky; Bernadeta Hudáková, Hraň; Pa-
edDr. Ján Kaputa, Kružlov; Helena Kuderjavá, Svidník; 
Ján Zlacký, Okružná
75 rokov: Štefan Andrej, Budkovce; Anna Ferkovičová, 
Sobrance; Mgr. Helena Lustiková, Bardejov; Mária Var-
gová, Šamudovce
80 rokov: Anna Hajduková, Mlynárovce; Filomena Háj-
niková, Budkovce; Jolana Maťašová, Trebišov; Anna 
Oreničová, Bardejov; Mária Raganová, Nižný Hrabovec
85 rokov: Ing. Štefan Čarný, Bratislava; Helena Fedo-
rová, Slavkovce; Július Holiš, Zemplínske Jastrabie; 
Vojtech Pešta, Sliepkovce; Jozefína Poľakovská, Micha-
lovce; Anna Zdechovanová, Zvolen
90 rokov: Anna Guziová, Vyšná Olšava; Mária Majzeľo-
vá, Soľ; Marta Studená, Poprad
95 rokov: Mária Korytková, Kravany

Prosíme všetkých prispievateľov do gréckokatolíc-
keho kalendára V brázde Metodovej 2019, aby svoje 
príspevky poslali na e-mailovú adresu zodpovedného 
redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. Uzávierka 
na poslanie príspevkov je do 15. júla 2018.
Spolok vo svojom vydavateľstve Byzant Košice pripra-
vuje vydanie zborníka príspevkov k 50. jubileu obno-
venia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Českosloven-
sku spolu s DVD nosičom na tému procesu obnovy.

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Martin  Kos-
tilník sa 27. mája dožíva 40 ro-
kov života. K tomuto krásnemu 
jubileu mu blahoželáme a vy-
prosujeme dobré zdravie a Božie 
požehnanie. Nech vás i celú vašu 
rodinu pri vašej kňazskej obe-
tavej práci Boh žehná, Svätý Duch posilňuje a Božia 
Matka ochraňuje. Vyprosujeme veľa síl, aby ste nás 
aj naďalej viedli na ceste spásy, a ďakujeme za krásne 
a poučné kázne. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Čukaloviec

30. mája uplynie 25 rokov od pri-
jatia sviatosti Kristovho kňazstva 
otca Kamila Drába CSsR. Zjedno-
tení v modlitbách s ním chceme 
za tento veľký dar spolu poďako-
vať a zároveň pre neho vyproso-
vať požehnanie od najvyššieho 
Veľkňaza. Nech ho Pán obdarí hojnými milosťami, pev-
ným zdravím, pokojom a tvorivými silami a túžbami. 
Svätý Duch nech ho posilňuje svojimi darmi a Mária, 
Matka ustavičnej pomoci, ochraňuje pred temnými si-
lami. To mu vyprosujú rodičia a blízka rodina.

Drahý náš otec Pavol  Chanáth. Len to najkrajšie, čo 
život môže dať, chceme vám k 40. jubileu zaželať. Pri-
hovoríme sa vám slovami francúzskeho spisovateľa 

Lamartina. Ten na otázku, kto je 
kňaz, odpovedal: „V každej far-
nosti žije jeden človek, ktorý patrí 
do rodiny celého sveta. Bez neho 
sa nemožno narodiť ani umrieť. 
Žehná kolísku, truhlu i manžels-
tvo. Pri jeho nohách ľudia sklada-

jú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním otvárajú svoje 
boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo padá do srd-
ca váhou Božej autority a preniká do duše silou viery.“ 
Kto je tento človek? Je to náš kňaz. Skutočný kňaz. 
Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Jeho 
povolanie je ťažké, v dnešnom svete veľmi potrebné. 
Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko 
skloniť pred mužom, ktorý sa podujíma na túto službu. 
Ďakujeme Bohu za dar vašej prítomnosti, ktorou nám 
sprítomňujete Ježišovu lásku a dennodenne prinášate 
Božiu obetu. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, 
nech vás Pán Boh na príhovor Presvätej Bohorodičky 
naplní svojím požehnaním a dá vám všetky milosti 
na to, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až 
do konca a vykonali tak veľa dobrého pre spásu vám 
zverených duší. Sotvori Hospodi mnohaja i blahaja 
lita!

veriaci farnosti Banské

DARY NA SLOVO

čitatelia z Sabinova – 12 eur; čitatelia z Šarišského Jas-
trabia – 11,50 eura; Viktor Michančo, Prešov – 10 eur; 
čitatelia z Uble – 10 eur; čitatelia z Drienova – 9 eur; 
Ing. Michal Novotný, Žiar nad Hronom – 8 eur; Štefan 
Mihalovič, Bratislava – 8 eur; MUDr. Pavol Čandík, Vra-
nov nad Topľou – 8 eur; Michal Antoš, Stropkov – 8 
eur; Michal Zubko, Davidov – 8 eur; 
Mária Cifraničová, Trebišov – 8 eur; 
Mária Balabasová, Ľubica – 8 eur; 
Mária Hromuľáková, Nižný Hrušov 
– 8 eur; Helena Zavacká, Ľubica – 8 
eur; Čitatelia zo Strážskeho – 8 eur; 
PhDr. Ernest Sirochman, Michalovce 
– 8 eur; Mgr. Daniela Matfiaková, 
Kežmarok – 8 eur; Ing. Cyril Dujava, 
Prešov – 8 eur; čitatelia z Torysiek 
– 7,50 eura; čitatelia z Humenného 
– 7 eur; Ladislav Boroš, Bardejov – 
6,15 eura; čitatelia z Dvorianok – 6 
eur; čitatelia z Hlivíšť – 6 eur; čita-
telia z Petkoviec – 6 eur; František 
Soták, Jastrabie nad Topľou – 6 eur; 
Ondrej Šimšaj, Olše – 5 eur; Jozef 
Polačko, Prešov – 5 eur; čitatelia zo 
Starej Ľubovne – 5 eur

Srdečne ďakujeme a prajeme 
všetkým darcom  

mnohaja lita, blahaja lita!
(pokračovanie z minulého čísla)

OZNAMY

Katolícke spoločenstvo Marana tha 
v Prešove srdečne pozýva na evan-
jelizačnú konferenciu Oheň, kto-
rá sa uskutoční 16. júna v Tatran 
Handball Aréne v Prešove so 
začiatkom o 09.00 h. Pozvanie prijal 
vzácny hosť zo Švédska Ulf Ekman. 

Téma stretnutia: Odvážne rozhodnutý pre Ježiša! Viac 
informácií: ohen.maranathapo.sk.

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Jusko-
vej Voli, srdečne pozýva na Bárkafest, ktorý sa uskutoč-
ní 29. júna – 1. júla. Na návštevníkov čakajú vystúpenia 
gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, 
svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v spoločen-
stve veriacich ľudí. Viac informácií: www.gmcbarka.sk.

INZERCIA

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________ 
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % zní-
žené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škod-
com, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu, 
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.: 
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické  pohony  zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom, 
dlhodobo. Volať: 0905 389 162
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TV LUX

J18.05. (piatok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 08.55 Vatikánsky tajný archív – dokument 10.10 
Z prameňa 16.55 Godzone magazín 17.30 Moja misia: 
Nebeský kútik: Arménsko – dokument 19.50 PKP R 20.30 
Fatimské posolstvo (2) 21.05 Chvály 22.55 Gréckokato-
lícky magazín (GkM)  23.15 Biskup Barnáš – dokument
J19.05. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko a 12 apoštolov 
13.30 10 rokov Lux 13.40 GkM R 19.40 Kulmenie: Mi-
chelangelova kupola – vzdelávací program 20.30 Boh 
v Krakove – film 22.05 Godzone magazín
J20.05. (nedeľa)  08.00 Ekoklbko: O spoločenstve 10.00 
Svätá omša z Vatikánu 14.45 Slovo v obraze: Zoslanie 
Ducha Svätého 19.40 Katechéza 21.00 Medzi nebom 
a zemou: Mária Podhradská 23.05 Hudobné pódium
J21.05. (pondelok)  02.20 Spojení oceánom – publicistika 
08.20 Gigi, Božia princeznička – detský program 17.30 
Doma je doma: Panna Mária, Matka Cirkvi 20.30 V Sa-
márii pri studni
J22.05. (utorok)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 16.00 Univerzita tretieho veku: Židovské spiri-
tuality 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Na území 
Boha – dokument
J23.05. (streda)  08.20 Gigi, Božia princeznička – detský 
program 17.00 EkoKlbko: O spoločenstve 20.15 PKP 
21.50 Fatimské posolstvo – dokument (3) 22.40 Go-
dzone magazín
J24.05. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Ichtis: Antivírus pre 
deti (1) 08.55 Viera do vrecka 10.10 Z prameňa 10.30 

GkM R 10.45 PKP 16.00 Večera u Slováka: O Najsvätejšej 
Trojici 16.30 Kulmenie: Baldachýn 17.20 PKP R 20.20 
Adorácia 22.35 PKP R
J25.05. (piatok)  08.20 Ichtis: Antivírus pre deti (2) 17.30 
Ostrov mníchov – dokument 19.50 PKP R 20.30 Fatimské 
posolstvo – dokument (3) 22.55 GkM R
J26.05. (sobota)  04.05 GkM R 08.40 Runiverz – publicistika 
10.30 Na území Boha – dokument 14.00 Akatist 14.40 
GkM R 17.20 PKP 20.30 Biblia: Dávid – film (1) 2
J27.05. (nedeľa)  08.00 Ekoklbko: O vesmíre 10.30 Svätá 
omša z Prešova 15.15 Slovo v obraze: Duch Svätý v nás 
16.30 Klinec po hlavičke 21.00 Quo vadis s Maxom 
Kašparů

TV NOE

J18.05.  (piatok)  06.45 Poslové naděje – dokumentárny 
film 09.20 Kibeho: Mariánské poutní místo v Africe 18.10 
Svatí Cyril a Metoděj – animovaný príbeh
J19.05. (sobota)  18.30 Desatero pro děti: Třetí přikázání 
20.00 Blahoslavený Duns Scotus – životopisný film 00.55 
Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J20.05. (nedeľa)  06.50 ŘkM R 07.20 Do varu s Maxem 
Kašparů (4) 09.30 Mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha 
Svatého v Říme 18.30 Hermie a lhářka Flo
J21.05.  (pondelok)  12.50 Před branami křesťanského 
království: Pomoc křesťanům v Etiopii 18.30 Desatero 
pro děti: Čtvrté přikázání

J22.05. (utorok)  08.05 Stíny na kolébce: Afrika – dokument 
18.30 Desatero pro děti: Páté přikázání 21.15 Řeckoka-
tolický magazín
J23.05. (streda)  10.45 Nárožní kámen: Súdán 18.00 Naše 
milosrdná Paní, matka kubánského lidu – dokument 
18.30 Desatero pro děti: Šesté přikázání
J24.05. (štvrtok)  07.50 Století Andělky – dokument 14.30 
Řád menších bratří – Františkáni 16.35 ŘkM R
J25.05. (piatok)  11.05 Múzeum Kysuckej dediny vo Vychy-
lovke 12.50 Ars Vaticana (20) 15.10 Dobrý muž ze Sarato-
va – dokument 18.30 Desatero pro děti: Osmé přikázání
J26.05. (sobota)  19.15 Světlo pro Evropu (3) 21.35 Bazilika 
s tajemným světlem (1) 23.45 ŘkM R
J27.05. (nedeľa)  07.20 Královna a matka Chorvatů 10.00 
Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě 11.15 ŘkM R 
20.00 Mlčení, modlitba, pokání
J28.05. (pondelok)  07.25 Život na zámku Břežany – doku-
ment 12.50 Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi 17.50 
Sestra Tereza Valsé Pantellini
J29.05. (utorok)  09.55 Světlo pro Evropu (3) 18.40 Desa-
tero pro děti: Desáté přikázání 18.55 Hermie a ustrašený 
pavouk 21.10 Řeckokatolický magazín
J30.05.  (streda)  06.25 P. Raniero Cantalamessa: Panna 
Maria 07.30 Kibeho: Mariánské poutní místo v Africe 
17.50 Bible pro nejmenší
J31.05.  (štvrtok)  07.20 ŘkM R 09.30 Ztracená ovečka 
– dokument 13.00 Zrnko v perle Karibiku – dokument 
18.30 Bible pro nejmenší
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Lee Strobel – Rob Suggs: 
Kauza víra pro děti

Lee Strobel ako skúsený novinár detektívnym spô-
sobom overuje základné kresťanské pravdy. Kniha 
Kauza víra pro děti vzišla z bestselleru Kauza viera 
ako verzia prispôsobená detskému čitateľovi. Ľahko 
sa číta a prostredníctvom vtipných ilustrácií pátra 
po dôkazoch, prečo Boh dopustí zlé veci, či môžeme 
veriť niečomu, čo odporuje prírodným zákonom, či je možné, aby sa diali 
zázraky, či nie sú všetky náboženstvá vlastne rovnaké, či môže vôbec viera 
dávať nejaký zmysel... Na tieto a iné neľahké otázky viery v Boha dostanú 
deti pravdivú odpoveď, pričom sa im ponúka aj mnoho podnetov na ďal-
šie premýšľanie. Vtipné ilustrácie zaujmú každého čitateľa. (Martina 
Reľovská) 

Vstup zakázaný:  
Rozhodnutie

27. mája o 13.00 h  sa na Rádiu Lumen 
môžete započúvať do prvej časti príbehu odvážnej novinárky Consilie 
Márie Lakottovej, ktorá sa odhodlá prelomiť kláštornú klauzúru, aby pred 
verejnosťou odhalila najintímnejšie tajomstvá rehoľného života. O tejto 
téme napíše knihu, ktorá má autobiografické črty. Populárna herečka 
Klára má pred sebou sľubnú kariéru, keď nečakane vstúpi do kláštora. 
Nikto nevie prečo. Šéfredaktor jedného časopisu sa tam rozhodne poslať 
mladú redaktorku Eileen, aby zistila dôvod a napísala reportáž o herečke 
aj živote v kláštore. Zisťuje však, že v kláštore sú až dve Kláry, a ona nevie, 
ktorá z nich je tá, ktorú hľadá. (Dada Kolesárová, lumen.sk)

Svätý Šarbel

Prednedávnom ste mali možnosť na pokračovanie 
čítať na našich stránkach príbehy zo života svätého 
mnícha. Pre ľudí, ktorí často nepočuli spojenie Arab 
a kresťan, môže byť zvláštne, keď počujú o jednom 
arabskom kresťanovi – Šarbelovi Makhloufovi. Šarbel 
žil a zomrel v 19. storočí v Libanone, v horskej oblasti, kde rastú slávne 
libanonské cédre. Ako väčšina libanonských kresťanov v dnešnej dobe aj 
on bol maronitský katolík – člen jednej z veľkých východných cirkví, ktoré 
boli zjednotené s Rímom už od svojho počiatku koncom 4. storočia. 
Ako pustovník žil veľmi asketicky, čo nám pripomína starovekých púštnych 
otcov. Aj táto radikálna askéza sa nám môže zdať zvláštna. Na DVD s dĺž-
kou vyše troch hodín nájdete film, niečo o zázračnom tele a uzdraveniach 
na jeho príhovor, ako aj modlitbu k sv. Šarbelovi. (ver.sk)

Collegium Musicum:  
Speak, Memory

Výnimočná slovenská skupina Collegium Musicum 
azda nebude známa iba starším vekovým kategóriám. 
Koncert z novembra 2009, keď skupina vystupovala v zostave Marián 
Varga, Fero Griglák, Fedor Frešo a Martin Valihora, vyšiel pred rokom ako 
darček pre Mariána Vargu na vinylovej verzii 2 LP s kompletným mate-
riálom pôvodnej CD verzie (P. F. 1972; Suita po Tisíc a jednej noci; Piesne 
z kolovrátku; Eufónia). Aj keď  sme sa už s týmto geniálnym hudobníkom, 
ktorého ruky sa len tak mihali po klávesoch a ktorého napriek jeho závis-
losti považovali za morálne integrovanú osobnosť, rozlúčili, jeho hudba, 
ktorá prepája vážnu s tou modernou, rockovou, je naozaj výnimočná. 
Prehovára k všetkým generáciám.  (Dada Kolesárová)
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J01.06. (piatok)  06.50 Cesta do Tibetu 10.30 Vanen, pírko 
Ráje – dokumentárny film 15.10 Píseň svobody: Bakhita 
– životný príbeh
J02.06. (sobota)  07.20 Ježíš pro děti 09.00 Hermie a ustra-
šený pavouk 12.30 Pod lampou – diskusia 18.30 Bible 
pro nejmenší 22.15 Stalingradská Madona – dokument 
23.45 ŘkM R
J03.06. (nedeľa)  07.35 Ve službě Šuárů – dokument 09.20 
ŘkM R 18.55 Mše svatá ze Slavnosti těla a krve Páně 
z Kostela sv. Moniky v Ostii

LUMEN

J19.05.  (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v stre-
doveku: Ján Kassián, majster duchovného života 10.00 
Viera do vrecka: Život podľa plánu (3) 12.30 Svätá omša 
z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
J20.05.  (nedeľa)  13.00 Obeť spovedného tajomstva – 
rozhlasová hra (3) 14.00 Ako viesť deti k viere? Projekt 
cesta zrenia, katechézy Dobrého pastiera
J21.05. (pondelok)  16.30 Vitaj doma, rodina! Musím to 
zvládnuť. Hosť: rodinný terapeut Kamil Bartko
J26.05.  (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v Stre-
doveku: Ján Kassián, túžba po dokonalosti 10.00 Viera 
do vrecka: Kňaz alebo psychológ? (1) 18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J27.05.  (nedeľa)  10.30 Pápež František: Gaudete  et 
exsultate – Radujte sa a jasajte 13.00 Vstup zakázaný: 
Rozhodnutie – príbeh odvážnej novinárky Consilie Márie 
Lakottovej, ktorá sa odhodlá prelomiť kláštornú klauzúru, 

aby pred verejnosťou odhalila najintímnejšie tajomstvá 
rehoľného života (1) 20.30 Karmel: V Šanghaji vyhlásili 
rok 2018 za rok Ladislava Hudeca. Hosť Jozef Frtús
J30.05.  (streda)  20.00  Lupa: Gréckokatolícka  farnosť 
Dlhé Klčovo
J04.06. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó: Čo prinesie 
aktuálny ročník gospelového festivalu Za jazerom?

RTVS

DVOJKA
J18.05.  (piatok)  05.50 Slovenské unikáty: Múzeum lip-
tovskej dediny 08.30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku: Spišský hrad R 08.45 Majstri gombičkárskeho 
remesla R 09.05 Modrotlač R 17.15 Svetové dedičstvo 
UNESCO na Slovensku: Červený Kláštor 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, mu-
kačevský eparchiálny biskup 12.25 Svetové dedičstvo 
UNESCO na Slovensku: Levoča R 21.15 Hallelujah – be-
nefičný koncert z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
J21.05. (pondelok)  13.00 Orientácie R
J27.05. (nedeľa)  10.30 Svätá omša na slávnosť Najsvätejšej 
Trojice z Modranky 13.40 Orientácie 19.40 Slovo

J29.05.  (utorok)  13.05 Orientácie 17.15 Encyklopédia 
slovenských obcí: Tibava
J31.05.  (štvrtok)  17.10 Encyklopédia slovenských obcí: 
Čičava
J03.06. (nedeľa)  12.25 Televízny posol 03.00 Slovo – prí-
hovor gréckokatolíckeho kňaza Jána Krupu

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
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

Zmena programu vyhradená.
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Legenda: ATLASY, ÁTRIA, CIELE, CITÁT, ČÍSLO, DEDINA, DEKAN, 
DETVA, DIERA, ELITY, ENTER, FIALKA, HRIČOV, HRIECH, HUDBA, 
KAPITOLA, KARAMEL, KVALITA, LIPIDY, MALIARI, MALINA, MASLO, 
METANOL, MIERKA, MODELKA, OCTAN, ODHAD, ODRAZ, OLTÁR, 
OPCIA, OVOCIE, PLAVIDLO, PLODY, POMOC, POVOLANIE, SAVANA, 
SLEDE, SLIAČ, SOLIVAR, STYKY, SVIECA, TAKTY, VÁNOK, VARECHA, 
VODOVODY, VOLIČ, VYDRA, VYHNE, ZAMATY, ZNELKA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 8: Krížovka: Kristus je našou najväčšou 
radosťou. Osemsmerovka: Čím žiješ, tým sa stávaš.

Výherca: Miroslav Husák z Vranova nad Topľou

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

Pomôcky:  
Airan, Anoa, 
Chaam, Aim

Slovenská 
poľnohospo
dárska banka

Stĺp verejnej 
potupy

Druh kyslého 
mlieka

1
q

Chemická 
značka 
argónu

  Komitee, 
skratka Obsiali

3
q

Krídlo

Sparno Domáce  
zviera

Predstavený 
kláštora

Somár

Zvratné 
zámeno

Národný 
básnik

Tenký kus 
chleba

Zavesovala

  Prostoduchá 
žena

A podobne, 
skratka Vybuchujúca 

hviezda
Nerozvitý kvet Slonie zuby

Klobúky
Výsledok 

klonovania
Pádová  
otázka

University 
Extension, 

skratka

Škaredo

Autonómna 
oblasť, skratka

Viazanky
Elektrónvolt, 

skratka
Požičané 
peniaze

  Obidvoje
Metropola 

Nórska
Meno 

Rapaičovej

Český básnik Junáci, 
prenesene

Oersted, 
značka

Tam Organ. spo  j. 
národov Holandské 

mesto
Druh byvola Živo

Prasa
Kapriv

Výherná kniž
ná poukážka

Vynovili sa

2   u Piata trieda 
gymnázia

European 
Nucleotide 

Archive
Predložka Český  

dirigent
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá litugia (10.00 h); liturgic-
ký priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
24. – 26.05. Konferencia: Kresťanský životný štýl 
na Slovensku vo vzťahu k stvorenstvu
02.06. Fatimská sobota (10.00 h)
10.06. Modlitby so službou oslob. a uzdravenia: 
chvály, svätá liturgia, euchar. pobožnosť (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
19.05. Odpustová slávnosť: archijerejská svätá li-
turgia s vladykom Milanom Chauturom (18.00 h)
20.05. Archijerejská  svätá  liturgia; slúži vladyka 
Milan Chautur, káže vladyka Milan Šášik – priamy 
prenos STV.
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)
10.06. Stretnutie  členov  arcibratstva  ruženca: 
svätá liturgia (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
20.05. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.05. Modlitby za uzdr. k sv. Charbelovi (17.00 h)
30.05. Modlitby  za  oslobodenie  a  uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
02.06. Fatimská sobota (09.30 h)
08.06. Modlitby  za  oslobodenie  a  uzdravenie: 
svätá liturgia (17.00 h); hosť: Myrna Nazzourová

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
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
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. 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.

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)
21. – 22.05. Formácia pre službu v rómskych ko-
munitách (Sigord)
26.05. Festrom v Raslaviciach (10.00 – 19.00 h)
02.06. Savore: Politika a podnikanie – Raslavice 
(09.00 h)
09.06. Savore: Sociálna práca – Jarovnice (09.00 h)

Viac info: savore.sk

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
23.05. Biblický večer (18.00 h)
02. – 03.06. Kurz Filip
06.06. Večer chvál a modlitieb za uzdrav. (18.00 h)

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

O Del hino 
amari zor
Boh je našou silou

vstupné je 1 EURO
Realizované s finančnou podporou Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín

obec raslavice

26. máj 2018
Raslavice 
okres Bardejov

F6
LOND

Dominika
GurGurbaľová

AV MANCA
Sv. liturgia

Fil3
Lámačské 
chvály
Sára 
Jarková 

Umelecké centrum F6, Gréckokatolícka rómska misia a Horúci tím vás pozývajú na

rómsko-slovenský
HUDOBNÝ festival

FestromFestromFestrom

LETNÉ STRETNUTIA 
MLÁDEŽE
Juskova Voľa 2018  
(Prešovská archieparchia)

Kde? GMC Bárka v Juskovej Voli

Termíny 1. turnus: 8. – 13. júl (9 – 11 rokov)
 2. turnus: 15. – 20. júl (15 a viac)
 3. turnus: 22. – 27. júl (12 – 14 rokov)
 4. turnus: 29. júl – 3. august (9 – 11 rokov)
 5. turnus: 12. – 17. august (12 – 14 rokov)
 6. turnus: 19. – 24. august (9 – 11 rokov)
 7. turnus: 26. – 31. august (15 a viac)

Cena: 58 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na turnus)

Termín a spôsob prihlasovania? Priebežne aj počas letných stretnutí až do obsadenia kapacít.
Elektronicky prostredníctvom online formulára na www.gmcbarka.sk. 

Viac informácií na www.gmcbarka.sk alebo na tel. č: 057/449 02 90, 449 07 61


