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Hajdúdorožský biskup Miklós Dudás OSBM

predstavujeme
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Maďarská
gréckokatolícka cirkev
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Tamás Véghseő, Juraj Gradoš

foto: Tamás Véghseő, nyirgorkat.hu
Keď v rokoch 1944 a 1945 vojská sovietskeho druhého a tretieho ukrajinského frontu
postupne obsadzovali Maďarské kráľovstvo,
najväčšie boje prebiehali najmä v oblastiach
okolo Nyíregyházy a Debrecína, ktoré patria
medzi tradičné lokality maďarských gréckokatolíkov. V Maďarsku, podobne ako v iných
krajinách v područí Sovietskeho zväzu, došlo
k potlačeniu demokracie a nastoleniu diktatúry jednej strany. Keď v rokoch 1948 až 1950
bola v Rumunsku, na Podkarpatí a v Československu zakázaná Gréckokatolícka cirkev,
maďarskí gréckokatolíci očakávali podobný
osud. V tomto období aj tu boli prijímané
rôzne protikresťanské opatrenia, ktorých
cieľom bola aj likvidácia gréckokatolíkov.
Tieto snahy však neboli naplnené.
V Maďarsku gréckokatolíci počtom vysoko
prevyšovali prívržencov pravoslávia. Navyše
tí nepatrili do jednej Pravoslávnej cirkvi,
ale boli súčasťou niekoľkých patriarchátov
(pôsobili tu pravoslávni zo Srbska, Bulharska, Rumunska...). A tak ich samotná
nejednotnosť bránila násilnej pravoslavizácii
maďarských gréckokatolíkov. Maďarských
gréckokatolíkov čakal podobný osud ako
rímskokatolíkov – štátna moc ich mohla
kedykoľvek zlikvidovať, obmedzovala ich
na slobode... Podmienky na život boli značne
obmedzené.
Práve v tomto období viedol gréckokatolíkov v celom Maďarsku Miklós Dudás OSBM.
Aj osobne prežíval nepriateľský postoj
štátnej moci voči gréckokatolíkom. Znalý
osudu ostatných gréckokatolíckych biskupov
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mal vždy pripravený kufrík s najpotrebnejšími vecami. V roku 1948 došlo v Maďarsku
k poštátneniu cirkevných škôl a v roku 1950
k rozpusteniu reholí. Majetok Cirkvi bol
zoštátnený. 6. septembra 1950 biskup Dudás
v časti biskupského paláca založil kňazský
seminár a bohosloveckú vysokú školu. Jej
založenie oznámil ministerstvu náboženstva
a školstva, ktoré proti tomu výrazne nenamietalo. Štátna moc neskôr biskupa vydierala práve likvidáciou týchto vzdelávacích
a formačných ustanovizní. Tento jeho veľmi
prezieravý krok napomáhal existenciu maďarskej Gréckokatolíckej cirkvi a jej neskorší
rozvoj.
Biskup bol neustále pozorovaný i vlastnými spolupracovníkmi. Medzi kňazmi
existovali agenti štátnej bezpečnosti a mnohí
duchovní boli členmi hnutia mierových kňazov. Ale iní kňazi ukázali svoju vieru, vernosť
Kristovi a Cirkvi. Od polovice päťdesiatych
rokov sa biskupovi Dudásovi zhoršil zdravotný stav. Keď sa v roku 1965 zúčastnil na záverečnom zasadnutí Druhého vatikánskeho
koncilu, 19. novembra predstavil maďarskú
východnú liturgiu pred zídenými koncilovými otcami v Bazilike sv. Petra v Ríme.
Následne Svätá stolica dala súhlas na používanie maďarčiny ako liturgického jazyka
v rámci obradov Gréckokatolíckej cirkvi.
Po druhej svetovej vojne niekoľko kňazov
z Československa odišlo, či dokonca emigrovalo do Maďarska. Práve v období zákazu
československých gréckokatolíkov presahovalo pôsobenie maďarských hranice, čo veľmi ťažko znášala Pravoslávna cirkev v Československu. I v samotnom Maďarsku mnohí
gréckokatolíci žili mimo severovýchodu
krajiny, a tak podliehali jurisdikcii miestnych

rímskokatolíckych biskupov. V nadväznosti
na Druhý vatikánsky koncil v roku 1968
Svätá stolica rozšírila právomoc hajdúdorožského biskupa na všetkých gréckokatolíkov
v Maďarsku okrem územia Apoštolského
exarchátu v Miškovci. Pastoráciou týchto
veriacich bol poverený Imre Timkó, pedagóg
na Teologickej akadémii v Budapešti. Toto
jej rozhodnutie však bolo reálne naplnené
až v roku 1980. 15. júla 1972 biskup Miklós
Dudás zomrel.
Novým hajdúdorožským biskupom a miškoveckým apoštolským exarchom sa stal až
7. januára 1975 Imre
Timkó. Zároveň ten
istý deň bol vymenovaný aj pomocný
hajdúdorožský biskup
Szilárd Keresztes.
Pôsobenie biskupa
Timka v období oslabenia pozície komunistickej strany smerovalo najmä k snahe o zavedenie pôvodných
východných tradícií do liturgického života
kňazov i veriacich jednak v duchu Druhého
vatikánskeho koncilu a jednak ako zavŕšenie
procesu používania maďarského jazyka vo
všetkých obradoch Gréckokatolíckej cirkvi.
Zároveň sa mu podarilo v rámci obmedzených možností realizovať v sedemdesiatych
rokoch aj stavebné práce v centre eparchie.
V seminári bola postavená kaplnka, osem
školských budov, dokončená výstavba seminára a rekonštrukcia biskupského úradu. Biskup Imre Timkó zomrel 30. marca 1988. Jeho
nástupcom sa stal Szilárd Keresztes, ktorý
Maďarskú gréckokatolícku cirkev vyviedol
z obdobia socializmu cez dôležité politické
zmeny k jej rozkvetu.

www.casopisslovo.sk
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Dve tváre
Dúfam, že ste
nemali to šťastie
spoznať človeka
dvoch tvárí. Ak
áno, tak viete,
o čom píšem. Takýto človek s vami
hovorí tak, no len
čo sa od vás odvráti, hovorí inak
– opačne. Raz vás
za niečo chváli do očí, no poza chrbát sa z vás
vysmieva či vás ohovára. Takémuto človeku
je nehodno veriť – nie je dobrým priateľom
už zo svojej samotnej povahy. Nehovorím,
že sa ho treba strániť, ale je dôležité chrániť seba pred jeho slabosťou. Netreba mu
dôverovať. A hoci nás bude presviedčať, že si
našu dôveru zaslúži, treba pozorne skúmať
a nechať aj čas preskúšať jeho proklamovanú
dôveryhodnosť.
V politike však dvojtvárnosť akoby
zovšednela. I keď nie u všetkých politikov.
K voličom sa hrnú milé slová, veľkolepé
sľuby, silné gestá. Niekedy niektoré z nich aj
splnia, no málokedy v miere, akú sľubovali.
Druhá tvár týchto politikov je však často pred
voličom skrytá – a keby ju spoznal, hrôzou
by onemel. No čas postupne všetko ukáže.
Dnes počúvame ľúbivé hlasy o zákone
na sprísnenie podmienok na umelé prerušenie tehotenstva (i keď aj toto pomenovanie je klamstvom – ide o umelé ukončenie
tehotenstva). No nie absolútnom. Strana,
ktorá to predkladá, dáva hneď aj výnimky.
A tie sú v príkrom rozpore s kresťanstvom.
Na Slovensku sa hneď rozpútali vášne. Aj
medzi kresťanmi. Jedna skupina poukazuje na teoretickú možnosť zachrániť vyše
90 % zabíjaných nenarodených detí, druhá
upozorňuje na ďalšie zabíjanie detí, o ktorých napríklad lekár povie, že sú postihnuté.
Mnohí hneď odsudzujú Cirkev za to, že
tento návrh novely, ktorý je v rozpore s kresťanstvom, priamo nepodporila. Je pravda, že
táto novela zákona, pokiaľ by bola schválená,
by výrazne obmedzila možnosť ísť na potrat,
čo sa týka rozsahu dôvodov aj maximálneho
veku plodu. Pravdou je aj to, že zabíjanie detí
z genetických dôvodov bolo a je súčasťou fašistickej ideológie. Ak by sa biskupi postavili
za takúto novelu zákona, urobili by kompromis s prirodzeným mravným zákonom
a s Božími prikázaniami. To urobiť nemôžu!

Ako sa k tomu majú teda postaviť kresťanskí politici? Je to naozaj ťažká otázka, najmä
keď vieme, že politika je umením možného.
Navyše na Slovensku nateraz neexistuje
taká verejná vôľa zachrániť všetky zabíjané
nenarodené deti, ktorá by primäla poslancov
schváliť ozajstný protiinterupčný zákon.
A tak táto novela zákona je asi maximom,
čo si dnes slovenská spoločnosť vie politicky predstaviť, čiže z politického a vecného
hľadiska je to dobrá novela ochraňujúca život
vo väčšej miere než doteraz.
Na druhej strane je tu fašisticky orientovaná strana, ktorá novelu predkladá.
Spoluprácu s touto stranou však už dávnejšie
parlamentné strany vylúčili. Aj preto, lebo
fašizmus nie je zlučiteľný s kresťanstvom
podobne ako komunizmus. A oni napriek
tomu predložili túto novelu, aj keď nemajú
podporu iných parlamentných strán.
Pýtam sa, prečo to robia. Čo je za týmto
ich konaním? Podľa mňa ide o cynickú hru
s pocitmi a svedomím slovenských kresťanov.
Cynickú hru, ktorá nás má presvedčiť, že neofašistická strana je kresťansky orientovanou
stranou. A tak mnohí kresťania i samotní
kresťanskí politici majú vo svedomí dilemu,
ako sa zachovať. Súhlasiť s novelou znamená
urobiť kompromis a spojiť sa s neofašistami,
ale zachrániť veľkú časť ešte nenarodených
detí. Nesúhlasiť s novelou znamená nechať
ďalej zabíjať dvadsať detí denne, spojiť sa
s neoliberálmi, ale postaviť sa proti spolupráci s fašizmom. Hra, ktorá zo slovenských
kresťanov urobí buď sympatizantov neofašistov, alebo vrahov nenarodených detí.
Čo teda robiť? Ako sa k tejto novele postaviť ako kresťan? Je to vec svedomia každého
z nás. Ideálne by bolo, keby kresťanskí poslanci sami predložili novelu obmedzujúcu
zabíjanie nenarodených detí. Odstránili by
dilemu, ktorej riešenie je pre svedomie každého kresťana ťažké. Jasne by sa tak mohli
oni aj my verejne postaviť za ochranu života
i samotnej morálky, ktorá je nezlučiteľná
s fašizmom aj liberalizmom v akejkoľvek
jeho podobe. A dovtedy by mal každý z nás
podľa možností aj materiálne pomôcť ženám
a rodinám rozhodnúť sa ochrániť každý
počatý život.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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z kresťanského sveta


Česká verzia oficiálnej spravodajskej
webovej stránky Apoštolskej stolice www.
vaticannews.va/cs.html bola uvedená
do prevádzky 4. mája. Za obsah zodpovedá česká redakcia Vatikánskeho rozhlasu.
Vzhľad a štruktúra obsahu je rovnaká pre
všetky jazyky a kultúrne oblasti. Stránka je
tematicky rozdelená do štyroch kategórií:
Pápež, Vatikán, Cirkev a Svet. (RV CZ)

Začiatkom mája v Nemecku pokračovala diskusia ohľadne nariadenia bavorskej
vlády, podľa ktorého má od júna na všetkých úradoch visieť kríž. Kontroverziu
vyvolalo vyhlásenie kardinála Reinharda
Marxa, ktorý s ním nesúhlasil, pretože toto
nariadenie „vyvoláva nepokoje a rozdeľuje
spoločnosť“. Tento postoj ostro kritizuje
apoštolský nuncius v Rakúsku arcibiskup
Peter Stephan Zurbriggen: „Ako predstaviteľ pápeža som zarmútený a zahanbený,
že keď sa v susednej zemi vyvesuje kríž,
kritizujú to práve biskupi a kňazi.“ (RV CZ)

Svätý Otec František 11. mája prijal
na osobitnej audiencii pravoslávneho
prešovského arcibiskupa metropolitu Rastislava, michalovsko-košického arcibiskupa Juraja, arcibiskupa pražského a českých
krajín Michala a ďalších predstaviteľov
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku. Delegáciu pri stretnutí
s pápežom Františkom sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty
kresťanov kardinál Kurt Koch. Svätý Otec
sa vo svojom príhovore sústredil na odkaz
sv. Cyrila a Metoda pre súčasné ekumenické úsilie i pre výzvu evanjelizácie Európy.
Na záver stretnutia Svätý Otec zopakoval
túžbu po dosiahnutí úplnej jednoty.

Svätý Otec František napísal predslov
k druhému zväzku vybraných spisov
Benedikta XVI., ktoré vychádzajú v publikácii Oslobodiť slobodu – viera a politika
v treťom tisícročí. Kniha bola predstavená
11. mája v Ríme v prítomnosti arcibiskupa
Georga Gänsweina, prefekta pápežského
domu a osobitného sekretára emeritného
pápeža, predsedníčky talianskeho senátu
Marie Elisabetty Alberti Casellatiovej,
predsedu Európskeho parlamentu Antonia
Tajaniho a ďalších.

Vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk navštívil
11. – 14. mája ukrajinskú komunitu
v Grécku, ktorá oslávila 20. výročie založenia Ukrajinskej cirkvi v Aténach. Veriaci
sa s ním stretli pred Chrámom Najsvätejšej
Trojice gréckokatolíckeho exarchátu v Grécku. Vyšší arcibiskup sa stretol aj s gréckokatolíckym exarchom Grécka Manuelom
Ninom. (news.ugcc.ua)
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Milan Chautur navštívil chorvátsku
▌▌Vladyka
diecézu Krk
Košický eparcha Milan Chautur CSsR spolu
s kňazmi navštívil 9. – 13. mája diecézu
Krk. Cesta bola spojená s účasťou na prezentácii projektu cezhraničnej spolupráce
partnerských miest v Malinskej Dubašnici v Chorvátsku. V rámci tohto projektu
spolupracuje mestečko Malinská s obcou
Fulianka a mestami a obcami z Francúzska,
Poľska a Nemecka. Na prezentácii projektu
sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátorka
Prešova Andrea Turčanová, starosta Fulianky
Miroslav Leško a obyvatelia obce Fulianka.
V prvý deň návštevy, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, v miestnom Kostole sv.
Apolinára slávil svätú omšu miestny biskup
Ivica Petanjak OFMCap. za účasti vladyku
Milana a ostatných kňazov zo Slovenska
a zahraničia. Po omši vladyka Milan priblížil

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a spolu
s biskupom Ivicom sa rozprávali aj o novodobých výzvach a problémoch. V piatok
pokračovalo podujatie prezentáciou jednotlivých krajín v centre mesta, ochutnávkou
tradičných jedál a priateľským futbalovým
zápasom medzi Fuliankou a Malinskou
Dubašnicou.
Na záver stretnutia v piatok podvečer vladyka Milan slúžil archijerejskú svätú liturgiu
v Kostole sv. Apolinára. Liturgiu spevom
sprevádzali členovia Katedrálneho zboru
sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením
dirigentky Lucie Lovašovej. Na živote bl.
hieromučeníka Vasiľa Hopka vladyka Milan
v kázni zdôraznil potrebu odvahy pre život
súčasného kresťana, bez ktorej sa jeho život
môže rozplynúť v mori novodobého pohanstva. (J. Havrilčák, M. Mráz; foto: M. Rozkoš)

▌▌Maďarskí gréckokatolíci majú nového biskupa
Hajdúdorožský arcibiskup metropolita Filip
Kocsis, miškovecký eparcha Atanáz Orosz
a arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie
pre východné cirkvi, vysvätili v Nyíregyháze
10. mája baziliána otca Ábela Szocsku za biskupa. Na slávnosti bol prítomný maďarský
prímas kardinál Peter Erdő a ďalší biskupi
a kňazi. Slovenskú gréckokatolícku cirkev
zastupovali prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a bratislavský eparcha Peter
Rusnák.

Slávnosť biskupskej vysviacky bola rozdelená na dve časti. Slávenie prebiehalo v máriapóčskej bazilike a v katedrálnom chráme
v Nyíregyháze. Na večiereň 9. mája, ktorú
v stredu večer slúžil otec Ábel, vtedy ešte
kandidát na biskupa, putoval z Nyíregyházy
do Máriapóča pešo. Štvordňovou duchovnou
obnovou a touto púťou sa pripravoval na prijatie biskupskej služby. V rámci večierne sa
konal obrad vierovyznania, ktorej predsedal
miestny metropolita Filip Kocsis, vladykovia
Atanáz Orosz a Milan Šášik CM, mukačevský eparcha.
V nasledujúci deň vysviacka pokračovala v rámci svätej liturgie, ktorej predsedal
vladyka Filip Kocsis. Na konci slávnosti novovysvätený vladyka Ábel pozdravil aj veriacich, ktorí slávnosť sledovali cez obrazovky
umiestnené pred katedrálou. (P. Pankulics;
foto: migorkat.hu)

www.casopisslovo.sk
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Zaodieť sa Kristom

Námestie svätého Petra v Ríme, 12. máj 2013

Rozsievajte
evanjelium
Marek Baran
foto: wikimedia.org
JJ

Hľadači Krista
Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom
príhovore priblížil posolstvo sviatku, keď
povedal: „Sviatok Nanebovstúpenia Pána
v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane
upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený
Ježiš sedí po Božej pravici. Na strane druhej
nám pripomína začiatok misie Cirkvi. Prečo?
Pretože zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený
Ježiš posiela svojich učeníkov do celého
sveta šíriť evanjelium. Z toho dôvodu nás
sviatok Nanebovstúpenia vyzýva pozdvihnúť
svoj zrak k nebu, aby sme ho vzápätí hneď
nasmerovali na zem pri uskutočňovaní úloh,
ktoré nám zmŕtvychvstalý Pán zveruje.
Ježiš totiž hovorí: ,Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu‘
(Mk 16, 15). Zdá sa to byť skutočne odvážne
poslanie, ktoré Ježiš zveruje malej skupinke
jednoduchých ľudí bez väčších intelektuálnych schopností! A predsa je táto nepočetná
družina, v očiach svetových veľmocí nevýznamná, poslaná priniesť Ježišovo posolstvo
lásky a milosrdenstva do všetkých kútov
zeme. Tento Boží plán sa však môže uskutočniť len silou, ktorú apoštolom udelí Boh sám.
V tomto smere ich Ježiš uisťuje, že ich misiu
bude podporovať Svätý Duch. Misia, ktorú
Ježiš zveril apoštolom, pokračovala počas
stáročí a pokračuje ešte i dnes: táto misia si
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„Niet väčšej slobody, než nechať sa
viesť Svätým Duchom a dovoliť mu,
aby nás viedol tam, kam chce.“
(twitter Svätého Otca Františka
14. mája 2018)
vyžaduje spoluprácu nás všetkých. Každý
z nás je totiž mocou krstu, ktorý prijal, spôsobilý zo svojej strany ohlasovať evanjelium.
Práve krst je tým, čo nás robí schopnými
aj pohýna k tomu, aby sme boli misionármi
a ohlasovali evanjelium. Nanebovstúpenie
Pána, ktoré započína novú formu Ježišovej
prítomnosti uprostred svojich, nás zároveň
vyzýva mať oči a srdce schopné stretnúť ho,
slúžiť mu a vydávať o ňom svedectvo iným.
Máme byť mužmi a ženami nanebovstúpenia, čiže hľadačmi Krista na cestách našej
doby, ktorí prinášajú jeho slovo spásy až
na kraj zeme. Ako na začiatku zmŕtvychvsta
lý Kristus poslal svojich apoštolov so silou
Svätého Ducha, tak dnes posiela všetkých
nás s tou istou silou, aby sme dávali konkrétne a viditeľné znamenia nádeje. Pretože Ježiš
nám dáva nádej; odišiel do neba a otvoril
brány neba a nádej, že tam prídeme. Panna
Mária, ktorá ako Matka Pána, ktorý zomrel
a vstal z mŕtvych, oživovala vieru prvého
spoločenstva učeníkov, nech i nám pomáha
mať hore srdcia. Tak ako nás k tomu povzbudzuje liturgia. A nech nám zároveň pomáha
mať nohy na zemi a s odvahou rozsievať
evanjelium v konkrétnych situáciách života
a dejín. (úryvok katechézy z 13. mája 2018)

V katechéze o krste Svätý Otec František
vysvetlil, čo znamená obliecť si Krista: „To,
čo znamená zaodieť sa Kristom, pripomína
svätý Pavol, keď vysvetľuje, ktoré cnosti
majú pokrstení pestovať: ,Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť
a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad
všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom
dokonalosti!‘ (Kol 3, 12 – 14) Aj obradné odovzdanie plameňa odpáleného z veľkonočnej
sviece pripomína účinok krstu: ,Prijmite
Kristovo svetlo,‘ hovorí kňaz. Tieto slová
pripomínajú, že nie my sme svetlom, ale
svetlom je Ježiš Kristus, ktorý ako vzkriesený
z mŕtvych zvíťazil nad temnotou zla. My
sme povolaní prijať jeho jas! Tak ako plameň
veľkonočnej sviece dáva svetlo jednotlivým
sviecam, tak láska zmŕtvychvstalého Pána
zapaľuje srdcia pokrstených, napĺňajúc ich
svetlom a teplom. A preto sa už od prvých
storočí krst nazýval osvietením a pokrstenému človeku sa hovorilo osvietený. Veď práve
toto je kresťanské povolanie: vždy kráčať ako
synovia svetla, vo vytrvalosti vo viere (porov.
Jn 12, 36). Pokiaľ ide o deti, je úlohou rodičov
a krstných rodičov starať sa o udržiavanie
plameňa krstnej milosti v nich maličkých,
pomáhajúc im vytrvať vo viere. Živá Kristova prítomnosť, ktorú v sebe máme chrániť,
brániť a zväčšovať, je lampou osvetľujúcou
naše kroky, svetlom orientujúcim naše rozhodnutia, plameňom ohrievajúcim srdcia pri
kráčaní v ústrety Pánovi, robiac nás schopnými pomáhať tým, čo kráčajú spolu s nami,
až k nerozlučnému zjednoteniu s ním. V ten
deň, hovorí Zjavenie apoštola Jána, „noci už
nebude a nebudeme viac potrebovať svetlo
lampy ani svetlo slnka, lebo nám bude žiariť
Pán, Boh, a budeme kraľovať na veky vekov“
(Zjv 22, 5). Slávenie krstu sa uzatvára modlitbou Otče náš, ktorá je vlastná spoločenstvu
Božích detí. Veď deti znovuzrodené v krste
prijmú plnosť daru Ducha vo sviatosti birmovania a budú sa zúčastňovať na Eucharistii, učiac sa tomu, čo to znamená obracať sa
na Boha s oslovením Otec. Na záver opakujem každému z vás pozvanie, ktoré som takto vyjadril v Apoštolskej exhortácii Gaudete
et exsultate: ,Dovoľ, aby milosť tvojho krstu
prinášala ovocie na ceste svätosti. Dovoľ, aby
bolo všetko otvorené voči Bohu a s týmto
cieľom si ho zvoľ, rozhodni sa pre Boha vždy
nanovo. Nestrácaj odvahu, pretože máš silu
Ducha Svätého, aby sa to stalo možným,
a svätosť je koniec koncov ovocím Svätého
Ducha v tvojom živote.‘“ (úryvok katechézy
zo 16. mája 2018)
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Udalosť
Stretnutie gréckokatolíckych kňazov 10. apríla 1968 v Košiciach

Pražská jar
gréckokatolíkov
„My, kňazi gréckokatolíckej Cirkvi, úprimne vítame v našej
vlasti prebiehajúci demokratizačný proces. Máme k tomu
svoje vlastné dôvody. Dáva nám totiž nádej, že nezákonnosti a krivdy, ktoré boli na nás gréckokatolíkoch osemnásť
rokov páchané, budú dôsledne odstránené.“ Tieto slová
verejne adresovali v apríli 1968 predstaviteľom vlády vtedajšieho Československa a širokej verejnosti gréckokatolícki kňazi, zídení prvýkrát slobodne po osemnástich rokoch
na aktíve gréckokatolíckeho duchovenstva v Košiciach.
JJ

Martin Mráz

foto: archívy M. Hospodára, ABÚ, F. Dancáka
Rok 1968 bol pre Gréckokatolícku cirkev
v Československu zlomový a v mnohom
kopíroval osud celého národa. Nádej,
ktorú všetci vkladali do demokratizačných
procesov tzv. Pražskej jari, potlačili tanky
okupačných vojsk štátov Varšavskej zmluvy
už v auguste 1968. V roku 1950 zlikvidovaná
a umlčaná Gréckokatolícka cirkev v jarných
mesiacoch 1968 ožila a prehovorila, aby
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po auguste znova pocítila likvidačný tlak
štátnych a straníckych orgánov.
Politická a spoločenská situácia sa však
pomaly začala meniť už pred rokom 1968. 12.
zjazd KSČ v roku 1962 síce vyhlásil budovanie socializmu v Československu za zavŕšené,
zároveň však pod vplyvom Chruščovovej éry
v Sovietskom zväze a odsúdenia Stalinovho
kultu osobnosti začala prebiehať rehabilitácia niektorých komunistov stíhaných
v politických procesoch päťdesiatych rokov.
Vzťahy medzi štátnou cirkevnou politikou
a cirkvami začali ovplyvňovať určité oča-

kávania podnietené Druhým vatikánskym
koncilom a novým štýlom postoja Vatikánu
voči socialistickým krajinám, známym pod
názvom Ostpolitik.
Nepatrné známky úľavy sa začali prejavovať aj v náboženskom živote v roku 1950
zlikvidovanej Gréckokatolíckej cirkvi. V roku
1964 bol podmienečne prepustený do domáceho väzenia vladyka Vasiľ Hopko, pomocný
prešovský biskup, ktorý po nebohom vladykovi P. P. Gojdičovi prebral vedenie vtedy
ešte stále v katakombách žijúcej Gréckokatolíckej cirkvi. V lete 1965 podpisuje tajné
dekréty, ktorými vymenúva ďalších tajných
vikárov, a tí potom priberajú do spolupráce
aj ďalších gréckokatolíckych kňazov a laikov. Vďaka nim a vďaka aktivitám mnohých
ďalších tajne pôsobiacich kňazov sa začínajú
aktivizovať jednotlivci a skupiny veriacich,
ktorí odoslali na stranícke a vládne miesta
niekoľko tisíc žiadostí za obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi.

1968
S nástupom Alexandra Dubčeka do čela ÚV
KSČ v januári 1968 sa v Československu rozbehli procesy reformovania komunistickej
spoločnosti, vo svete známe ako Pražská jar.
V celom verejnom živote sa volalo po rehabilitácii nespravodlivo odsúdených.
Faktické zrušenie cenzúry tlače a nastolenie slobody prejavu v masmédiách bolo dôležitým faktorom v demokratizačnom procese
a taktiež v procese obnovy Gréckokatolíckej
cirkvi. Noviny a rozhlas začali prinášať otrasné svedectvá o období predchádzajúcich
dvadsiatich rokov.
Začiatkom marca 1968 už udalosti nabrali
rýchly spád a do spoločenskej debaty začali
zo svojimi požiadavkami otvorene vstupovať

Vladyka V. Hopko v Oseku

www.casopisslovo.sk

Návrat biskupa
Začiatkom apríla 1968 prišiel do Košíc zo
svojho domáceho väzenia v Čechách aj
biskup Vasiľ Hopko. Po vybavení všetkých
úradných povolení a nájdení vhodného
miesta v priestoroch Biskupského úradu
Košickej diecézy sa 10. apríla 1968 Košice stávajú svedkom historickej udalosti – prvého
stretnutia gréckokatolíckych duchovných
po osemnástich rokoch násilného umlčania
a miestom znovuzrodenia Gréckokatolíckej
cirkvi. V tento deň zaznel „hlas umlčanej
Cirkvi,“ ako to neskôr vyjadril Ján Murín.
Stretlo sa 133 kňazov a 64 laikov spolu so
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Svätá liturgia na Kalvárii v Košiciach v roku 1968
Odpust v Levoči v roku 1968

duchovní a laici väčšiny existujúcich cirkví.
Biskup Vasiľ Hopko 19. marca adresuje zatiaľ
neverejne list národnému zhromaždeniu,
v ktorom popisuje krivdy spáchané na gréckokatolíkoch a požaduje nápravu. O dva dni
neskôr, 21. marca 1968, sa v Prahe mimoriadna schôdza Mierového hnutia katolíckych
duchovných, ovládaného komunistami,
zmenila na konferenciu, ktorá zvolila akčný
výbor katolíckeho duchovenstva na čele
s biskupom Františkom Tomáškom, pražským apoštolským administrátorom.
Gréckokatolícki kňazi zareagovali na tento
vývoj vytvorením predbežného pracovného
výboru na obnovu Gréckokatolíckej cirkvi.
Bol v ňom Ivan Ljavinec pre pražskú sekciu,
Ján Murín pre styk s úradmi v Bratislave
a Štefan Lazor ako spojka pre Košice.
Verejnosť sa prvýkrát dozvedela o situácii
tristotisíc gréckokatolíkov z listu publikovaného 29. marca 1968 vo Východoslovenských
novinách, ktoré boli tlačovým orgánom KV
KSS v Košiciach a Prešove, a následne bola
požiadavka obnovy Gréckokatolíckej cirkvi
výslovne vyjadrená aj v posolstve slovenských rímskokatolíckych biskupov z 9. apríla
1968. Zároveň v tomto období prebiehala
veľká podpisová akcia ľudí, ktorí sa takto
verejne hlásili ku Gréckokatolíckej cirkvi
a vytvárali verejný tlak, o ktorý sa mohli
oprieť gréckokatolícki kňazi pri formulovaní
svojich požiadaviek, ich verejnom prezentovaní a pri komunikácii s úradmi.
Predstavitelia Pravoslávnej cirkvi na novú
situáciu zareagovali tvrdením, že oni Gréckokatolícku cirkev nelikvidovali, jej majetok
násilím nezaberali, ale ho prevzali od štátnych orgánov, ktoré jej ho odovzdali do vlastníctva. Gréckokatolícki kňazi pod vedením
Jána Murína si uvedomili, že rokovania s Pravoslávnou cirkvou v tejto situácii neprinášajú
konkrétne riešenia. Preto bolo treba hľadať
iné cesty, zvolať aktív ešte žijúcich gréckokatolíckych kňazov, vypočuť ich mienku
a zvoliť reprezentačný orgán Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý by centrálne a koordinovane
podnikal kroky na jej obnovenie a normalizáciu pomerov.

svojím biskupom a vyznávačom Vasiľom
Hopkom. Zhromaždenie predovšetkým reflektovalo predchádzajúci stav v spoločnosti,
demokratizačné procesy, ktoré v nej prebiehali, vnímajúc podporu mnohých gréckokatolíkov, ktorí petíciami a žiadosťami zaplavili
štátne a stranícke úrady. Zvolený Akčný
výbor Gréckokatolíckej cirkvi sa stal spolu
s biskupom Vasiľom Hopkom až do apríla
1969 legálnym, zároveň však provizórnym reprezentantom Gréckokatolíckej cirkvi, začal
okamžitú komunikáciu s úradmi, zakladanie
farských akčných výborov a snažil sa koordinovať prácu na obnove cirkvi. Páter Michal
Fedor SJ ho označil za organizačno-uvedomovací činiteľ Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý
pomohol prebudiť spiacu gréckokatolícku
identitu, príp. prejaviť odvahu u všetkých,
ktorí napriek osemnástim rokom neslobody
zostali verní Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu.
10. apríl sa tak stal začiatkom nového procesu – verejnej činnosti a aktivít v prospech
oficiálnej legalizácie Gréckokatolíckej cirkvi
zavŕšenej vládnym uznesením a nariadením

z 13. júna 1968. Gréckokatolícka cirkev sa
však neobnovila a nerehabilitovala k pôvodnému stavu spred 28. apríla 1950, vláda iba
legalizovala jej činnosť, ale nezrušila ustanovenie o právoplatnosti uznesení Prešovského soboru. Všetky bývalé gréckokatolícke
farnosti sa mali hlasovaním rozhodnúť, či
budú gréckokatolícke, alebo pravoslávne.
Napriek mnohým tlakom ľudia nezabudli,
kam patria, a z 241 farností sa vrátilo naspäť
ku Gréckokatolíckej cirkvi 206 farností.

Normalizácia
Radostnú eufóriu prvých mesiacov obnovy
cirkvi vystriedalo každodenné riešenie vonkajších, ale aj vnútorných problémov, neskôr
umocnených vstupom vojsk Varšavskej
zmluvy a tzv. normalizáciou. Zo strany vládnucej moci bola Gréckokatolícka cirkev skôr
trpenou ako uznávanou a plné obnovenie
komunistického monopolu moci ju podrobilo prísnemu dozoru, obmedzovaniu pastoračnej činnosti a kontrole štátu až do zmeny
politického systému v novembri 1989.
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spravodajstvo


Gréckokatolícky kňazský seminár bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove navštívili
27. – 29. apríla ľvovskí bohoslovci z Ukrajiny v rámci snáh o vzájomnú spoluprácu
medzi východnými kňazskými seminármi
v Európe. V Prešove navštívili františkánsky
Kostol sv. Jozefa a Kalváriu, pútnické miesta
v Ľutine a Litmanovej či cerkvi v Starej
Ľubovni. Vyvrcholením návštevy bola
nedeľná cirkevnoslovanská svätá liturgia
v prešovskej katedrále, ktorej spev viedol
Zbor sv. Romana Sladkopevca. Ľvovskí
bohoslovci si tiež uctili relikvie bl. hieromučeníkov, pomodlili sa v krypte katedrály
a prezreli si priestory Arcibiskupského úradu v Prešove i Gréckokatolíckej teologickej
fakulty. (M. Pavliško)

Na gréckokatolíckej fare vo Svite sa
30. apríla uskutočnilo stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s rímskokatolíckym kňazom otcom
Jánom Čuchranom, farárom farnosti Kravany. Pri priateľskom posedení sa vladyka Ján
poďakoval otcovi Jánovi Čuchranovi za jeho
angažovanosť v prospech Gréckokatolíckej
cirkvi vo Svite, predovšetkým v čase jeho
pastoračného pôsobenia v tomto meste,
keď dal prvý impulz na výstavbu farskej
budovy pre gréckokatolícku farnosť. (M.
Kaľata)

Po prvýkrát v súčasnej histórii sa
od 28. apríla do 6. mája vo farnosti Milpoš
uskutočnili sväté misie, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec a Stropkova otec
Jozef Jurčenko CSsR a otec Miroslav Bujdoš
CSsR. Na sobotnej svätej liturgii ich privítal
správca farnosti otec Jozef Špes. V kázňach
sa zaoberali témami ako Boh je láska,
hriech, spoveď, večný život, Ježiš je Pán,
Eucharistia, manželstvo, Mária, prostriedky
spásy a modlitba. Program bol obohatený
aj o ranné molebeny či akatist s krátkymi
katechézami o modlitbe. Veriaci ocenili aj
stretnutia pre ženy, mužov, deti i mládež
či krížovú cestu po obci. Misie vyvrcholili
nedeľnou svätou liturgiou s posvätením
misijného kríža. (V. Andraščíková)

Na hore Zvir v Litmanovej sa 6. mája
pod záštitou Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove konala malá púť. Modlitbu akatistu
viedol špirituál otec Jozef Harvilko a modlitbu ruženca bohoslovci druhého ročníka.
Svätú liturgiu slávil rektor seminára otec
Miroslav Dancák. V kázni vyzval k autentickému životu podľa Božej vôle podľa vzoru
Presvätej Bohorodičky. Spev liturgie viedol
bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca. (D. Zimovčák)
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rehoľný kňaz otec
▌▌Zomrel
Jozef Eduard Novák OSBM
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ slávil 11. mája v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady za zomrelého rehoľného kňaza
z Rádu sv. Bazila Veľkého otca Jozefa Eduarda Nováka OSBM. Vladyka Ján sa v homílii
poďakoval Bohu za kňazskú službu otca Jozefa, za jeho skromnosť a službu spovedníka.
Jeromonach – rehoľný kňaz otec Jozef
Eduard Novák sa narodil 27. septembra
1941 v Kolinovciach v okrese Spišská Nová
Ves. Po skončení strednej školy v Sabinove
pracoval od roku 1960 ako robotník v Třineckých železiarňach v Českej republike. V roku
1965 sa zamestnal vo Východoslovenských
železiarňach Košice, kde pracoval až do roku
1990.
V Košiciach sa zoznámil s otcom baziliánom Nikodémom Mikulášom Krettom
OSBM. Do Rádu sv. Bazila Veľkého vstúpil
1. januára 1975. Kňazskú vysviacku prijal
8. decembra 1990 v Ivanofrankovsku a sväti-

teľom bol
pomocný
biskup
Ivanofrankovskej
eparchie
vladyka
Irenej Bilik
OSBM.
Prvé sľuby zložil 27. júla 1991 a odišiel
do kláštora v Prešove. O rok neskôr bol
preložený do Monastiera Krista Kráľa v Trebišove, kde pôsobil až do svojej smrti. Večné
sľuby zložil 1. januára 1995. Dvakrát bol
predstaveným v Trebišove a v tejto službe si
ho aj Pán k sebe 9. mája 2018 povolal. Svoju
dušu odovzdal Stvoriteľovi v 44. roku mníšskeho povolania, v 28. roku kňazského života
a v 77. roku života. Pochovaný bol na prešovskom cintoríne.
Večná mu pamiatka! (Rád sv. Bazila Veľkého, ISPA)

Ján Babjak posvätil obnovený chrám
▌▌Vladyka
vo Vyšnom Hrabovci
Obnovenú Cerkev sv. Petra a Pavla vo Vyš
nom Hrabovci posvätil 6. mája prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Veriaci
obce Vyšný Hrabovec, ktorá patrí do farnosti Rafajovce, svojpomocne aj s finančnou
pomocou zo zbierok z okolitých obcí opravili
svoj chrám.
Vladyka Ján Babjak vo svojej kázni upozornil najmä na duchovnú slepotu a odmietnutie Boha, keď sa človeku ponúka vo sviatosti
zmierenia. Zdôraznil ustavičnú pripravenosť
na večný život.
Slávnosť sa niesla v duchu jednoty veriacich, ktorí docielili svoj spoločný zámer
opravy chrámu a takto oslávili aj 90. výročie
od jeho postavenia. (M. Horňák)

farnosti Okružná oficiálne
▌▌Vo
uviedli prvú farskú charitu
Prvú farskú charitu v Prešovskej archieparchii 6. mája slávnostne uviedli do života
vo Farnosti svätého archanjela Michala
v Okružnej pri Prešove. Štatút a schvaľovací
dekrét farskej charity, ktorá vznikla na základe iniciatívy a spolupráce s Gréckokatolíckou charitou v Prešove, vydal prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 1. mája.

Uvedenie bolo spojené s oficiálnym odovzdávaním poverení pre pätnásť členov farskej
charity v Okružnej a so svätou liturgiou,
ktorú slávil otec Vasil Kormaník, duchovný
správca Gréckokatolíckej charity Prešov,
za účasti miestneho správcu farnosti otca
Mariána Feckaniča. Slávnosť spevom obohatil novovzniknutý detský zbor Okružňančan.
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Činnosť charity je zameraná na revitalizáciu životného prostredia a prípravu spoločenských, kultúrnych i duchovných podujatí.
Farská charita je pastoračný orgán farnosti.
Jej poslaním je oživiť cit pre úctu k životu,
skvalitniť prežívanie všetkých obyvateľov
obce, farnosti a predchádzať krízovým či
kritickým životným situáciám. (S. Hrabčáková; foto: J. Sučko)

s vladykom Milanom viedla
▌▌Túra
do dediny Strihovce
Na tradičnom májovom turistickom dni
s vladykom Milanom Chauturom CSsR,
košickým eparchom, sa 8. mája zúčastnilo

viac ako 800 účastníkov. Túra prebiehala pod
záštitou rady pre mládež Košickej eparchie
a Sobraneckého protopresbyterátu. Kratším

variantom túry bola prechádzka okolo Morského oka a druhým bola trasa dlhá 13 km,
ktorá smerovala z Morského oka do Strihoviec, filiálky Šmigovca, bývalej farnosti vladyku Milana. Počas túry sa putujúci päťkrát
zastavili, aby sa spolu s vladykom Milanom
pomodlili desiatok slávnostného ruženca,
ktorému predchádzalo krátke zamyslenie.
Pre účastníkov malej túry bol pripravený
poznávací chodník o prírode Vihorlatských
vrchov, ktorý pripravili miestni lesníci,
rôzne aktivity s animátormi a opekačka.
Všetci sa stretli v Strihovciach, kde lesníci
navarili chutný guláš. O sprievodný kultúrny
program sa postaral miestny folklórny súbor.
Turistický deň s vladykom bol zakončený
svätou liturgiou v tamojšej cerkvi, ktorú
vladyka Milan prvýkrát navštívil ako správca
farnosti v roku 1985. (R. Fučko; foto: TS KE)

Prešovskej metropolii vyvrcholili biblické
▌▌Va výtvarné
súťaže
V mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli sa 9. – 10. mája uskutočnilo metropolitné kolo biblickej súťaže, ktorá je organizovaná v dvoch kategóriách: 1. – 2. ročník
a 3. – 4. ročník základných škôl. Zúčastnili sa
na ňom družstvá, ktoré sa na eparchiálnych
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kolách jednotlivých eparchií Prešovskej metropolie umiestnili na prvých troch miestach.
Program prvého dňa sa začal svätou
liturgiou, ktorú slávili riaditeľ Katechetického úradu Prešovskej archieparchie otec
Peter Cap a riaditeľ Katechetického úradu
Košickej eparchie otec Ján Ducár. Večer sa


V zaniknutej obci Veľká Poľana pri vodnom diele Starina slávil 6. mája košický
eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú
svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej
slávnosti niekdajšej cerkvi a stretnutia
rodákov zo zaplavených obcí. Svätá liturgia
bola zároveň primičnou liturgiou otca Juraja Moščáka, ktorého rodičia pochádzajú
z tejto obce. V homílii vladyka Milan pripomenul potrebu očisťovania duchovného
zraku, keďže, ako vysvetlil, správne videnie
je len videnie srdcom. V závere udelil otec
Juraj prítomným novokňazské požehnanie.
Nasledovalo agapé, ktoré pripravili miestni
poľovníci. (J. Havrilčák)

V rámci svojej cesty na Slovensko sa
7. mája rímskokatolícky biskup diecézy
v Novosibirsku a ordinár gréckokatolíkov
v Rusku Joseph Werth SJ stretol s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom
Babjakom SJ na Arcibiskupskom úrade
v Prešove. Rozprávali sa o situácii Cirkvi
v Rusku aj na Slovensku. V ďalšom programe navštívili Gréckokatolícky kňazský
seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
a pútnické miesta v Ľutine a v Litmanovej.
(ISPA)

V kláštore sestier redemptoristiek
vo Vranove nad Topľou-Lomnici bol 7.
– 8. mája predstavený systém farských
evanjelizačných buniek (FEB), ktorého cieľom je pomáhať evanjelizačnému charakteru pastorácie a motivovať laikov k aktívnejšej službe cez malé farské spoločenstvá
– bunky. Podujatie organizoval otec Jozef
Zorvan, správca farnosti Sačurov. Program
sa začal 7. mája modlitbou chvál a v nasledujúci deň sa uskutočnili prednášky tímu
z Olomouckej arcidiecézy. Zavŕšením bola
svätá liturgia, spoločný obed na nádvorí
kláštora a diskusia. (-mg)

Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom
seminári, ktorého lektorkou bola Andrea
Oždaniová, školská špeciálna pedagogička
Základnej školy v Bidovciach. Program sa
začal modlitbou tretej hodinky, po ktorej
košický eparcha Milan Chautur CSsR zaželal
katechétom múdrosť Svätého Ducha v ich
pôsobení na školách. Následná prednáška
rozoberala špecifiká detí s mentálnym postihnutím, stupne mentálneho postihnutia
i praktické rady v prístupe učiteľa k deťom
s narušením. (M. Girovská)
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jednou vetou


Na základnej škole M. R. Štefánika v Tre
bišove sa 23. – 27. apríla asi 450 žiakov zú
častnilo na motivačno-evanjelizačnom pro
jekte Misie na školách, ktorý zorganizovali
redemptoristi otec Jozef Kišák CSsR, otec
Miroslav Bujdoš CSsR a brat Gorazd Figura
spoločne s tímom mladých laikov. (-mb)

Približne 80 mužov sa 3. mája zišlo
na regionálnom stretnutí modlitieb otcov
východného Slovenska v Dvoriankach, ktoré viedol stropkovský protopresbyter otec
Slavomír Tarasovič na tému Ako sa správať
a vychovávať deti a vnúčatá. (G. Čverčko)

V rámci programu fatimskej soboty
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne predniesol 5. mája pri svätej omši
homíliu vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparcha. (-sg)

Na Eparchiálnom úrade v Bratislave sa
5. mája konalo bratislavské eparchiálne
kolo biblickej súťaže, ktoré modlitbou
a príhovorom otvoril vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha, a v ktorom v kategórii
1. – 2. ročník ZŠ sa družstvá umiestnili v poradí: farnosť Trnava, farnosť Bratislava, farnosť Trenčín, a v kategórii 3. – 4. ročník ZŠ
prvé dve miesta získali družstvá z farnosti
Bratislava, za ktorými sa umiestnila farnosť
Trnava a farnosť Trenčín. (F. Fedorišin)

Pri príležitosti slávnostného archieparchiálneho večeradla v rámci osláv 200.
výročia zriadenia Prešovskej eparchie slávil
12. mája prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. (ISPA)

niesol v znamení vzájomného zoznamovania
sa, zábavy a scénok, v ktorých sa jednotlivé
súťažné družstvá predstavili.
Súťaž z biblických vedomostí prebiehala
v nasledujúci deň v piatich súťažných
kolách. V prvej kategórii sa na prvých troch
miestach umiestnili družstvá: Základná
škola s materskou školou v Čirči, Základná
škola v Milpoši a Cirkevná spojená škola
v Bardejove. V druhej kategórii boli najlepšie
družstvá: farnosť Okružná, Základná škola
Dargovských hrdinov v Humennom a farnosť Hrabské.
Súťaž sa zavŕšila svätou liturgiou, ktorú
slávil humenský vikár otec Martin Zlacký. Vo
svojej homílii vysvetlil, že prostredníctvom
tejto súťaže mohli jej účastníci spoznať a odkryť Božie slovo.
Počas priebehu súťaže otec Martin Zlacký
zároveň vybral najlepšie práce z výtvarného
projektu Východní svätí pre súčasnosť, ktoré

zvíťazili na eparchiálnych kolách. Predmetom projektu v tomto jubilejnom 10. ročníku
bolo 200 rokov Prešovského biskupstva. Vyhodnotenie projektu možno nájsť na stránkach Katechetického úradu Prešovskej
archieparchie a Košickej eparchie.
Ďalšiu výtvarnú súťaž Biblia očami detí
spoluorganizovanú katechetickými úradmi
Prešovskej metropolie vyhodnotilo 7. mája
Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Spomedzi prác, ktoré postúpili z eparchiálnych kôl, na celoslovenskom
kole získala Milena Kiiak zo Strážskeho
prvé miesto v kategórii 1. – 2. ročník základných škôl a v kategórii stredných škôl Jakub
Bodnár z Cirkevného gymnázia v Trebišove
a Miroslav Klimek z Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove získali 1. miesto. Samuel Rinik
z Cirkevného gymnázia v Trebišove získal
v rovnakej kategórii 3. miesto. (DKÚ Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie)

▌▌V Brezne slávili odpustovú slávnosť
Farnosť v Brezne slávila 13. mája odpustovú
slávnosť pri príležitosti sviatku svojho patróna bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka a zároveň
si pripomenula 15. výročie vzniku.
Slávnosti predchádzala Veľká večiereň
s požehnaním lítijných darov slávená v sobotu podvečer. Nedeľná slávnosť sa začala
Molebenom k blahoslavenému Vasiľovi.
Za účasti veriacich z okolitých farností Banskobystrického protopresbyterátu archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s ďalšími
kňazmi bratislavského eparchiálneho úradu
a miestneho protopresbyterátu.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z Nedele svätých otcov a poukázal na Vyznanie
viery, ktoré je vyjadrením skutočnosti, že
Boh najprv vyznal lásku človeku z kríža a následne vyznáva svoju lásku k človeku v krste,
ktorý je slávený na odpustenie hriechov.
Vyzval veriacich, aby sa Vyznanie viery pre
nich stalo vyznaním lásky voči Bohu, ako
to v liturgii naznačujú slová: „Milujme sa
navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“
V mene farníkov sa vladykovi Petrovi
za jeho prítomnosť poďakovala Mária Dologová. Bratislavský eparcha pri príležitosti
Dňa matiek v závere pozdravil aj ženy matky.
(J. Kovaľ)

si pripomenuli 200 rokov
▌▌VodBelži
posvätenia farskej cerkvi


V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 11. – 13. mája
stretlo 26 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka, ktorým hodnotu a nevyhnutnosť
sviatostí v živote kresťana objasnil otec
Štefan Paločko a 39 účastníkov Školy služby, ktorí sa v odbore animátor skupinky
pod vedením Renáty Ocilkovej vzdelávali
v oblasti bioetických tém, či v hudobnom
odbore sa za pomoci otca Rastislava Višňovského učili tvoriť piesne, spievať a hrať.
(P. Maľarčík)
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Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája
pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu
zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána.
Pri tejto príležitosti košický eparcha Milan
Chautur CSsR požehnal obnovený chrám
a nové ikony vo svätyni, dielo ikonopisca
Petra Komišaka. Spolu s vladykom Milanom
koncelebroval duchovný správca farnosti
otec Peter Paľovčík, kňazi, ktorí vo farnosti
pôsobili v minulosti, a ďalší pozvaní kňazi.
V homílii vladyka Milan vysvetlil, že
cieľom ľudského života je nebo a správnou
cestou k tomuto cieľu je práve Kristus.
„Prajem všetkým, aby ho chceli nachádzať
a blízkosťou s ním tu na zemi sa pripravovali
na večnú blízkosť v nebi, kde nám on sám
išiel pripraviť miesto,“ zakončil vladyka.

V závere svätej liturgie správca farnosti
spomenul všetkých minulých a súčasných
dobrodincov chrámu a žijúcim vladyka
Milan odovzdal ďakovné listy. Zároveň bola
predstavená krátka publikácia o dejinách
farnosti a farskej cerkvi. (M. Mráz; foto: M.
Paľovčík)

www.casopisslovo.sk

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archi
eparchie a putovania krásnobrodskej ikony
Presvätej Bohorodičky sa 8. – 13. mája vo far
nosti Čirč konala májová duchovná obnova,
ktorú viedli otcovia baziliáni. Témou bolo De
sať Božích prikázaní a úcta k Presvätej Boho
rodičke. Otcovia baziliáni doniesli aj krásno

brodskú ikonu Bohorodičky, ktorú si veriaci
mohli uctiť a ďakovať i vyprosovať si pred ňou
hojné milosti. Duchovná obnova vyvrcholila
na vrchu Vazivské, vzdialenom 4 kilometre
od dediny, nedeľným slávením menšej odpustovej slávnosti, na ktorej sa prihovoril otec
Vladimír Sedláček OSBM. (M. Baran)

krátky rozhovor

Čirči sa uskutočnila duchovná obnova
▌▌Vs krásnobrodskou
Bohorodičkou

Rozhovor s otcom Miroslavom Dancákom,
rektorom Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove
JJ

Dada Kolesárová
Otec rektor, koľko seminaristov za jednotlivé eparchie bude v tomto roku
svätených a koľko nových adeptov
nastúpi do seminárneho spoločenstva
v nasledujúcom školskom roku?
V tomto roku požiadalo o prijatie sviatosti
kňazstva pätnásť seminaristov za Prešovskú
archieparchiu a dvaja seminaristi za Košickú
eparchiu. Prijímacie konanie kandidátov
do kňazského seminára ešte len prebieha.
Môžem povedať toľko, že na kňazskú formáciu do seminára sa hlásia ôsmi kandidáti
za Prešovskú archieparchiu a traja za Košickú eparchiu.

▌▌

V Hrabskom sa konala archieparchiálna
odpustová slávnosť bl. Vasiľa Hopka

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ za účasti vladyku Jána Eugena Kočiša,
emeritného pražského pomocného biskupa, a 22 kňazov slávil 13. mája v Hrabskom
archieparchiálnu slávnosť bl. hieromučeníka
Vasiľa Hopka. V homílii protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík
vychádzal z Ježišovej veľkňazskej modlitby
a vyzdvihol dôležitosť spoznania Božej lásky
v udalostiach ľudského života.

V závere slávnosti sa prihovoril vladyka Ján
Babjak SJ a pri príležitosti slávenia Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, ktorá
si pripomína 200 rokov od svojho zriadenia,
udelil apoštolské požehnanie početnému
zástupu veriacich.
Na slávnosť putoval aj skautský zbor
Prešov 1, ktorého patrónom je práve bl. Vasiľ
Hopko. Už v sobotu sa zúčastnili na večierni
a v nedeľu na archijerejskej svätej liturgii.
(R. Kuzmiak; foto: Š. Keruľ-Kmec ml.)

kňazov s vladykom Jánom Babjakom
▌▌Cyklopúť
do Ruských Peklian
V rámci aktivít Jubilejného roka Prešovskej
archieparchie sa 14. mája uskutočnil 1. ročník
cyklopúte kňazov s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ
do Ruských Peklian, rodiska bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Osem kňazov miestneho
protopresbyterátu spolu s vladykom Jánom
sa po spoločnej modlitbe vybrali z Arcibiskupského úradu v Prešove a popri prešovskej
Kalvárii smerovali lesnými cestami do svojho
cieľa vzdialeného necelých 20 kilometrov.
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Po dva a pol hodinovej ceste na bicykli
nasledovala v Ruských Pekľanoch opekačka.
V záhrade rokokového kaštieľa rodu Pillerovcov priblížil putujúcim kňazom históriu
daného miesta majiteľ a potomok pillerovského rodu pán Mikuláš Bánó. Po bohatom
historickom exkurze kňazi ochutnali špecialitu vladyku Jána – opekanú hlivu ustricovú.
V závere spoločne navštívili miestny chrám
a pri ostatkoch bl. P. P. Gojdiča sa pomodlili
moleben. (M. Pavlišinovič)

Ako prebieha v seminári príprava
na samotné kňazské vysviacky?
Kňazská vysviacka je zavŕšením sedemročného štúdia a formácie v kňazskom seminári aj
mimo neho. Po zvládnutí teologického
štúdia a formačného procesu kandidáti
predkladajú písomné žiadosti o kňazské svätenie. Pred vysviackou sa žiadatelia dvakrát
zúčastňujú na duchovných cvičeniach, a to
pred prijatím sviatosti manželstva a diakonátu a pred samotnou kňazskou vysviackou.
Čo vnímate ako veľmi dôležité pri
formácii budúcich kňazov?
Formácia ku kňazstvu sa musí dotýkať celej
osoby. Preto sú v nej dôležité štyri oblasti.
Ľudská, duchovná, intelektuálna a pastoračná. Každá z nich je dôležitá, ale v ostatných
rokoch po výzve pápeža Františka sa silný
dôraz kladie na ľudskú formáciu. Keďže muž
povolaný ku kňazstvu je povolaný z ľudí a pre
ľudí. Kandidáti na kňazov majú byť ochotnými ľuďmi, ktorí sa ako samotný Ježiš ľudsky
dokážu postaviť k tým, ktorí prosia o pomoc,
o modlitby a usmernenie v ich živote. Hlavná
zásada ľudskej formácie, ktorá sa má prejavovať v úcte a láske ku každému človeku,
spočíva v ohodnotení seba a každej inej
osoby. Toto dokážu vtedy, keď budú srdcom
prijímať Božie slovo, modlitbou a rozjímaním
potom spoznajú, že sa stali cieľom slov Boha,
ktorý človeka povoláva.
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slovo na tému

uvidieť
Ahoj, ahoj, milý priateľ!
Pozdravujem Ťa starobylým pozdravom
vodákov, ktorý za tie roky nestratil na svojom lesku a dodnes koluje aj medzi „suchozemskou“ mládežou. AHOJ je už niekoľko
storočí typickým pozdravom námorníkov.
Postupne nadobudol aj náboženský podtón,
keď sa začal vysvetľovať ako skratka latinských slov Ad HOnorem Jesu = ku cti Ježiša.
Milý priateľ, aj Ty počas Odvážneho roka
„brázdiš vodami“ Evanjelia podľa sv. Jána.
V minulom mesiaci si mal možnosť viac sa
vžiť do búrky na mori s postavou svätého
Petra. Dnes Ťa pozývam pristaviť sa pri
pokojnom rybníku Siloe, v ktorom sa asi ani
z času na čas nezvírila voda ako v predošlom
rybníku Betsata. Ale... Je to naozaj tak?
Totálna tma. Nič. Ani záblesk niečoho
jasného. Ako v noci v lese, keď ani mesiac nie
je na oblohe. Alebo po zotmení v dome, keď
vypnú elektrický prúd. Myslím si, že si to
už zažil. Nič. Len tma. Cítiš sa zrazu
neisto, možno stratený. Lebo nič
nevidíš.
Nič, len tma. To bol život
jedného muža až dovtedy,
kým Ježiš nešiel okolo. Práve
vychádzal s učeníkmi z chrámu. Cestou videl človeka, ktorý
bol od narodenia slepý. Budí to dojem, akoby
ho Ježiš zbadal náhodne. Ale vieme, že Ježiš
nič nerobí len tak. Mal ho „v oku“ už skôr.
Nebol to pre neho len jeden zo slepcov, ktorí
vtedy žili v Jeruzaleme či niekde inde. Slepec
ho o nič neprosil, a Ježiš ho predsa uzdravuje. Tak Ježiš vidí aj Teba. Aj Teba má vo
svojom „oku“, vo svojom zornom uhle. Si pre
neho dôležitý. Nie si len jedným z mnohých
na tomto svete. Záleží mu na Tebe! Nemusíš
vždy ani volať či kričať. Ježiš vidí, čo potrebuješ, a ponúka Ti milosť. Ponúka Ti možnosť
rozšíriť svoj obzor. Máš odvahu to vidieť?
Keď teda Ježiš s učeníkmi stretáva slepca,
rozprúdi sa debata. „Kto zhrešil – on alebo
jeho rodičia, že sa narodil slepý?“ (porov. Jn
9, 2b) Správna odpoveď nie je ani Á, ani Bé.
Také sú často ľudské hodnotenia a možno
aj predsudky voči druhým. Príčinu chýb
hľadáme v samom človeku, ktorý padne,
v rodine, z ktorej pochádza, a pod. Necítil si
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sa niekedy tak aj Ty pre nejaký nedostatok?
Raz-dva druhými prečítaný, zhodnotený,
zaškatuľkovaný, označený nálepkou, ktorá
akoby sa nedala dať nikdy preč? To, že je
niekto od narodenia slepý, ešte neznamená,
že ním musí ostať do smrti. Aj Ty, ak si bol
doteraz „nejaký“, to ešte neznamená, že
takým musíš zostať stále.
Na slepcovi sa mali zjaviť Božie skutky.
Ježiš robí blato, potrie ním slepcovi oči a pošle ho umyť sa v rybníku Siloe, čo v preklade
znamená Poslaný. Vďaka načúvaniu a poslúchnutiu slova bol slepý poslaný Ježišom,
ktorý je poslaný Bohom Otcom, aby sa umyl
v Poslanom. Poslaný – to nie je len preklad
názvu Siloe. V tom názve je zašifrovaný Ježiš.
Slepec bol poslaný obmyť sa v prameni života
– v Kristovi. A následne nerozpozná len to,
že vidí, ale i svoje poslanie – vzdať Bohu
slávu svedectvom o Kristovi.
Milý mladý priateľ, nechaj sa aj Ty viesť Ježišovým – Božím slovom. Načúvaj mu a maj
odvahu rozpoznať a uvidieť, kam Ťa posiela,
k čomu Ťa vedie!
Ježiš uzdravuje slepca spôsobom, ktorý
je bežný dodnes v liečebných kúpeľoch.
Tam sa tiež človeku snažia pomôcť tým, že
ho najskôr zababrú bahnom, a potom sa
obmýva vo vode. Ale bolo to blato v prípade
slepca skutočne potrebné? Zalepiť mu oči,
ktorými i tak nič nevidel? Nie každá zdanlivá

prekážka je na ťarchu. Môže nás to posunúť
ďalej. Keď sa prizrieš tejto udalosti lepšie,
zistíš, že tak ako Boh na počiatku tvoril
človeka z prachu, tak aj Ježiš slepcovi akoby
opäť tvorí zrak.
Slepec nezačal vidieť vďaka blatu či vode
z rybníka, ale je to Ježiš, kto ho skutočne
uzdravuje. Bol to dotyk Ježiša – Poslaného.
Blato mohol predsa urobiť hocikto a rybník
bol na dosah. Pripustíš, že to bol Boží dotyk,
ktorý Ťa privádza k lepšiemu videniu? Maj
odvahu vidieť, aké veci v Tvojom živote
vykonal Boh! Chci vidieť ešte viac a nenechaj sa uspokojiť s tým, ako si na tom teraz!
Nemám na mysli vidieť mnohé krajiny, filmy
či umelecké predstavenia a diela. Nič z toho
Ti neprinesie toľko ako stretnutie s Kristom
zoči-voči.
Každý z nás po narodení toho veľa nevidí.
Rodíme sa „slepí“, a dokonca aj so špinou dedičného hriechu. Obmytím vodou z krstného prameňa sa aj nám otvoril zrak a môžeme
nasledovať Krista – svetlo sveta. Ale to je len
začiatok cesty. Krst je prvou sviatosťou, nie
poslednou. Maj odvahu vídať sa s Bohom
denne! V bežných situáciách, v blížnych
okolo Teba, ale hlavne v modlitbe a ďalších
sviatostiach. Zvlášť vo sviatosti zmierenia
a v Eucharistii.
Slepec z evanjelia sa vo svojom svete tmy
už určite vedel dobre orientovať. Bol predsa
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Príbeh Francúza Jacqua Fescha, vraha, ktorý zabil policajta a ktorý v roku
1957 zomrel pod gilotínou, je svedectvom obrátenia vo väzenskej cele.
Keď kardinál Jean Marie Lustiger podnikol prvé kroky v procese blahorečenia, vyvolal pohoršenie. „Dúfam, že Jacques Fesch bude raz uctievaný
ako svätý. To by dodalo odvahu všetkým tým, ktorí sami sebou opovrhujú
a myslia si, že sú nenapraviteľní a beznádejne stratení,“ povedal.
Jacques Fesch vyrastal v bohatej rodine. Otec, ateista a cynik, sa o deti
nezaujímal. Matka bola nábožná a charakterná žena, ale neschopná viesť
rodinu. Zanedbaný Jacques bol ponechaný iba na seba. Pre silnú túžbu
po jachte ako 23-ročný prepadol bankára a pritom zabil policajta.
Na začiatku tri a pol roka trvajúcej väzby na samotke nechcel o Bohu
nič počuť. No práve tam uveril v Boha tak, že ruženec, meditácia krížovej
cesty, čítanie omšových textov, Svätého písma a breviára sa pre neho
stali neoddeliteľnou súčasťou dňa. Matka mu poslala knihu o Fatime,
ktorú si Jacques viackrát s nadšením prečítal. Keď bol 6. apríla 1957 –
v deň 27. narodenín – odsúdený na smrť, spomenul si na Máriine slová,
ktoré povedala fatimským deťom: „Modliť sa za obrátenie hriešnikov
a prinášať obety ako zadosťučinenie za ich hriechy.“ Do nebeského
kráľovstva odchádzal zmierený s Bohom: „Svoju pravicu som vložil
do ruky Panny Márie a ľavou sa držím svätej Terezky. S nimi dvomi
nič neriskujem, ani to najmenšie nebezpečenstvo. Povedú ma
ako dieťa, ktoré sa učí chodiť.“

Zhmotniť neviditeľné
Aktivita je zameraná na silu viery, pomenovanie toho, čo
všetko by sme s vierou dokázali. Potrebujete papieriky so slovami, perá, Sväté písmo. Účastníci si vylosujú papieriky so slovami:
vzduch, spravodlivosť, láska, sen, wi-fi, elektrina, zvuk, myšlienky,
modlitba, reč, hudba, sľub, nádej, gravitácia, nápad. Potom každý
nahlas prečíta svoje slovo.
Čo majú spoločné? Spája ich aj to, že sú neviditeľné.
Diskusia: Ako dokážeš prítomnosť neviditeľných vecí? Ako sa prejavujú? Zažil si v živote situáciu, že by sa stalo to, čomu si uveril? Čo
všetko by podľa teba bolo možné, ak by si mal na to vieru? Je nejaká
vec v tvojom živote, v ktorej by si chcel mať väčšiu vieru?
V príbehu o slepcovi pri rybníku Siloe sa mu najskôr otvorili oči
na tvári a potom aj oči viery. Nevidel – a zrazu vidí. Neveril – a zrazu
uveril. Viera je ako pohľad vidieť aj neviditeľné. Prečítajte si: Hebr
11. V Liste Hebrejom sa píše, že viera je dôkazom toho, čo nevidíme.
Napíšte si, čo uskutočnili starozákonní veriaci vďaka viere a s vierou.
Zamyslenie: Ľudia sú jediné žijúce tvory, ktoré dokážu zhmotniť
neviditeľné. Keď snívaš o svojej budúcnosti, snívaš o niečom, čo
zatiaľ nevidíš. Keď uskutočňuješ svoje sny, robíš z neviditeľného
viditeľné. Najskôr máš len predstavu o koláči, ale keď ho pečieš,
neviditeľná predstava sa stáva realitou. Predstav si ale, že by si
do procesu zhmotňovania neviditeľného vstúpil spolu s Bohom. Dokázal by si mnohé a ešte väčšie veci.

Kráľovná nebies – útočisko hriešnikov
Páter Pio rád rozprával svojim duchovným deťom historku:
Jedného dňa, keď sa Ježiš prechádzal rajom, zbadal niekoľko
podozrivých tvárí. Išiel za svätým Petrom: „Videl som tu niekoľkých,
ktorí nezodpovedajú predpisom a nepatria sem. Kto ich sem vpustil?“
Nebeský vrátnik sa ospravedlňoval: „Pane, som veľmi opatrný, to sa mi
zdá nemožné.“ Krátko potom príde Ježiš znova: „Peter, takto to nepôjde. Opäť som videl ľudí, o ktorých si nemyslím, že sem patria.“ Peter
nariadil prísnejšie kontroly. Jediná osoba, ktorá môže slobodne vchádzať
a vychádzať, je Panna Mária. Všimol si jej plášť. Keď vychádzala, siahal
až po zem. No keď vchádzala, bol nafúknutý ako lodná plachta. Hoci sa
mu to zdalo podozrivé, naďalej uisťoval Pána, že je všetko v poriadku.
No prichádza tretie napomenutie: „Peter, riskuješ, že ti zoberiem kľúče
od neba.“ Teraz Peter odhalil pochybnosti: „Majster, vieš, že tvoja matka
má náhradný kľúč od brány. Prichádza a odchádza podľa vlastného
uváženia. Všimol som si, že keď sa vracia, jej plášť je príliš široký. Podľa
môjho názoru vtedy nechá vojsť tých, ktorých chce.“ Ježiš odvetil: „Ak
je to tak, potom necháme veci tak, ako sú.“ A Páter Pio zakončil: „Tak
nebeská Matka pokračuje v diele záchrany svojich detí, ktorým
hrozí, že budú navždy stratené.“
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

takým od narodenia, a teda na svoj život
„zvyknutý“. Ale mal odvahu uvidieť!!! Akúže
odvahu? Len si všimni, čo sa dialo ďalej. Rybník Siloe mal síce pokojnú hladinu, no jeho
vody rozbúrili hladinu rozhovorov a vzťahov
medzi ľuďmi. Dokonca medzi slepcom
a príbuznými. Príbeh ako vystrihnutý z detektívky a pre slepca ako súdny výsluch. Ale
vyšetrovací proces sa po chvíli dostáva do slepej uličky. Namiesto toho, aby sa skutočne
zistilo, čo sa udialo, pochybuje sa už aj o tom,
či bol slepec naozaj slepý. Tá istá skupina
ľudí, ktorá ho poznala ako slepého, nevie,
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či je to skutočne
on – vidiaci.
Stretnutie s Ježišom ho zmenilo
na nepoznanie. To čaká aj
Teba! Viem, že
máš svoj štýl,
ale stretnutie
s Ježišom prináša
totálnu zmenu
kvality života.
Hoci treba rátať
s tým, že nie každý
to hneď správne
pochopí. Neboj sa čeliť
tejto výzve! Maj odvahu
vidieť! Vidieť veci možno aj inak
ako Tvoji rovesníci. Máš už svoje roky, preto
maj odvahu vidieť viac!
Slepec prechádza akoby levelmi videnia.
Najskôr vníma, že Ježiš je človek, potom
v ňom vidí proroka, ďalej toho, ktorý je
od Boha, Syna človeka a Pána, čím sa mu
otvárajú aj oči viery, klania sa a vyznáva:
„Verím, Pane.“
„Sme povolaní, aby sme poznali Boha,“
hovorí Svätý Otec František. V ktorom leveli
sa nachádzaš Ty? Ako vidíš Ježiša? Ak si už
aj vo vyššom leveli, pozor, nemysli si, že si
na konci! Vidíš... Aj farizeji videli, aspoň si to

mysleli. Nezanedbaj starostlivosť o svoj
zrak – zrak viery i oči srdca! Veď ako
hovorí Exupéryho líška: „Dobre vidíme
iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ Každým dňom zlepšuj kvalitu obrazu,
ktorý vytváraš svojím životom! Zviditeľňuj
Neviditeľného a otváraj svoje srdce, aby si tak
aj Ty otvoril oči viery iným! Lebo ten finálny
level nastane, keď Ježiša uvidíš skutočne
z tváre do tváre. Preto ži tak, aby si vtedy
nesklopil zrak.
Milý mladý priateľ, Ty nepatríš tme. Si povolaný žiť ako dieťa svetla. Prajem Ti, aby si
mal vždy odvahu „Boha vidieť v Bohu, Boha
vidieť v blížnom, Boha vidieť vo všetkom“ (ct.
Alfonza Mária Eppinger).
Tak ahoj alebo dovidenia na P18!
sestra Chantal Fukasová SDR

Zbierka na školské pomôcky
pre deti
Účastníci Národného stretnutia mládeže
P18 aktívne pomôžu rodinám v núdzi.
Na stretnutí P18 v Prešove sa zapoja do celoslovenskej zbierky školských pomôcok.
Organizačný tím celonárodného podujatia ju
chystá v spolupráci so Slovenskou katolíckou
charitou. Zapojiť do zbierky sa bude môcť
každý prihlásený, ktorý do Prešova prinesie
akúkoľvek školskú pomôcku. Zbierka sa
uskutoční v druhý deň programu. Účastníci
P18 dostanú vopred v osobitnom informačnom e-maile avízo, aby školské pomôcky
priniesli.
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Adorácia

ikona

poslušne
k poslanému

slovo zo života

„Ako to, že sa
ti otvorili oči?“
Zásadná otázka
v príbehu o slepcovi. Myslím si,
že odpoveď je
skladačkou viacerých dôležitých
vecí. No mne pri
pohľade na ikonu
zobrazujúcu túto
udalosť napadá
jedno – poslušnosť. Naznačuje to
aj evanjelista, keď
vysvetľuje, že názov
rybníka Siloe možno
preložiť ako Poslaný.
Ježiš zobrazený so zvitkom
– slovom, ktoré zostupuje a koná, ktoré sa
stáva telom – prichádza k slepému od narodenia. Ani sa mu neprihovorí, len napľuje
na zem, urobí blato, potrie oči a pošle ho
k vode J. Musíme si uvedomiť, že títo ľudia
boli veľmi zraniteľní. Mohli len načúvať, čo
sa okolo nich deje. Čo robí slepec? Ide. Ešte
stále slepý. A blato len zvýrazňuje jeho slepotu. Vyzerá to na veľmi ponižujúcu situáciu,
no Pán ho pre jeho poslušnosť povýši. Veľmi
často sa svätosť a pravdivosť viery skúma cez
poslušnosť, lebo je to viditeľný prejav toho,
čo máme vo svojom vnútri a čím žijeme.

O2H uvidieť
Hudba a text: Braňo Letko
& LCH LIVE (Lámačské chvály)
Na ikonách sa slepec zobrazuje s palicou,
ktorá mu pomáha, a na chrbte alebo cez
plece má prehodený batoh, v ktorom nosí to
najnutnejšie. No keď sa umýva pri rybníku
(mimochodom podobne ako pri Samaritánke v tvare kríža alebo akéhosi štvorlístka), už
ich pri sebe nemá. Nepotrebuje ich. Kristus
sa pre neho stal oporou – palicou a všetkým
ostatným, čo vo svojom živote najviac potrebuje. A z pozadia sa na ten zázrak dívajú aj
jeho učeníci. Na čele s Petrom raz budú poslaní konať väčšie veci, ku ktorým ich povolá
sám Majster. (Dada Kolesárová)

Vojtech Juraj Dudič st. (1884 – 1967)
Otec Vojtech Juraj Dudič sa narodil 16. apríla 1884 v Pustom Čemernom v kňazskej rodine. Základnú školu absolvoval v Rakovci nad Ondavou, gymnázium a teológiu v Užhorode. Po kňazskej vysviacke, ktorú
prijal 16. decembra 1906 v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža
v Užhorode, sa stal kaplánom v Mukačeve. Potom už pôsobil na Zemplíne. Tu sa stal druhým predsedom spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda.
V rokoch vojny a po nej pôsobil aj v Červenom kríži. V Trebišove sa
postaral o obnovu chrámu. Bol majstrom slova – tak písaného, ako i hovoreného. Rád písal
do náboženských periodík a bol dobrým kazateľom. V roku 1950 odmietol prestúpiť do Pravoslávnej cirkvi a našiel si civilné zamestnanie. Popritom tajne krstil, sobášil, spovedal a slúžil
sväté liturgie. Tento skromný a citlivý človek zomrel 16. septembra 1967 vo Fakultnej nemocnici v Košiciach a bol pochovaný v rodinnej hrobke na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. Večer pred
pohrebom mu jeho priatelia, gréckokatolícki kňazi, v jeho byte odslúžili kňazský pohreb. (Juraj
Gradoš)
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Ježišu, práve si vychádzal
z chrámu, keď si zbadal spomínaného slepca
z evanjelia. Mnohokrát ma učili, že na zázrak sa
vyžaduje viera. No v tomto príbehu je to inak.
Nemám pocit, že ten slepec veril, že si Boh a že
ho môžeš uzdraviť. Ako neskôr hovorí, myslel
si, že ho uzdravil človek – Ježiš. Čiastočne mal
pravdu – áno, prišiel si k nemu ako človek. Ale
mohol človek uzdraviť slepého od narodenia?
Takže slepec o tebe vedel, ale ešte nemal
o tebe pravý obraz. Ten prichádzal postupne.
Tak je to aj s mojou vierou. Dotvára sa postupne. Len postupne ťa môžem viac poznať.
Prosím, pomôž mi rásť vo viere. Tvoje oko bolo
pozorné a všímavé. Na ľudí i udalosti. A čo ja?
Koľkokrát vidím vo svojom okolí ľudí, ktorí
prosia o milodar?! Pohne sa mi pri pohľade
na nich srdce? Alebo som si už na nich zvykol?
Však aj slepec z evanjelia isto nebol pri rybníku Siloe prvýkrát...

Kým ja som nevidel, – ty si ma zbadal,
nikam som neušiel, – nič som nehľadal.
Z viny si ma zdvihol – do tvojho sveta,
oči mi uzdravil, – si plný svetla!
Ľuďmi odsúdený, – nájdený tebou,
zotieraš mi tieň, – akoby nebol.
Čím som bol tlačený, – to tebe nebráni,
zodvihol si ma, – kde som bol týraný!
Ref: Chcem vidieť, čo vidíš ty,
chcem snívať, čo snívaš ty!
Chodiť chcem tam, kde ty,
a robiť to, čo robíš ty!
Svedčím o dobrote, – ktorú si zasial ty,
si v mojom živote – Víťaz jediný!
Pred tebou zuteká – to, čo kto pokazil,
každé zlo človeka – láskou si zastavil.
Vyhľadal si ma, – seba samého dal,
vierou si zjavil, – že ty si Boh a Pán.
Tebe sa klaniam, – ty si mi zmenil svet,
teba uctievam, – O2H-ou uvidieť.
Ref: Aj keď ma odsúdia, – pohania, pošpinia,
viem, že to pretrpím, – tak si to robil ty.
Kde ľudia v slepote, – Ježiš, – ťa nevidia,
uprostred útlaku – tvoji sa ohlásia;
Ježiš!
Ref 2: Ja vidím, čo vidíš ty.
Snívam, čo snívaš ty, – Ježiš!
Chodím tam, kde chodíš ty.
Ja robím to, čo robíš ty.
Ja vidím, čo vidíš ty.
Snívam, čo snívaš ty, – môj Ježiš!
Chodím s tebou tam, kde chodíš ty.
Ja robím, čo robíš ty.

www.casopisslovo.sk

historické miesta

Prešovský
kňazský seminár
JJ

Peter Šturák

archív p. Rochlitza
Cirkev od svojho počiatku dostala poverenie
od Ježiša Krista, aby sa v každom čase venovala starostlivosti o kňazské povolania, lebo
budúcnosť Cirkvi závisí od svätých a vzdelaných kňazov. Táto formácia v dejinách Cirkvi
prechádzala mnohými vývojovými etapami.
V službách evanjelizácie našich vierozvestcov
sv. Cyrila a Metoda táto príprava na kňazstvo
pokračovala aj na našom území. Solúnski
bratia založili na Veľkej Morave vyššiu školu,
na ktorej pripravovali kandidátov na kňazstvo. V ďalšom období dejín Gréckokatolíckej cirkvi sa na našom území realizoval tradičný spôsob vzdelávania a formácie tak, že
kandidát na kňazstvo sa vzdelával pri svojom
otcovi – kňazovi. Následne bol predstavený
svojmu biskupovi na kňazské svätenia.
Výrazný posun môžeme nachádzať v účinkovaní mukačevského biskupa J. de Camillisa a následne za biskupa M. M. Oľšavského,
ktorý založil prvú vyššiu mukačevskú školu
v roku 1766, a potom za biskupa A. Bačinského.

Maďarská kráľovská pošta a gréckokatolícky kňazský seminár na Jókaiho námesti v Prešove (zač. 20. stor.)

Pre nedostatok finančných prostriedkov
nebol pri vzniku Prešovskej eparchie v roku
1818 zriadený vlastný seminár ani bohoslovecká škola. Adepti kňazstva študovali
na rôznych bohosloveckých školách, predovšetkým v Užhorode. Seminár bol v Prešove
zriadený až za biskupa Dr. Mikuláša Tótha.
V roku 1877 bol kúpený dom, ktorý dal biskup prestavať a upraviť. Seminár bol posvätený 12. septembra 1880. Názov tejto inštitúcie
bol Academia Theologica Episcopalis Fragopoliensis a neskôr ju poznáme pod názvom
Vysoká škola bohoslovecká. Keďže počet
seminaristov narastal, v roku 1901 dal biskup
Dr. Ján Váli vypracovať plán na rozšírenie
seminára. V roku 1903 bola budova dokončená. Dôležitosť seminára pre život eparchie si

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Mesiac jún nám predstavuje Ježišovo Božské
Srdce. Zahľaďme sa v duchu naň, ba pokúsme
sa doň vstúpiť, aby sme spoznali veľkosť lásky,
ktorou Ježiš prekypuje voči nám ľuďom. On ju
dokázal skutkami, nie slovami.
Prvým dôkazom jeho lásky k nám ľuďom je
jeho príchod z neba na túto zem. On večný Boh,
druhá božská osoba, sa ponížil a zanechal svoju
velebu a slávu, ktorú mal u Otca, a vzal na seba
ľudské telo, priodel sa do ľudskej prirodzenosti
a stal sa jedným z nás.
Druhým dôkazom jeho lásky k nám ľuďom
bol spôsob jeho príchodu. Prišiel ako nemohú-
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ce dieťa, tak ako všetci ľudia, aby sa ho nikto
nezľakol a mal k nemu blízko.
Tretím dôkazom jeho lásky k nám ľuďom
je dobrota jeho srdca, ktorú nám predstavujú
evanjelisti. Kadiaľ Ježiš chodil, všade dobre
robil, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych,
z posadnutých vyháňal diablov a liečil každú
chorobu a každý neduh. Lebo každý z pokladu
srdca vynáša to, čo tam ukrýva.
Štvrtým dôkazom jeho lásky k nám ľuďom je
jeho úplná obeta na kríži. Vzal hriechy celého
sveta na svoje plecia a vykúpil nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
A piatym dôkazom jeho lásky k nám ľuďom
je jeho prebodnuté Božské Srdce, z ktorého
vytekajú prúdy jeho nekonečného milosrdenstva a večnej lásky pre nás slabých a biednych
ľudí. Jeho srdce je žriedlom lásky a záchrany

slovo metropolitu

Ježišovo Božské Srdce

uvedomoval aj bl. biskup P. P. Gojdič, ktorý
ho veľmi často navštevoval.
Táto inštitúcia požehnane vyvíjala svoju
činnosť až do roku 1950, keď bola zrušená
z dôvodu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi.
V roku 1968, keď bola obnovená činnosť
Gréckokatolíckej cirkvi, štátne orgány nedovolili existenciu seminára ani fakulty, a tak
ich činnosť bola obnovená až v roku 1990.
V súčasnosti v kňazskom seminári zasvätenom bl. biskupovi mučeníkovi Pavlovi Gojdičovi prebieha duchovná formácia bohoslovcov a na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
PU, ktorá patrí k najlepším svojho druhu
na Slovensku aj s vatikánskou akreditáciou,
sa realizuje intelektuálna formácia budúcich
kňazov.

ľudstva i každého človeka. Niet takého hriechu,
ktorý by Ježiš nevedel odpustiť. Hriešnici majú
u neho veľké pochopenie, keď svoje hriechy
ľutujú a vyznávajú.
Svätý Otec František v jednej svojej homílii
v Dome sv. Marty povedal: „Existujú dva znaky
lásky. Prvý znak, že láska je viac v dávaní ako
v prijímaní. Druhý znak, že láska je viac v skutkoch než v slovách. Keď hovoríme, že je viac
v dávaní ako v prijímaní, znamená to, že láska sa
odovzdáva, komunikuje. A je prijatá milovaným.
Keď hovoríme, že je viac v skutkoch než v slovách, to znamená, že láska vždycky dáva život,
dáva rast.“ Ale pre pochopenie Božej lásky sa človek potrebuje znovu a znovu usilovať o rozmer
nepriamo úmerný nesmiernosti: malosť, „malosť
srdca“, ako povedal Svätý Otec František.
Úlohou nás všetkých, ktorí rozumieme
Božskému Srdcu a vieme o nevyčerpateľnom
prameni Božej lásky, je každému človekovi
ukazovať tento prameň, privádzať ľudí k nemu,
a tak im sprostredkovať spásu.
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Na prahu našej
slobody
Jedným z tých, ktorí sa aktívne zapojili do obnovy
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968,
bol aj terajší emeritný pomocný biskup Pražského
apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš.
JJ

Ľubomír Petrík

foto: archív J. E. Kočiša, D. Rybovič

Vladyka, v roku 1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu
štátom právne povolená. Ako si
na to spomínate?
Vladyka Vasiľ Hopko, ešte keď bol v internačnom tábore v Hlohovci a videl vážnosť situácie,
a že sa na slobodu nedostane, odovzdal otcovi
Mariánovi Potašovi poverenie pre otca Ivana
Ljavinca, aby bol generálnym vikárom na území Československa. Do Hlohovca prišla otca
Mariána navštíviť študentka medicíny Oľga
Mydlíková, neskôr známa ako sestra baziliánka
Nikolaja, ktorá toto poverenie odniesla otcovi
Ljavincovi do Prahy. Biskup Hopko mal totiž poverenie viesť eparchiu od prešovského biskupa
Pavla Petra Gojdiča, ktorý mu povedal: „Vasiľku,
ty všetko preber.“ On bol generálnym vikárom
vladyku Gojdiča.
Keď odchádzal český kňaz Vrána z väzenskej nemocnice na Pankráci, kde bol spolu s biskupom
Gojdičom, ten ho poslal za otcom Mikulášom
Rojkovičom s odkazom pre troch našich kňazov
– Rojkoviča, Podhájeckého a Ljavinca, aby urobili všetko pre obnovenie našej eparchie, keď
sa situácia zmení. Podhájecký potom cestoval
do Prahy oznámiť to Ljavincovi.
Rojkovič neskôr, v októbri 1968, vybavil
exhumáciu biskupa Gojdiča v Leopoldove
z väzenského cintorína. Bol pri nej aj otec
Marián Potaš a niekoľkí ďalší kňazi, medzi
nimi aj ja. Otec Rojkovič bol zamestnaný kdesi
na benzínovej pumpe, mal kontakty na políciu,
a tak vybavil prevoz telesných ostatkov biskupa
Gojdiča do Prešova.
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Otec biskup Hopko bol od roku
1964 v Oseku, kde ho zastihol aj
rok 1968.
Áno. Celý čas cítil veľkú zodpovednosť
za obnovu našej cirkvi. Už v marci 1968 podal
žiadosť o prehodnotenie našej likvidácie, lebo
to bolo nespravodlivé. Poslal aj otvorený list
národnému zhromaždeniu s dátumom 19. marca 1968, ktorý bol uverejnený aj v 15. čísle
Katolíckych novín, ktoré vyšlo k Veľkej noci, čo
bolo veľmi symbolické. V jadre listu predkladá
neprávosť, s akou bola Gréckokatolícka cirkev
postavená mimo zákona. Žiada jej rehabilitáciu
a to, aby jej boli nanovo priznané jej zákonité
práva, ako majú ostatné cirkvi.
Spomínam si v kontexte obnovy našej cirkvi aj
na to, že vedúcou sekretariátu pro věci církevní
při ministerstvu kultury v Prahe bola v tom
čase, za Alexandra Dubčeka, Dr. Erika Kadlecová. Tá si zavolala biskupov – pravoslávnych
z Prešova a Michaloviec a tiež nášho biskupa Vasiľa Hopka, s ktorým tam šiel otec Štefan
Lazor CSsR. Pravoslávni tam vtedy začali útočiť
na gréckokatolíkov, že čo si dovoľujú a aké akcie
robia na východnom Slovensku... Ale ona ich
zahriakla, lebo vnímala nespravodlivosť: „Co to
říkáte?! To my, komunisté, dĕláme!“


Ako ste sa stali osobným tajomníkom vladyku Hopka?
Počas likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu som bol ešte bohoslovcom a vysvätený som bol neverejne až po zákaze našej cirkvi
1. januára 1951 v Rožňave tamojším biskupom
Róbertom Pobožným, a to na základe podnetu
a súhlasu môjho biskupa Pavla Petra Gojdiča.
V roku 1968 som už síce bol sedemnásť rokov

kňazom, ale v očiach ostatných našich kňazov
som bol mladý kňaz, ba ani som im nebol známy, lebo som dovtedy pôsobil tajne. Bol som
ešte v Čechách, kde som po väzení pracoval
v rokoch 1960 až 1968 v Plynostave Pardubice.
1. mája 1968 som prišiel bývať do Bardejova,
lebo už dávnejšie uplynul zákaz môjho pobytu
na východe republiky, v Košickom a Prešovskom
kraji. To ešte neboli voľné soboty a boli tri dni
voľna, nejako tak to vtedy vyšlo. Presne si nepamätám. Doma ma čakal telegram. Bolo v ňom
uvedené: „Príďte na Gottwaldovu 11 do Košíc.
Gabriel Vasiľ.“ Nevedel som, kto to poslal, ani
ku komu mám ísť. Prišiel som teda do Košíc
do domu, kde na prízemí býval otec Juraj
Bujňák. Vošiel som do dvora a pani, ktorá bola
vonku, mi povedala: „Otče, prišli ste nevhod,
máme tu vzácnu návštevu...“ Ale dvere boli
otvorené a zvnútra zaznel silný hlas: „Á, to otec
Kočiš, nech pridze, my še zname.“ To povedal
arcibiskup Gabriel Bukatko, gréckokatolícky
križevacký biskup, ktorý od roku 1964 pôsobil
aj ako rímskokatolícky arcibiskup metropolita
v Belehrade. Vladyka Hopko prišiel do Košíc
z Oseku a vladyka Bukatko z Belehradu, a to aj
preto, aby zobral vladyku Hopka z Československa do zahraničia, kde by sa zotavil po väznení
a internácii. Ale zaiste aj preto, aby zistil situáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
Bujňákovci však mali doklad o zdravotnom stave biskupa Hopka, že je zdravý. Vystavila ho ich
dcéra lekárka, ktorá bola na lekárskej fakulte
v Košiciach. No a vladyka Bukatko povedal: „Ta
kedz je zdravý, ta potrebuje pomocníka.“ Obrátil
sa na mňa, či by som to neprijal.
Vtedy som mal ísť z Košíc do Prahy lietadlom
s otcom biskupom. No nakoniec som s ním vtedy necestoval, ale odvtedy som už bol až do júla
1968 v Oseku tri mesiace jeho tajomníkom.

www.casopisslovo.sk

biskupstvo prišlo štyridsaťtisíc podpisov za rehabilitáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
Pomáhal ich tam vtedy počítať a usporadúvať
jeden kňaz a vtedajší náš bohoslovec Ján Gajdoš.
Biskup František Tomášek, ktorý bol v tom
čase apoštolským administrátorom Pražského
arcibiskupstva, potom popri iných záležitostiach
týkajúcich sa celej Katolíckej cirkvi v Československu obhajoval na vláde aj záujmy gréckokatolíkov
vyjadrené aj v tejto petičnej akcii.
S Ljavincom sme boli v tých pohnutých dňoch
24. marca na hrobe vladyku Pavla Petra Gojdiča. Pomodlili sme sa za jeho dušu aj sme ho
prosili o pomoc pre našu cirkev.


Čo nasledovalo po skončení vašej
služby v Oseku?

J. E. Kočiš, vl. V. Hopko a I. Ljavinec počas bohoslužby v Prahe
Teda aj 13. jún 1968, keď bola povolená činnosť
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ma
zastihol v tejto službe.


Čo bolo vašou úlohou ako
osobného tajomníka vladyku?
Bolo stále viac pošty a otec biskup Hopko
nedokázal sám toto všetko zvládať, tak som mu
vybavoval poštu. Spolu sme sa denne modlili,
chodili na prechádzky v záhrade kláštora v Oseku. Tiež som cestoval do Košíc na stretnutia
s akčným výborom.
13. a 14. mája 1968 sa na Velehrade uskutočnila veľká púť, resp. ustanovujúce zhromaždenie
novovznikajúceho Diela koncilovej obnovy.
Sprevádzal som tam otca biskupa Hopka, ktorý
tam vtedy aj kázal. Zišli sa tam po dlhých rokoch
neslobody takmer všetci biskupi z Československa, veľa kňazov a niekoľko tisíc veriacich.

To, že som v tých mesiacoch mohol byť v blízkosti otca biskupa, ktorý bol verný aj v utrpení,
bolo pre mňa vzácnou skúsenosťou a milosťou. Svojou vernosťou, postojom a konaním
vladyka zohral veľmi dôležitú úlohu pri obnove
našej cirkvi nielen vtedy, ale aj v nasledujúcich
rokoch.


Angažovali ste sa aj osobne za obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi?
S otcom Ivanom Ljavincom sme boli viackrát
rokovať na predsedníctve vlády v Prahe. Chceli,
aby sme pred vládnou vyhláškou zriadili najprv
spoločnú komisiu s pravoslávnymi. A aby sa
prebrali farnosti, kde sú iba gréckokatolíci.
Z Prahy sme cestovali s Ivanom Ljavincom preto
do Košíc. Akčný výbor však tento návrh neprijal.
Otec Ljavinec vyzval farnosti na východnom
Slovensku, aby napísali do Prahy. Na Pražské arci-

Cirkevná základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove vás srdečne pozýva na

benefičný koncert Umenie, čo spája
(21. jún o 16.00 h).

Výťažok z akcie bude venovaný súrodencom
Lukáškovi a Matúškovi Burdovcom zo Šarišských Michalian.
Koncert sa uskutoční v priestoroch školskej jedálne CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej
ulici č. 21 v Prešove (smer Šalgovík, MHD č. 4, 22, 36) a je realizovaný pri príležitosti osláv
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.
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S účinnosťou od 1. augusta 1968 som dostal
dekrét do farnosti Klenov. V nedeľu 4. augusta
som tam nastúpil na faru. Sedel som v prichádzajúcom vlaku, z ktorého som videl dvoch
mužov na peróne. Pomyslel som si, že sú to
eštebáci. Ale keď som išiel od vlaku, prišiel ku
mne šofér autobusu, ktorým som mnoho rokov
chodil touto cestou do Kojšova. Ľudia nevedeli
moje meno, hoci som im počas zákazu našej
cirkvi chodil ako kňaz slúžiť potajomky počas
voľných dní v Plynostave. A tak sa ma ten šofér
z Kojšova opýtal: „Otče, to vy ste Kočiš?“ „Áno.“
„Vážne vy?“ „Ja.“ „Tu vás čakajú dvaja kurátori
z Klenova.“ A ja som si myslel, že eštebáci.
Po rokoch skrývania, väznenia a tajnej pastorácie som bol totiž dosť opatrný. Vedeli, že k nim
príde nový kňaz s priezviskom Kočiš, ale nevedeli odkiaľ. Celý večer vraj telefonovali do Košíc
na adresy s menom Kočiš, ale nenašli ma.
V Klenove počas zákazu našej cirkvi jedni chodili
k rímskokatolíkom do Sedlíc a druhí k pravoslávnemu kňazovi. Hneď ako sa situácia v krajine
uvoľnila, obnovili a vymaľovali chrám. Počas
prác boli sväté liturgie vonku pod stromom pri
cerkvi. Na nedeľu 1. septembra sme dohodli
slávnosť s posviackou, na ktorú mal prísť otec
biskup Vasiľ Hopko, čo mi ešte počas pobytu
v Oseku aj prisľúbil. Potom ho však niektorí
presvedčili, aby nešiel. Keď som mu ale povedal, že Klenov je farská obec a že posviacka
chrámu prináleží biskupovi, súhlasil. A skutočne, v nedeľu 1. septembra prišiel vladyka Hopko do Klenova, kde posvätil obnovený chrám.
Na slávnosti spieval prešovský gréckokatolícky
zbor. V Klenove som bol jedenásť mesiacov.


Z Klenova ste boli povolaný
na gréckokatolícky ordinariát
v Prešove?
Áno, ale ani po piatich mesiacoch som dekrét
na riaditeľa úradu nedostal, keďže to bolo
zo strany štátu nepriechodné. Nakoniec som
dostal dekrét za ceremoniára, ktorým som bol
potom dvadsaťjeden rokov a tri mesiace.
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svedectvo

Dajte si šancu!
B. L. (Milujte sa! 1/2018)
foto: pxhere.com
JJ

slovo svätých otcov

So svojím manželom som sa zoznámila pred
šiestimi rokmi. Mali sme vtedy osemnásť
rokov a vstupovali sme do dospelosti. Boli
sme plní nádeje a nesmierne zamilovaní. Už
na začiatku našej známosti sme sa rozhodli, že so spolužitím počkáme až do svadby.
Nevedela som, ako nám to napadlo – v tom
období sme o predmanželskej čistote veľa
nevedeli a v našom okolí vládlo presvedčenie,
že takýto postoj je prejavom zaostalosti.
Dva mesiace po tomto rozhodnutí sme
sa vybrali na púť na Jasnú horu. Teraz viem,

že Panna Mária chcela, aby sme sa rozhodli
vytrvať v predmanželskej čistote, a potom
nám pomohla toto predsavzatie uskutočniť.
Nebolo to ľahké a pokušenia boli časté, ba
občas mi napadlo, že som asi nenormálna,
pretože všetky moje kamarátky to už mali
dávno za sebou, a ja som sa rozhodla čakať
do svadby.
Niekedy som pochybovala o zmysle predmanželskej čistoty, ale čím viac som poznávala jej výhody a uvedomovala si, že vďaka
nej som bližšie pri Ježišovi, moja motivácia
vytrvať rástla. Niekoľko dní pred svadbou mi
môj drahý povedal, že sa veľmi teší z toho, že
sme vo svojom predsavzatí vytrvali a že keby
mal vrátiť čas, urobil by to isté. Veľmi ma to

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 predsa
vzal spoločníčku, priateľku na ceste životom, slobodnú a rovnocennú. Veď či to nie je pochabosť po získaní vena prejavovať úctivosť a v žiadnom prípade veno neumenšiť, ale pritom to,
čo je drahocennejšie než akékoľvek veno – cudnosť, čistotu a svoje telo, ktoré je vlastníctvom
ženy, zneužívať a poškvrňovať? Ak premárniš veno, zodpovieš sa za to pred svojím svokrom;
ale ak stratíš cudnosť, budeš sa zodpovedať Bohu, ktorý ustanovil manželstvo a zveril ti ženu.
Aby si vedel, že je to správne, vypočuj si Pavla, čo hovorí o cudzoložníkoch: „Kto pohŕda týmito
zásadami, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.“ (1 Sol 4, 8)
Vidíš, ako nám Božie slovo pripomína, že cudzoložstvo nespočíva v tom, keď ženatý muž pácha
hriech s vydatou ženou, ale keď tak robí s akoukoľvek hriešnicou? Ak hovoríme o vydatej žene,
že cudzoloží, ak hreší so sluhom alebo s kýmkoľvek, tak musíme povedať aj o mužovi, že cudzoloží, ak sám, hoci je ženatý, súloží s otrokyňou či s ktoroukoľvek prostitútkou.
Nezanedbávajme svoju spásu a nevydávajme svoju dušu diablovi pre tento hriech! Odtiaľ
pochádza toľko nešťastia, čo ruinuje domy a veľa svárov. Z toho sa láska vytráca a vzájomná
náklonnosť sa ničí. Ako nie je možné, aby cudný muž nedbal o svoju manželku a pohŕdal ňou,
tak tiež nie je možné, aby skazený a zhýralý muž miloval svoju manželku, hoci by bola zo všetkých najkrajšia. Cudnosť plodí lásku a z lásky sa rodí obrovské množstvo dobra. Nech sú ti preto
ostatné ženy, akoby boli z kameňa.
(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová apoštola Pavla:
„... pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu.“ 1 Kor 7, 1; preklad: M. Durlák)
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potešilo. Vedela som, že naše manželstvo
staviame na opravdivej, čistej láske.
Už niekoľko mesiacov sme šťastnými manželmi. Rozhodnutie pre čistotu nám neprinieslo len pokoj svedomia, ale vďaka nemu
sme sa vyhli aj mnohým trápeniam. Okrem
toho sme nesklamali tých, ktorých najviac
milujeme: Ježiša a Pannu Máriu. Nedokážem
vyjadriť krásu predmanželskej čistoty, ale
všetkým ju odporúčam. Oplatí sa počkať.
Plody tohto rozhodnutia budete zbierať už
aj pred svadbou. Dajte si šancu a dôverujte
Bohu – s ním sa všetko podarí!
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR ako zriaďovateľ Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove v súlade s ustanovením § 4 ods. 1
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej
zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo
stromoradie 1, 080 01 Prešov.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa zákona NR SR č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; dosiahnutie
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec
s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
Prihlášky spolu s dokladmi v zalepenej obálke
s označením Výberové konanie + názov školy
treba poslať doporučenou poštou do 13.06.2018
na adresu: Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR,
Narcisová 1, 080 01 Prešov. Podrobnejšie informácie: http://bazilianky.wbl.sk/SKOLA-a-INTERNAT.html

www.casopisslovo.sk

bioetika

Keď rodičia dieťaťa
majú iný názor
JJ

Jozef Glasa
Pozornosť verejnosti nedávno vzbudili
dva medializované prípady detí s ťažkým
nevyliečiteľným ochorením. Volali sa
Charlie Gard a Alfie Evans. Nešlo o to, že
z medicínskeho hľadiska nebolo možno
týchto malých chlapcov zachrániť. Veď detí
s podobným osudom je veľa. Aj tieto dve
umierali na svoje ťažké vrodené ochorenia.
Problém nastal, keď ich rodičia nesúhlasili
s postupom, ktorý navrhovali lekári,
a snažili sa presadiť svoje vlastné predstavy
o potrebnej starostlivosti pre svoje deti.
Rodičovské práva priznávajú rodičom
neplnoletých detí nárok rozhodnúť
o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú ich
detí. Aj o zdravotnej starostlivosti. Sú však
spojené aj so závažnými povinnosťami.
Od rodičov sa očakáva, že sa vždy budú
rozhodovať a konať v najlepšom záujme
dieťaťa.
Z medicínskeho hľadiska v tomto spore
išlo najmä o to, aby sa doterajšia mnohomesačná intenzívna liečba, ktorá sa medzičasom stala pre tieto deti úpornou, zmenila
na liečbu paliatívnu, ktorá by v danej situácii bola pre deti primeraná a dostačujúca.
Z liečby, ktorej cieľom bolo za každú cenu
predĺžiť život – v oboch našich prípadoch
však išlo skôr o predlžovanie umierania
v situácii už neodvrátiteľnej smrti – na liečbu, ktorá počíta s nezvratným priebehom
choroby a „prirodzeným“ úmrtím pacienta
v jej dôsledku. Z liečby, ktorá používa všetky
dostupné prostriedky intenzívnej medicíny,
videné zo strany lekárov ako neprimerané či
„heroické“, na liečbu, ktorá sa stará o maximálny fyzický komfort, a tiež, pokiaľ možno
(pacient je pri vedomí), aj o psychické, sociálne a duchovné potreby pacienta (a jeho
blízkych). Pozorne sleduje pacienta, ktorý
je v ťažkom stave, všíma si a riadne lieči
zistené ťažkosti a poskytuje mu všetko, čo
je v danej situácii prospešné. Z liečby, ktorá
klame o všemohúcnosti dnešnej medicíny, na liečbu, ktorá rešpektuje dôstojnosť
ľudskej osoby, jej skutočné dobro a pomáha
pacientovi i jeho blízkym vyrovnať sa s nezvratne prichádzajúcim koncom života. Sym-
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bolom tejto zmeny, zdanlivo pochopiteľným
pre každého, sa stalo navrhované odpojenie
detí od dýchacieho prístroja. Okrem toho
malo ísť aj o obmedzenie alebo nezačatie všetkého, čo podľa lekárskych kritérií
predstavovalo úpornú, pre deti škodlivú,
neprimeranú liečbu.
Okrem toho sa do verejnej diskusie pridávali rozličné hlasy podporujúce požiadavku
rodičov Charlieho Garda na realizáciu
dosiaľ neoverenej experimentálnej liečby
v USA, a rodičov Alfieho Evansa na jeho
prevoz do niektorej z nemocníc v zahraničí.
Rodičom detí sa tu ponúkala síce falošná,
podľa nich však reálna nádej na odvrátenie
smrti, či dokonca na ich vyliečenie. Táto
klamlivá nádej ďalej zaostrila hrany narastajúceho konfliktu – a mobilizovala ľudí,
inštitúcie, ba aj prekvapujúco veľké financie
na ich proklamovanú záchranu. Pridalo sa
množstvo dobromyseľných ľudí, ktorých
dojímalo utrpenie detí a ich rodičov. Ľudí,
ktorí chceli nejako pomôcť.
Je dôležité pripomenúť, že pokiaľ je lekár
či lekársky tím presvedčený o tom, že u pacienta ide už iba o úpornú liečbu, má etickú
povinnosť takúto liečbu čo najskôr ukončiť,
prípadne ju ani nezačať. Takéto rozhodnutia však patria v medicíne k tým najťažším.
Prijímajú sa preto zvyčajne za účasti nielen
členov daného ošetrujúceho tímu, ale – ako
a nakoľko to dovoľuje konkrétna situácia –
predovšetkým za účasti samotného pacienta a jeho najbližších. V prípade dieťaťa sú to
na prvom mieste jeho rodičia. Ak tí s navrhovaným medicínskym postupom nesúhlasia, lekári musia do maximálnej možnej
miery ich aktuálne rozhodnutie rešpektovať. Ak však takýto postup zrejme odporuje
tomu, čo sa v danej situácii dôvodne považuje za najlepší záujem dieťaťa (napríklad
záchrana jeho života alebo zdravia), lekári
sú povinní takýto záujem dieťaťa brániť.
A to aj voči rozhodnutiam a požiadavkám
jeho rodičov.
V niektorých prípadoch totiž vypätá emocionálna situácia alebo iné dôvody na strane
rodičov, napríklad osobné presvedčenie
o správnosti alebo škodlivosti uvažovanej
liečby (transfúzie krvi, očkovania, konkrétnej operácie...), môžu veľmi sťažiť, ba až
znemožniť správne pochopenie, posúdenie

a prijatie daných faktov a navrhovaných riešení. A tým oslabiť či zablokovať schopnosť
rodičov rozhodovať sa v danej veci v najlepšom záujme dieťaťa. V takejto situácii sa
lekári, s ohľadom na tento záujem dieťaťa,
musia obrátiť na súd. V urgentnej situácii,
pokým súd v danej veci nerozhodne, môžu
vykonávať len také výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života alebo zabránenie ťažkého poškodenia zdravia dieťaťa.
K tomu napokon po mnohých mesiacoch
intenzívnej starostlivosti prišlo aj v oboch
spomínaných prípadoch. Súd aj na základe
nezávislých lekárskych posudkov z renomovaných zahraničných nemocníc rozhodol
v prospech lekárov a nemocnice – a v najlepšom záujme detí nariadil ukončenie
úpornej liečby. Rodičia sa proti rozsudku
odvolali. Tak sa začala ich doslova „krížová cesta“ po súdoch, až po tie najvyššie.
Bojujúci rodičia sa obrátili aj na verejnosť.
Do zápasu sa zapojili médiá a sociálne siete.
V prípade Alfieho Evansa napríklad vznikla
aj virtuálna „armáda bojovníkov“ za jeho život, počítajúca viac než pätnásťtisíc členov.
V reálnom svete nespokojní priaznivci detí
demonštrovali pred danými nemocnicami
– mimochodom patriacimi k tým najlepším
a najlepšie vybaveným v Európe. Do sporu
zasahovali vyjadreniami významné svetové osobnosti, politici, inštitúcie. Každé
rozhodnutie súdu, niekedy aj neveľmi
šťastlivo zdôvodnené či komentované,
prilialo olej do ohňa. Napokon, po všetkých
tých súdnych „zastaveniach“, rozhodnutie o prechode z úpornej liečby na liečbu
paliatívnu nadobudlo účinnosť. Rodičia aj
ostatní aktéri sporu sa s tým museli vyrovnať. Dnes sú už obaja malí pacienti v Božom
náručí. Spor však naďalej žije vlastným
životom vo verejnom priestore a na sociálnych sieťach – a rozdeľuje ľudí do rôznych
názorových táborov. Zdá sa, akoby všetci
nejakým spôsobom prehrali: rodičia, lekári
a nemocnice, priaznivci oboch detí a ich
rodičov, a napokon aj mobilizovaná pro life
verejnosť. Pritom tu však asi najviac prehrala adekvátna, pravdivá komunikácia medzi
jednotlivými aktérmi. A schopnosť prijať
skutočnosť, ktorá sa prieči našim názorom,
očakávaniam či túžbam.
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„Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom,
v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita,
stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva
v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno
osvojovať morálne hodnoty, začať uctievať Boha a správne užívať slobodu. Rodinný
život je uvádzaním do života spoločnosti.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 2207)

Pod jednou strechou
Marek Maďar
foto: pxhere.com
JJ

Rodina má žiť tak, aby sa jej členovia naučili starať sa o mladých i starých, o choré alebo telesne, či mentálne postihnuté osoby a o chudobných a ujímať sa ich.

Ochranné krídla
Význam rodiny spočíva vo vytváraní najbezpečnejšieho intímneho
prostredia, ktoré ochraňuje svojich členov a zaručuje im základné
podmienky na ich existenciu. Utvára jednotu, ktorá sa navonok
prejavuje vzájomnou závislosťou jej členov. Tým sa vyhraňuje oproti
iným sociálnym jednotkám. Vytvára svoj vnútorne regulovaný systém, ktorého podstatou sú vzájomné emocionálne vzťahy a rodinná
spolupatričnosť.
Patriť niekam je jednou zo základných potrieb
človeka, ktorá sa uspokojuje práve v rodine.
Pre rodinu je typické prežívanie a zdieľanie
spoločných skúseností. Ako najmenšia
sociálna jednotka vytvára rodina pre
väčšinu ľudí najdôležitejší vzťahový
systém, na ktorého pôde sa realizujú
podstatné aspekty psychického vývinu
všetkých jej členov.

Múdrosť starcov

Rodinné puto
V dnešnej dobe deti týchto starých rodičov sa chcú skôr osamostatniť
a bývať samy. Zariadiť si život po svojom. Postaviť si svoj dom alebo
kúpiť byt. Mať svoju vlastnú domácnosť. Svoje deti chcú vychovávať podľa seba. Mnohé mladé rodiny odchádzajú za prácou
ďalej od svojho rodného domu. K tomu ich vedie povolanie alebo zamestnanie. Iné rodiny idú aj do zahraničia. A tam prežívajú svoj život ako rodina.
No stále sú tu tie rodinné putá, ktoré sú veľmi
silné. Pretože deti vždy potrebujú svojich rodičov
či starých rodičov. Vždy si vedia nájsť cestu k stretávaniu sa. Potrebujeme sa navzájom. Veď ako
dobre nám rodičom padne pomoc starých rodičov, keď nám pomôžu s našimi deťmi. Keď nás
vedia podporiť aj finančne a materiálne. Vieme sa
s nimi aj poradiť.
Svätý Otec František píše vo svojej apoštolskej
exhortácii Amoris laetitia: „Nikomu neprospieva
stratiť vedomie o vlastnom detstve. V každej osobe, aj keď
dospeje alebo zostarne, aj keď sa stane rodičom alebo zastáva
zodpovedné miesto, stále ostáva identita dieťaťa. Všetci sme deti.
A to nás stále znovu privádza k tomu, že život sme si nedali my sami,
ale prijali sme ho. Veľký dar života je prvým darom, ktorý sme dostali.
Čnostné puto medzi generáciami je zárukou budúcnosti a zárukou
skutočne ľudského príbehu.“

Pamätajte na to,
že aj vy mladí raz zostarnete
a vaše názory sa v priebehu
života môžu úplne zmeniť
alebo obrátiť.

Rodinu tvoria generácie jej členov: sú to
starí rodičia, v niektorých prípadoch aj
prastarí rodičia, rodičia a ich deti. Ich spolunažívaniu, stretávaniu i zdieľaniu sa medzi
sebou navzájom hovoríme medzigeneračné spolužitie. Kedysi dávno toto spolužitie pod jednou strechou
bolo krásne viditeľné, pretože tieto generácie spolu žili v jednom
dome. Každý člen rodiny mal určitú úlohu v spolunažívaní. Úlohou
starých rodičov bolo pomáhať pri výchove detí, svojich vnúčat, pohrať
sa s nimi, navariť im, nakŕmiť. Takisto aj odovzdať svoje životné skúsenosti. Pretože oni už boli v dôchodku a rodičia detí chodili do práce. Pomáhali pri práci v domácnosti, pracovali na poli.
Svätý Ján Pavol II. nás pozval, aby sme boli pozorní na miesto starého človeka v rodine, pretože existujú kultúry, kde „v dôsledku zmäteného priemyselného rozvoja a urbanizácie vznikli a stále vznikajú
neprípustné formy vyhosťovania starých ľudí“. Starí ľudia pomáhajú
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vnímať „kontinuitu generácií“ prostredníctvom svojej „charizmy
zošívať trhliny“. Často sú to práve starí rodičia, ktorí zaručujú prenos
veľkých hodnôt na vnúčence, a „mnohí ľudia môžu povedať, že
práve starým rodičom vďačia za svoje uvedenie do kresťanského
života“. Ich slová, ich pohladenia, ich samotná prítomnosť pomáhajú
deťom spoznať, že dejiny sa nezačínajú nimi, ale že sú dedičmi dlhej
cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré nás predchádza. Tí, ktorí
prerušujú putá s dejinami, budú mať ťažkosti vytvoriť stabilné vzťahy
a uznať, že nie sú pánmi skutočnosti. Teda „pozornosť voči starým
má v spoločnosti veľký význam. Venuje spoločnosť starým ľuďom
pozornosť? Je v nej pre starých miesto? Táto civilizácia bude napredovať, len ak dokáže rešpektovať múdrosť a rozumnosť starých“.

Odlišnosť pohľadov
Rovnako, ako majú rozdielne kultúry odlišný pohľad na rôzne životné
situácie, majú ich aj jednotlivé generácie. Je to dané predovšetkým
tým, že každá z generácií vyrastá v inom čase. A práve kvôli rozdiel-
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želstvo na život vôbec nepotrebuje.
Deti majú aj partneri, ktorí sa ešte
nevzali, alebo o tom v budúcnosti
ani neuvažujú. Toto býva pre staršiu
generáciu často nepochopiteľné.
Problém je aj v tom, že už nie je
pevne dané, že muž je živiteľom
rodiny. V dnešnej dobe bývajú živitelia väčšinou obe pohlavia. Ženy už
zarábajú rovnako ako muži. Kariére sa
venujú tiež obe pohlavia a o domácnosť
sa potom spoločne delia.

Čo teda robiť, aby dochádzalo
k minimalizácii medzigeneračných
stretov?
nym
postojom a názorom dochádza často
k medzigeneračným konfliktom.
Mladá generácia má v súčasnosti vďaka moderným technológiám
obrovskú výhodu v tom, že má prístup k celému radu informácií.
Mladí sú plní energie, majú veľa elánu, do všetkého sa vrhajú bezhlavo, sú pomerne prispôsobiví, ale tiež značne nároční. Mladej generácii, bohužiaľ, chýbajú životné skúsenosti a znalosti. Tieto skúsenosti
majú naopak generácie starších. Starší ľudia sú oproti mladým rozvážnejší, predvídavejší, pokojnejší. Názory starších sa im môžu zdať
zastarané a pre život nepoužiteľné. Staršie osoby často zase neocenia
vymoženosti tejto modernej doby ani spôsob, akým si mladí ľudia
v súčasnosti organizujú svoj život. A konflikt môže byť na svete.
Medzigeneračné problémy vznikajúce v rámci jednej rodiny môžu
byť veľmi komplikované. Ak žijú starší členovia rodiny vo vlastnom bývaní a mladí tiež, môžeme hovoriť o lepšom variante.
No keď žijú dve alebo dokonca tri generácie v jednom
rodinnom dome, môže byť medzigeneračné spolužitie
veľmi náročné.
Názory mladých a starších ľudí môžu byť
diametrálne odlišné a keď ani jedna zo strán
nechce tú druhú pochopiť, môže dôjsť k situáciám, pri ktorých vznikajú v rodinách
hádky alebo úplne prestanú na čas
komunikovať. Mladí často protestujú
proti hodnotám starších generácií.
Staršia generácia zase niekedy
nezmyselne lipne na všetkých
svojich zásadách. A toto nikdy
dobrotu robiť nebude.
Hlavným dôvodom týchto stretov, neporozumení
a častých bojov je aj fakt, že
sa zmenil pohľad na rodinu a na rodinné spolužitie.
Predtým to bolo tak, že sa
dievčatá vydávali vo svojich
osemnástich – dvadsiatich
rokoch, založili si rodinu, a tej
sa oddane venovali. Obživu
rodiny zaisťoval muž. Dnes to
už tak nie je. Partneri žijú často
„na dlh“. Stále viac ľudí man-
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Zhrňme si niekoľko odporúčaní:
V prvom rade si vždy vypočujte názor druhej strany.
Povedzte si svoje, ale nepresadzujte svoj názor za každú
cenu. Nebuďte tvrdohlaví. Skôr sa snažte druhej strane vysvetliť svoj
postoj k danej situácii a požiadajte o pochopenie a podporu.
Pozor na to, aké slová zvolíte. Nebuďte agresívni ani vulgárni.
Nikdy nezabúdajte na úctu voči staršej generácii. Pamätajte na to, že
aj vy mladí raz zostarnete a vaše názory sa v priebehu života môžu
úplne zmeniť alebo obrátiť.
Udržujte medzi sebou pravidelný kontakt.
Vážte si seba navzájom, kým ste spolu. Neskôr by ste mohli svoje
negatívne správanie alebo ukončenie vzájomnej komunikácie ľutovať.
No a najdôležitejšie: modlite sa jeden za druhého.

21

slovo mladým
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udalosti
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
08. – 10.06. AŠAD
22. – 24.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia Juskova Voľa 2018
29.06. – 01.07. Bárkafest 2018. Čakajú ťa vystúpenia gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť
zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí.
Pre účastníkov Bárkafestu, ktorí si chcú u nás
objednať nocľah (hlavná budova, chatky)
a stravu, resp. iba stravu, sme vytvorili
na našom webe online prihlasovací formulár,
na ktorom sú pri jednotlivých položkách uvedené aj ceny. Ubytovanie pre dievčatá bude
v hlavnej budove a pre chlapcov v chatkách.
Bez posteľnej bielizne iba so spacákom pre
všetkých za 5 € osoba/noc (nie víkend).
Účastníkom od 15 rokov, ktorí by radi privítali
ponúkame možnosť stanovania v našom
areáli za 2 € na osobu (treba si doniesť vlastný
stan). Tí, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto
podujatí bez stravy a ubytovania, sa nemusia
registrovať. Stačí iba prísť. Koniec nahlasovania/registrácie je 28. jún 2018.
Pre účastníkov Bárkafestu ubytovaných (aj stanujúcich) v GMC
Bárka bude vstupné 5 €/osoba,
pre ostatných bude vstupné 7 €
(platí sa pri vstupe do areálu).
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 (internát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie)
17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) –
každý nepárny týždeň
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov

Hľadaj si priateľa i v núdzi, je drahší nad poklady zeme!
Svätý Ján, apoštol a evanjelista
1. storočie
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš
v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. Ježiš povedal: „Súdiť
som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby
oslepli.“ Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj
my slepí?!“ Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech.
Vy však hovoríte: ,Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“ (Jn 9, 35 – 41)
Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Števka Čepová, koordinátorka laikov v rade pre mládež Košickej
eparchie
Páči sa mi to . Odpovedať
Ja verím v Syna človeka? Túto otázku si kladiem nielen ja, ale
dáva mi ju aj moje okolie. Aká je moja odpoveď? Nie vždy mám
odvahu vyznať, že verím. Prečo? Azda moja viera nie je dosť
silná? Slepec sa nebál svedčiť, keď sa stretol so živým Kristom,
a tu je príčina môjho strachu. Veľakrát nehľadám spôsoby, ako
sa stretnúť s Kristom. A pritom mi Ježiš chce dať omnoho viac,
ako si myslím, že potrebujem. Slepec mal jedinú túžbu, keď počul o Ježišovi. Nechať sa uzdraviť. A dostal aj dar odvahy svedčiť.
Boh je pripravený obdarovať aj nás. Hojne. Stačí ho len pozvať
do svojho života, aby konal.
Slavomír Zahorjan, kňaz
Páči sa mi to . Odpovedať
Adam a Eva mali dokonalý vnútorný zrak: videli PRAVDIVO!
Seba, jeden druhého aj Boha. Pýcha je matkou každej lži –
každého hriechu. A hriech veľmi zranil náš vnútorný zrak.
Dôsledkom je, že nevidíme pravdivo. To spôsobuje bolesť nám
i druhým.
Keď hovoríme o uzdravení slepého, musíme hovoriť o dvoji
tom uzdravení. Ježiš ho uzdravil z fyzickej slepoty a potom mu
uzdravil vnútorný zrak. Pokore – pravdivému videniu sa učíme
kontaktom so samotnou pokorou – Ježišom. Ukazuje nášmu
vnútornému oku, čo je pravda a čo nám pýcha zatemňuje: vzťah
k Bohu je tou najzákladnejšou vecou v živote! Neexistuje skutočný kresťanský život bez boja o správne videnie.

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)
06.06. Stretko – opekačka
09.06. Púť Bratislavskej eparchie do Šaštína
10.06. Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina)
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Božie dieťa

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
SVÄTÁ TERÉZIA OD JEŽIŠA Z ÁND
Hoci sa narodila vo vznešenejšej rodine, od dospievania sa oddala Kristovi. Ako 19-ročná vstúpila
do kláštora sestier karmelitánok v čílskych Andách,
ale po polroku zomrela. Je patrónkou aj chorých ľudí.

Lámačské chvály
Túžbou známej kapely je
prinášať vôňu uctievania
a chvály, ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste.
Sú z celého Slovenska,
preto tvoria priateľský prienik niekoľkých
spoločenstiev, do ktorých
ich rodiny patria, tvoria,
chodia, s ktorými spolupracujú alebo sympatizujú…
Cieľové publikum máme
jasne definované – je to
Boh. Víziou a túžbou skupiny sú prorocké chvály a ich
rozrastanie sa všade. Ich
hudba je vlastne formou
modlitby. Kapela vznikla
v roku 1994. V roku 2007
natočili svoje prvé CD
Zlomený pre teba. V roku
2014 pribudlo CD Lámačské chvály Live 2013/2014,
v roku 2016 Verný si, v roku
2017 Verný si! – Lámačské
chvály Nová Generácia
a ostatné CD s názvom Soaking. Názov kapely svedčí
o tom, že túžia, aby nastal
prielom v uctievaní, chvále,
chodení s Bohom. Vznikol
podľa miesta, kde sa začali
stretávať ako mládežníci – v Lamači. No keďže
v Lamači už nikto nebýva,
zmenili aj názov kapely
a pridali dĺžeň. V súčasnosti
skupinu tvoria: Braňo Letko
(spev, gitara), Jakub Krátky
(bicie, perkusie), Matúš
Chrobačik Uriga (basa),
Lukáš Luky Ronec (klávesy),
Maťo Dunajský (zvuk),
James Evans (husle, hosť).
(lamacskechvaly.sk, Dada
Kolesárová)
Pasú sa dve kravy na lúke
a vtom sa jedna z nich
ozve:
„Bú!“
Druhá sa otočí a povie:
„Práve som to chcela povedať.“

www.casopisslovo.sk

Anka Kolesárová

Pavol Burda
foto: annakolesarova.sk
JJ

Údiv. Zvláštny pocit, ktorý môže byť rovnako príjemný aj nepríjemný. Čudujeme sa
prekvapivým športovým výsledkom, podivné
je pre nás konanie iných alebo nám médiá
predložia šokujúce informácie. Inou podobou údivu je spozorovanie zázraku: práve
o ňom hovorí v 71. žalme žalmista slovami:

„... som ako zázrak pre mnohých“ pretože „ty
mi pomáhaš“.
Toto slovo je pre mňa jedno z najkrajších
v Knihe žalmov. Je to skutočné povzbudenie.
Žijem ako zázrak pre iných. Je to ozaj tak?
Pod Božou ochranou sme všetci zachránení. Boh si nás privinul v deň nášho krstu.
Doslova zázrakom môžeme uniknúť peklu.
Hoci nik z nás nie je bez hriechu, Ježišova
záchrana cez smrť a vzkriesenie nás robí čistými. Zázračné je aj jeho sprevádzanie naším

JJ

Antónia Haľková
Pojmom astrálne cestovanie označujeme
zážitok mimo tela, ktorý predpokladá existenciu
duše alebo vedomia nazývaného astrálne telo,
ktoré je vraj schopné oddeliť sa od fyzického
tela a cestovať mimo neho v priestore celého vesmíru. Jednoducho povedané, astrálne
cestovať znamená oddeliť svoje duchovné telo
od toho fyzického, čím v podstate dochádza
k oddeleniu duše od tela, ktorá následne zakúša
realitu tzv. vyšších dimenzií.
Astrálne cestovanie je jedným z charakteristických prvkov šamanizmu. Predstavuje
súbor metód, ktorých účelom je získať kontakt
s neviditeľným svetom. Slovo šaman v pôvodnom význame znamená „ten, kto vie“. Prostredníctvom meditačných techník alebo tranzu
šamani vystupujú zo svojich tiel a vstupujú
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do duchovného sveta, aby priniesli informácie
a poznanie potrebné na riešenie problémov či
liečenie chorôb v reálnom svete. Na tento účel
si šaman hľadá a vyberá ducha, ktorý by ho
ovládol a viedol. Otázkou je, akého ducha.
Astrálne cestovanie je jedným z fenoménov
okultizmu. To, aby človek dokázal vystúpiť zo
svojho tela a navštíviť jednotlivé astrálne úrovne, aby sa v nich vedel pohybovať a orientovať,
si vyžaduje vytrvalý tréning. Astrálne cestovanie sa uskutočňuje v čase spánku, pričom sa
človek v prvom rade musí naučiť svoj spánok
kontrolovať a ovládať. Vo chvíli, keď sa „astrálne telo“ oddelí od hmotného, vytvorí sa tzv.
astrálny dvojník, ktorý sa môže od hmotného
tela vzdialiť a ísť na miesta, ktoré by boli z fyzikálneho hľadiska nedosiahnuteľné, keďže ide
o už spomínané vyššie dimenzie. Vďaka tomu
možno prekonávať prekážky, ktoré by hmotné
telo prekonať nedokázalo, napríklad prechádzať

varovanie

Astrálne cestovanie

katechéza

Pán, moja nádej
od mladosti

životom. Koľko zlých udalostí sa na pokyn
Pána skončilo šťastne! Práve tak môžeme
byť zázrakom pre mnohých. Zrejme každý
z nás pozná človeka, ktorého nádej spočíva
jedine v Bohu. Tí, čo sa spoliehajú na Pána,
sú „roztrúsení“ po svete, aby sa nám stali
svetlom. Boh ich vo svojej prozreteľnosti
posiela všade, aby nám predkladali príklad
nádeje a viery v Božiu pomoc. Výnimočným
príkladom je onedlho blahorečená Anka
Kolesárová. Zázrakom pre mnohých bolo
jej statočné konanie, keď si vyvolila smrť
namiesto hriechu. Ozaj jej hrdinstvo bolo
živené Božou pomocou, pretože je ľudsky
nevysvetliteľné.
Zázrak Božej záchrany prichádza často
uprostred bolesti a trápenia. A to nielen
v príbehu ďalšej blahorečenej Slovenky. Aj
v žalme preto nachádzame obrazy, ktoré zaznievajú aj v iných žalmoch. Záver tohto žalmu je však plný radosti. Svätopisec sa dokonca nádeja, že jeho utláčatelia utrpia hanebnú
porážku. Podobne ako v príbehu Anky
víťazom je ten, kto sa spoliehal na Boha.
Dalo by sa povedať, že tento žalm je modlitbou pre všetky generácie a pre všetky časy.
Aj toto Slovo je živým a osobným pozvaním
pre každého z nás, aby sme sa pozreli aj
do svojho života. Neunavilo ma spoliehať
sa na svoje sily? Chcem žiť „zázračne“ pred
ostatnými? A ako je to so svedectvom, ktoré
môže poslúžiť iným? Otázky nám môže dať
žalm, odpovede pohľad do nášho vnútra.
Buďme zázrakom pre mnohých, veď dobre
vieme, že Boh nám pomáha.

stenami, podlahou, stropom či zatvorenými
dverami.
Astrálne a fyzické telo sú prepojené tzv. striebornou šnúrkou. Je to akýsi zväzok vyžarujúcej
energie, ktorá sa môže predĺžiť donekonečna,
vďaka čomu možno astrálne cestovať kamkoľvek. Ezoterici, ktorí sa venujú tomuto fenoménu, opisujú, že pri astrálnom cestovaní väčšinou
opúšťajú svoje fyzické telo cez temeno hlavy,
pričom niekedy dochádza k strate vedomia.
Obvykle sa vraj astrálne telo najprv vznáša nad
fyzickým telom, človek na seba hľadí akoby
zhora a až potom môže cestovať. Aj po návrate
z vyšších dimenzií, pred spojením astrálneho
a hmotného tela, môže dôjsť k strate vedomia
a následne sa človek náhle prebudí.
Na Slovensku sa už niekoľko rokov pravidelne
organizujú zážitkové kurzy, na ktorých záujemcov učia meditovať a praktizovať fenomén
mimotelových zážitkov i astrálne cestovať.
Internet ponúka množstvo postupov, ako praktizovať astrálne cestovanie. No nik neupozorní
človeka na možné riziká, ktoré tento okultný
fenomén sprevádzajú, či už ide o psychickú,
alebo duchovnú stránku.
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slovo o ikone

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

ľovaná pod umeleckým vplyvom západu
mala rozmer okolo 90 x 170 cm. Nie je známy
čas, kedy bola darovaná pravoslávnej cerkvi
v Bialystoku. Nemožno vylúčiť, že kým bola

Bialystocká ikona Bohorodičky
(rus. Белостокская)
Ikona sa nachádza v Sobore sv. Mikuláša
v Bialystoku na severovýchode Poľska, neďaleko hraníc s Bieloruskom. Bola namaľovaná
po druhej svetovej vojne a je pravdepodobne kópiou pôvodnej ikony zo 17. storočia.
Vzorom na jej namaľovanie bola divotovorná
suprasľská ikona Bohorodičky. Na začiatku
17. storočia, keď Suprasľskú lavru (pôvodne
termín lavra označoval mníšsky aglomerát
okolo chrámu, ktorý zahŕňal väčšie zoskupenie kélií a jaskýň s centrálnym chrámom
a poprípade aj s trapézou – jedálňou; neskôr
sa jeho význam zmenil a označoval veľký
monastier s malými, závislými obydliami,
napr. Veľká lavra na svätej hore Athos,
založená sv. Atanázom z Athosu v roku
963) spravovali katolíci východného obradu
(uniati), prišli pravoslávni veriaci o svoju
divotvornú ikonu. Preto bola namaľovaná
jej kópia. Nie je známe, kto ani kedy ikonu
namaľoval. Predpokladá sa, že to mohlo
byť okolo roku 1668, keď v čase pôsobenia
metropolitu Gabriela Kolendu bola na ikone
vymenená stará riza za novú. Ikona nama-

postavená drevená cerkev v Bialystoku, ikona
sa nachádzala v Tykocine, ktorý bol úzko
spätý s monastierom v Suprasli. Je známe, že
už v roku 1727 na Choroskej ulici stála drevená Cerkev sv. Mikuláša, ktorej fundátorom
bol Ján Klemens Branický. Už v tom čase bol

silne rozvinutý kult úcty k bialystockej ikone
Bohorodičky. Potvrdzuje to aj dekanská
vizitácia z roku 1773. Vo vizitácii sú svedectvá o vypočutých prosbách predkladaných
Božej Matke pred divotvornou bialystockou
ikonou.
Stav starej bialystockej cerkvi bol čím ďalej, tým horší. Keďže v prvej polovici 19. storočia prichádzalo k divotvornej ikone stále
viac a viac pútnikov, predstavitelia miestnej
pravoslávnej cirkvi prišli k záveru, že treba
postaviť novú murovanú cerkev. S výstavbou
murovaného Soboru sv. Mikuláša sa začalo
v roku 1843. Stavba bola ukončená v roku
1846. Divotvornú ikonu umiestnili na pravej
strane soboru medzi ikonostasom a miestom, kde sa nachádzajú mošči miestneho
chlapca – mučeníka sv. Gabriela Bialystockého (liturgická pamiatka 20. apríla). Gabriel
bol v roku 1690 vo veku šiestich rokov umučený židovskými chlapcami v Bialystoku.
V zime na prelome rokov 1854 – 1855 sa
v Bialystoku zastavil gardový pluk osobnej
cárovej stráže. Dôstojníci na pamiatku smrti
cára Mikuláša I. darovali ikone striebornú
rizu. Počas pobytu v Bialystoku sa 25. augusta 1897 pred divotvornou bialystockou
ikonou Bohorodičky modlila cárska rodina
Romanovovcov s cárom Mikulášom II.
V roku 1915 bola ikona prenesená do Ruska.
Jej ďalší osud nie je známy. Kópia, ktorá sa
v súčasnosti nachádza v Sobore sv. Mikuláša
v Bialystoku, bola namaľovaná po druhej
svetovej vojne na základe fotografie originálu
ikony zo 17. storočia. Fundátorom ikony bol
Teodor Kačan.

z cirkevného práva

Tajomstvo kňazstva (posvätná vysviacka)
JJ

Jozef Miňo
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Bohom
ustanovenú ekleziálnu službu vykonávajú
v rozličných stupňoch (diversis ordinibus) tí,
čo sa už od dávnych čias volajú biskupi, kňazi
a diakoni.“ Katolícke učenie vyjadrené v liturgii,
v Učiteľskom úrade a v nepretržitej praxi Cirkvi
dosviedča, že jestvujú dva stupne služobnej
účasti na Kristovom kňazstve: stupeň biskupov
(episkopát) a stupeň kňazov (presbyterát).
Diakonát má za úlohu im pomáhať a slúžiť.
Preto sa latinský výraz sacerdos v súčasnosti
používa na označenie biskupov a kňazov, ale
nie diakonov. Predsa však katolícke učenie
tvrdí, že stupne účasti na kňazstve (episkopát
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a presbyterát) a stupeň služby (diakonát) sa
udeľujú všetky tri sviatostným úkonom, ktorý sa
volá ordinácia (alebo vysviacka), t. j. sviatosťou
posvätného stavu. (KKC 1554)
Východný kódex v úvodnom kánone
o posvätnej vysviacke hovorí: „Sviatostnou
vysviackou, vykonanou biskupom, pôsobením Svätého Ducha sú ustanovovaní posvätní
služobníci, ktorí prijímajú úlohu a moc, ktorú
Kristus Pán zveril svojim apoštolom, a na rozličných stupňoch prinášajú ovocie hlásaním
evanjelia, pasú a posväcujú Boží ľud.“ (CCEO,
kán. 743) Kánon zdôrazňuje pôsobenie Svätého
Ducha a tiež, že posvätnú vysviacku platne
udeľuje iba biskup vkladaním rúk a modlitbou
predpísanou Cirkvou. (porov. CCEO, kán 744 )
Kódex rozlišuje tri stupne posvätnej vysviacky.
V kánone 745 hovorí, že vysviacka biskupa je

podľa normy práva rezervovaná rímskemu veľkňazovi, patriarchovi alebo metropolitovi, takže
nijakému biskupovi nie je dovolené niekoho
vysvätiť za biskupa, ak sa prv nezistí, že je na to
legitímny mandát. Biskup má byť vysvätený
tromi biskupmi. (porov. CCEO, kán 746, § 1)
Kandidát na presbyterát alebo diakonát má byť
vysvätený vlastným biskupom alebo na základe
jeho legitímnej poverujúcej listiny aj iným povereným biskupom. (porov. CCEO, kán 747) Kán.
754 jasne hovorí, že posvätnú vysviacku platne
prijíma jedine pokrstený muž, v našej cirkvi sui
iuris posvätnú kňazskú a diakonskú vysviacku
môže prijať ženatý muž. Samozrejme, kódex
presne hovorí o požiadavkách na kandidátov
na posvätnú vysviacku.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: cucaj.sk
JJ
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slovo bl. V. HOPKA

Na strednej škole nebol dejepis o nič jednoduchší ako na základnej. To všetko, čo doteraz, len vyšší level: letopočty pred Kristom
sa volali prnl a znamenali pre nás hodiny
strávené nad nezáživne podaným učivom.
Opäť sa mi potvrdzovalo, že mám väčší osoh
z čítania historickej literatúry ako z bifľovania sa letopočtov, mien panovníkov, že mi
Quo vadis dá viac vedomostí ako opakovanie
troch kapitol zo staroveku. Staršie ročníky
nás systematicky pripravovali na úskalia
a radosti predposledného roka štúdia. Tretí
ročník mal byť bufet, ale v žiadnom prípade
sme nemali podceňovať hodiny dejepisu.
Postrachom všetkých gymnazistov na Konštantínke bol práve dejepisár.
Pán profesor sa prezentoval ako znalec
a milovník francúzskych dejín, literatúry
a kultúry. Do triedy vchádzal s poznámkou,
že kráľ Pipin Krátky bol asi taký vysoký
ako on... Na svojom imidži pracoval oveľa
skôr, ako sa dnešní módni poradcovia vôbec
narodili. Na chodbe i v triedach po ňom
ostávala vôňa kvalitného pánskeho parfumu,
santalové drevo v jemnom objatí pižma,
pozorne vmasírované do hladučko oholenej
tváre. Hodiny dejepisu pre nás znamenali
nekonečné zapisovanie poznámok. Po dvoch
mesiacoch každý vedel, čo je to margo,
a okraje sme teda mali v zošite vždy z ľavej
strany. Naučili sme sa mnoho historických
právd o spoločenskom postavení ťažného
dobytka a osadenstva vrchu Olymp, o majiteľoch mien zaznamenaných na všetkých
stĺpoch...

Pán profesor mal legitímny doktorát
z filozofie a venoval sa výskumu bukolickej
kultúry na Slovensku. Vždy pred klasifikačnou konferenciou prepadal trudnomyseľnosti, študentskému stádečku bolo treba udeliť
hodnotenia, a do toho sa mu veru nechcelo... Samotné skúšanie nebolo prehliadkou
nadobudnutých vedomostí a zručností,
bol to priam spoločenský rituál. Dievčatá
– študentky prichádzali v bielych blúzkach
a modrých sukniach, mládenci v slušivých
oblekoch z tanečných. Beda tomu, kto mal

príbeh

Umelecký dojem

rifle a výšku nad 180 cm! Takíto jedinci boli
vopred odsúdení na smetisko dejín s výslednou známkou dobrý. Úbohí hokejisti,
basketbalisti, volejbalisti, úbohá moja kmotra! Ako učiteľské dieťa predsa poznala svoje
práva a povinnosti, celý polrok systematicky
pracovala a nenechávala si všetkých tých
Anjouovcov a Karlov na dva posledné večery
pred slávnostným skúšaním ako ostatní.
A nebola ani poverčivá, ako sa na modernú
mladú pokrokovú slečnu patrí! Janka sa teda
naučila všetko potrebné a na skúšanie prišla
v rifliach, modrom roláku a zelenej veste!
Pán profesor jej dával najzákernejšie otázky,
aké kedy učebnica dejepisu obsahovala,
obchádzal ju s pohľadom ranenej šelmy a vyčerpávajúcu odpoveď ohodnotil známkou
chválitebný. Toto veru nikto nečakal, tým
menej spolužiačka. „Súdruh profesor, ale
veď som všetko vedela!“ „Umelecký dojem,
Šimková,“ zaznelo flegmaticky od katedry.
Do známok si pán profesor nedal hovoriť
od nikoho, nepohol ním ani triedny, ani
riaditeľ školy.
Ešte dlho sa mi kategória umeleckého
dojmu spájala s dejepisom a Jankinou odpoveďou, rovnako ako sa nám mnohým spája
vyučovanie dejepisu s Pipinom. Pamätajú
si ho ešte aj mnohí sedemdesiatnici, naše
historické nevedomie, či skôr bezvedomie,
nechuť rozumieť dejinám v mnohom vyplývali aj z lenivosti, pohodlnosti a nezáujmu.
Pán profesor už dávno medzi nami nie je,
oneskorene mu ďakujem modlitbou.

Ježiš vo mne
Prosba
Ježišu, dovoľ mi, aby som padol na kolená pred tebou, padol k tvojim nohám, a aby som
prosil. Lebo ty si Kráľ a ja chudobný. A chudobný nedaruje toľko, ako prosí. Preto aj ja, Ježišu
môj najmilší, môžem urobiť iba to, že od teba mnoho prosím! Mnoho!
Nechcem prosiť malé veci. Prosím veľké veci.
Daj mi pevnú vieru, pretože ty si základom všetkého, aby som nezakolísal vo viere v Boha,
ale aby som vždy ostal verným gréckokatolíkom.
Daj mi nádej, aby som nikdy neodpadol. Hoci bude v živote akokoľvek ťažko, aby som vždy
prišiel k tebe a do teba vkladal nádej.
Daj mi viac lásky, aby som ťa nikdy neurazil.
Daj mi viac pokory, aby som nikdy nebol pyšný, pretože ťa chcem milovať... a práve preto
daj mi milosť udržať čistotu, pretože ty miluješ len čistých, nevinných a pokorných, a ja takým
chcem byť.
Daj mi trpezlivosť, milosť poznať Božiu vôľu, aby som plnil túto vôľu, milosť niesť kríže,
milosť vydržať pri tebe až do smrti, milosť šťastnej smrti.
Ó, Ježišu, ale nie som sám... Som členom svätej Cirkvi. Ježišu, žehnaj svoju Cirkev, požehnaj
prácu Svätého Otca, rímskeho pápeža, požehnaj prácu všetkých cirkevných predstaviteľov,
kardinálov, patriarchov, arcibiskupov, biskupov, kňazov. Pomôž našim arcipastierom v našej
eparchii, našim kňazom, požehnaj rehoľníkov, rehoľníčky, bohoslovcov, kandidátov mníšstva,
aby obsiahli milosť povolania, požehnaj všetkých veriacich našej eparchie – doma i tých, čo sú
vo svete.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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na každý deň

PONDELOK 4. jún

Patriarcha Métrofanés
Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. (Mt 10, 8)
Pravidlo, ktoré v spoločnosti nemá uplatnenie. Inak by boli zotreté
rozdiely medzi chudobnými a bohatými. V Cirkvi by to však malo
byť iné. Byť pokrsteným kresťanom, veriacim človekom, znamená
žiť práve toto pravidlo, ktoré ponúka Ježiš Kristus. Ak máš niečo, čo
si dostal od nebeského Otca, poslúž tým svojmu blížnemu. Tvoja
odmena bude veľká. A nebude hocijaká. Bude nebeská – v podobe
Božieho kráľovstva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod každodenný s pripivom zo sviatku. Ostatné menlivé časti zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

UTOROK 5. jún

Hieromučeník Dorotej
Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, zač. 35
Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. (Mt 10,
9)
Sme zvyknutí pripraviť sa na cestu, ktorá nás čaká. A k dobrej
príprave patrí materiálne zabezpečenie. Predstavte si dovolenku
bez peňazí. Predstavte si rodinný výlet bez jedla. Kristus chce, aby
sme presne toto zakúsili na svojej vlastnej koži, ale nie pri nejakom
výlete. Zveruje nám misiu ohlasovať evanjelium a každý, kto sa na to
podujme, sa nemusí báť, že ostane hladný či smädný, alebo bez
prístrešia.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. júna

STREDA 6. jún

Prepodobný Bessarión Divotvorca
Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač. 36
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. (Mt 10, 16)
Zaiste by bolo oveľa jednoduchšie, ak by nás Ježiš posielal ako vlkov
medzi ovce. Lebo v samej prirodzenosti dravej zveri je rešpekt.
Evanjelium by sa ohlasovalo ľahšie. Radostná zvesť lásky Boha
k človeku by bola skôr prijatá. Predišli by sme rôznym výsmechom či
poukazovaniam. Zažívali by sme úspech. Vôbec by neprekážalo, že
by z nás išiel strach. Nezabúdajme, že Kristus je pastierom oviec a nie
vlkov.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. júna

ŠTVRTOK 7. jún

Zakončenie sviatku najsvätejšej Eucharistie
Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, zač. 37
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. (Mt 10,
28)
Čo nám spôsobuje strach? Možno by sme vedeli do zoznamu zaradiť
chorobu, budúcnosť našich detí, neistotu udržať si prácu, strach
z osobného zlyhania. Každý z nás si nájde svojho vlastného strašiaka,
ktorého sa bojí. Kristus nám však hovorí o reálnej bytosti, ktorej
by sme sa mali báť. Je ňou diabol so svojou smrteľnou zbraňou –
hriechom. Nezabúdajme však, že my žijeme na strane víťaza.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK 8. jún

Božské Srdce Ježišovo
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, zač. 9
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna... (Jn 3, 16)
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Zamýšľali ste sa niekedy nad Božou láskou? Ako je možné, že Boh
tak miluje človeka? Ako je možné, že mu dokáže odpustiť hriechy
a zabudnúť na ne? Ako je možné, že človeku nič nevyčíta? Prečo ho
tak požehnáva? Odpoveď znie – pre svojho Syna Ježiša Krista. Lebo
jeho srdce horí neuhasínajúcou láskou ku každému z nás. Nikdy ju
nepochopíme, nikdy ju nenapodobníme. Môžeme ju však žiť.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Voľnica. Myrovanie (HS: 257; PZ:
226; HP: 242)

SOBOTA 9. jún

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (rad.); Flp 2,
5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke)
Pane, ak chceš... (Mt 8, 2)
Pane, pomôž mi! Pane, zachráň ma! Pane, vylieč ma! Ani jedno
z týchto zvolaní nie je súčasťou dnešného evanjelia. Malomocného
počujeme hovoriť slová: „Pane, ak chceš“. Naše stretnutia s Kristom
sú popretkávané práve prosbami tohto typu, aby Pán urobil to, čo
potrebujeme. Ježiš však hovorí, že nám chce dať to, čo nám skutočne
chýba. Naučme sa správnemu postoju v modlitbe od malomocného.
V týchto slovách mu zveril celý svoj život.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku Spolutrpiteľky (HS: 260; PZ: 229; HP: 245)

NEDEĽA 10. jún

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Timotej
Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, zač. 18
Nebuďte ustarostení... (Mt 6, 25)
Človek ako osoba je odjakživa niekomu priradený. Každý z nás má
svoju matku a otca. A nikto nemôže mať dvoch otcov a dve matky.
Takto to jednoducho funguje. Presne o tom hovorí Ježiš, keď nám
pripomína, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. Môžeme patriť Bohu
a potom sme jeho deťmi alebo sme závislí od mamony a sme jej
otrokmi. Kto nevie, že je Božím dieťaťom, a dovolí, aby jeho život
bol závislý od vecí, hromadí si poklady na zemi. Takýto človek bude
žiť v tme a celé jeho telo bude v tme. Kto si je však vedomý svojho
Božieho synovstva, ten si hromadí poklady v nebi. Potom bude jeho
oko čisté a vo všetkom uvidí toho, kto ho miluje. Ak toto pochopíme,
môžeme si uvedomiť pravdivé slová Ježiša, ktoré sa nám môžu zdať
príliš ľahkovážne – o nič sa nestarajte. Práve tieto slová znamenajú
vložiť svoj život do Otcových rúk a začať byť slobodnými od všetkých
starostí. Ale ako je to možné? Veď máme svoje rodiny a potrebujeme
sa o ne postarať. Máme svoje plány a túžby a chceme, aby boli
naplnené. Ako je vôbec možné o nič sa nestarať? Ustarostenosť nám
nedovoľuje sústrediť sa na prítomnosť, ale upriamuje našu pozornosť
na budúcnosť. Aj budúcnosť sa raz stane prítomnosťou, ale až
zajtra. Izraeliti na púšti zmýšľali podobne ako my. Boh im zosielal
pokrm každý deň a ich jedinou starosťou bolo, aby si ju uskladnili
aj na ďalšie dni. Manna sa pokazila. Toto je obraz života. Každý deň
dostávame ako dar. A v tomto dni dostávame všetko, čo potrebujeme.
Ježiš nám dnes nehovorí, aby sme sa prestali starať. Varuje nás pred
ustarostenosťou, ktorá bude stáť pred dôverou v jeho prozreteľnosť.
Sv. Ignác z Loyoly nám dáva radu: „Všetko rob tak, ako by to záviselo
od teba, ale pritom si buď vedomý, že všetko závisí od Boha.“
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

www.casopisslovo.sk

PONDELOK 11. jún

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (rad.); Sk 11, 19 –
30, zač. 28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (ap.)
... čo počujete a čo vidíte... (Mt 11, 4)
Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ján Krstiteľ
poznal Ježiša. Vedel, kým je. Väzenie však mení spôsob jeho
zmýšľania. Práve z neho počul o Kristovi mnohé veci. Nachádza sa
však v nezávideniahodnej situácii. Posiela svojich učeníkov s otázkou
identity Krista. A dostáva odpoveď – aby mu učeníci sami odpovedali
podľa toho, čo počujú a vidia. Zaiste sme o Ježišovi veľa počuli, ale
videli sme dôkazy jeho lásky ako učeníci?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým
(HS: 385; PZ: 365; HP: 388)

UTOROK 12. jún

Prepodobní Onufrios Veľký a Peter Atoský
Čítania: Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 20, zač. 41
Komuže prirovnám toto pokolenie? (Mt 11, 16)
Niekedy je ťažké vyhovieť človeku, ktorý má svoju vlastnú predstavu
o tom, ako by sa mal niekto správať, či ako by malo niečo vyzerať.
Dôvod, prečo je to zlé, sa nájde vždy. Podobne zmýšľajú ľudia
z evanjelia. Ani Ján, ani Kristus nežili dobre. Mali svoje vlastné
meradlo. A možno máme svoje vlastné meradlá na Ježiša aj my.
Zahoďme ich a nechajme sa Kristom milovať. To je to najdôležitejšie,
čo máme robiť.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 13. jún

Mučenica Akvilína
Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 26, zač. 42
... dávno by boli robili pokánie... (Mt 11, 21)
Kto z nás by nechcel vo svojom živote zažiť zázrak! Zázrak, ktorý by
zmenil život jemu samému alebo niekomu, na kom mu veľmi záleží.
Ježiš počas svojho pozemského života urobil množstvo zázrakov.
Uzdravil chorých, kriesil mŕtvych, otvoril oči slepým a uši hluchým,
obrátil srdcia zblúdeným. Ježiš chce urobiť zázrak aj v našich
životoch. Zázrak, ktorý má viesť k pokániu. Lebo pokánie je odpoveď
na Boží zásah.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 14. jún

Prorok Elizeus
Čítania: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 30, zač. 43
... učte sa odo mňa... (Mt 11, 29)
Je úplne normálne, že ak chceme byť v niečom dobrí, potrebujeme
vynikajúcich učiteľov a kvalitnú prípravu. Len tí dosiahnu veľké
výsledky, ktorí nepodcenia prípravu. Ježiš dnes hovorí, aby sme
sa od neho učili. A čo nás chce naučiť? Ponúka nám svoju tichosť
a pokoru. Práve vďaka nim sme boli zachránení. Vykúpil nás vďaka
svojmu tichému a pokornému srdcu. Taká je Kristova láska k nám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 15. jún

Prorok Amos
Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, zač. 44
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. (Mt 12, 7)
Čo je v živote ľahšie – obetovať sa alebo byť milosrdným? Ježiš Kristus
hovorí svojim učeníkom, že ak chcú byť milosrdní, potrebujú sa to
naučiť. Komu z nás je príjemné neustále odpúšťať, robiť ústretové
kroky ako prvý, prijať svojho partnera takého, aký je, a milovať
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ho? Oveľa ľahšie je zriekať sa či zdržiavať. Pamätajme však, že byť
milosrdným znamená hľadať dobro druhého, až potom svoje vlastné.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 16. jún

Biskup Tychón Divotvorca
Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, zač. 26
On vzal na seba naše slabosti a niesol naše hriechy. (Mt 8, 17)
Pamätám si, že ako malý chlapec som často nevedel odhadnúť svoje
sily a snažil som sa poniesť niečo, čo bolo nad moje sily. Bol som rád,
keď mi niekto pomohol. Ježiš Kristus nikdy nezhrešil, ale dovolil, aby
naňho doliehali naše hriechy a slabosti. Aj dnes prichádza ako náš
dobrý priateľ, ktorý nám chce pomôcť niesť naše bremená, s ktorými
si nevieme dať rady. A robí to s radosťou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 17. jún

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, zač. 25
... povedz iba slovo... (Mt 8, 8)
Poznám jeden manželský pár, ktorý sa zdieľal z toho, ako zvláda
ťažké situácie v manželstve a rodine. Manžel hovorí, že ak je jedno
z ich detí choré, manželka ho stále prosí o to, aby jej povedal, že to
bude v poriadku. Jednoducho to potrebuje počuť, aby sa upokojila.
Aká silná dokáže byť naša viera vo vypovedané slovo. A aké je
potrebné počuť v našom živote slová, ktorým môžeme dôverovať.
Mnohí z nás zažili podobné alebo rovnaké situácie, v ktorých
doslova žiadali svojich blízkych, aby im povedali, že to, čo ich čaká,
dopadne dobre. Toto vediac prichádza za Ježišom stotník a prosí ho
o uzdravenie svojho sluhu. Nenalieha naňho, prosí ho, aby sa ani
neunúval prísť do jeho domu. Stačí mu jeho slovo, ktoré sluhu určite
uzdraví. Prečo? Lebo sa považuje za nehodného prijať pod svojou
strechou takúto vzácnu návštevu. Slovo má teda veľkú moc. Dokáže
život dať i vziať. Dokáže povzbudiť a upokojiť znepriatelené strany,
no na druhej strane dokáže rozdúchať či zapáliť vášne v srdci človeka
a spôsobiť tým veľké zlo. Slovom sa dá vládnuť i byť ovládaný. Ježiš
však slovo nikdy nepoužil proti človeku. Sám totiž vraví, že hovorí
pravdu, lebo on pozná svojho Otca. Ako sme na tom my? Stačí nám
Kristovo slovo, aby sme boli pokojní?
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
Peter Kačur

V tomto období vychádza vo
vydavateľstve Petra posledná
časť trilógie Kráľ s názvom
Posledná voľba. Jej autorom
je otec Štefan Paločko, ktorý
prednáša na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte v Prešove.
Trilógia Kráľ je román, ktorý symbolickým spôsobom
vykresľuje nekonečnú tragédiu, ktorá hrozí každému človeku, a zároveň jedinú možnosť, ako sa jej
vyhnúť a získať nikdy sa nekončiace šťastie. Tretiu časť tejto trilógie si
možno zakúpiť v predajni Petra alebo objednať na stránke www.zaex.sk.
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Leporelo 23

Ahoj, deti!
Tešíte sa do Božieho
kráľovstva? Do večnej
radosti a pokoja?
Ak Boha voláme do
každej chvíle nášho
života, už teraz bývame
v Božom kráľovstve
a prežívame spolu
s naším Bohom večnosť.

Kráľovstvo
tohto sveta
sa stalo kráľovstvom
nášho Pána
a jeho Pomazaného a bude kraľovať
na veky
vekov.
(Zjv 11, 15)

Večnosť

Klasická poučka hovorí že, „večnosť je
nekonečné trvanie v čase bez začiatku a konca“. My
žijeme v čase, ktorého Pánom je večný Boh. On pre nás
pripravil aj večné Božie kráľovstvo. Čas by sme mohli
nazvať aj obmedzenie večnosti. Predstav si rieku. Jej začiatok ani koniec nevidíme – ako večnosť. Keď vezmeš
vedro a naberieš niečo z tej vody, už to nebude rieka,
ale voda vo vedre. Kúsok rieky, a predsa to nie je rieka.
Aj čas je akoby niečo z večnosti, a predsa to nie je
večnosť. Má svoje hranice, podobne ako vedro je hranicou pre vodu, ktorú si nabral. Náš Pán však túži po tom,
aby sme sa nenechávali opájať iba tým, čo je vo vedre,
ale pili z toho, čo je večné – z jeho rieky.

Za siedmimi horami

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. Takto
sa začínajú mnohé rozprávky. Aj Ježiš je Kráľom
a prišiel ľuďom rozprávať o tomto kráľovstve, ale nie
je to rozprávka. Je to pravda našej viery. Ježiš túži po
tom, aby sme raz všetci spolu s ním v tomto kráľovstve mohli žiť. Naveky.
Už v Starom zákone prorok Daniel hovorí, že vo
svojom prorockom videní videl „Syna človeka“, ktorý
prichádza, zakladá večné kráľovstvo pravdy a života,
svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja.

Bol raz jeden kráľ

Úloha: Urob si vežu, ktorá ti bude pripomínať večné
Božie kráľovstvo. Potrebuješ sviečku (priemer 7,5
cm a vysokú aspoň 20 cm). Vytlač si (môžeš aj farebne) z webovej stránky Slova list s nákresom veže.
Obrázok vystrihni a zlep do valca. Potom do veže
nasuň sviečku, ktorú budeš používať pri modlitbe.

Čo by si vedel povedať o Ježišovi ako Kráľovi? Aký je?
Je jediný Pán – jemu Otec dal všetku moc. Pre neho bolo
všetko stvorené. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.
Miloval Otca aj nás až na
smrť na kríži. Poslušnosťou
Otcovi spasil svet. Zvíťazil
nad smrťou. Je spravodlivý
a milosrdný zároveň. Len ten,
kto v neho uverí, bude spolu
s ním v jeho kráľovstve.
Úloha: Napíš si na papier
ďalšie pravdy, ktoré nájdeš
vo Svätom písme: Mk 10, 13
– 16; Jn 18, 4; Lk 9, 1; Mt 5, 1 –
2. A určite ich nájdeš ešte
viac.

Komiks
Odkiaľ sa vraciaš,
synak?
Predstavený nám
pustil film
...
...
o prenasledovaní kresťanov za socializmu.
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Príbehy poslušníka
Len v Rusku ich bolo popravených obrovské množstvo. Medzi nimi
kňazi a mnísi...
Je to naozaj
hrozné.

Čísla
aj utrpenie
sú nepredstaviteľné.

Prečo Boh neza... neposlal
siahol?
svoje vojPrečo ...
sko, aby týchto
ľudí zachránil?

Dal
ľuďom
slobodu,
môžu sa
teda rozhodnúť aj pre zlé veci.

Jeho kráľovstvo
nie je z tohto sveta.
Buduje sa v srdciach ľudí. A tam
Boh nevniká
násilím.

Ani Ježišovi na kríži
neprišlo na pomoc žiadne
nebeské vojsko.

www.casopisslovo.sk

Vojtech Biačko, duchovný správca nemocnice Trebišov – 4. jún – 50 rokov života; Miroslav Bartoš, farár
farnosti Vernár – 6. jún – 25 rokov kňazstva; Štefan
Kopčák, farár farnosti Davidov – 6. jún – 25 rokov
kňazstva; Ľubomír Novák, farár farnosti Sečovská Polianka – 6. jún – 25 rokov kňazstva; Vladimír Skyba,
protosynkel Bratislavskej eparchie – 6. jún – 25 rokov
kňazstva; Mons. Ján Babjak SJ, arcibiskup metropolita
– 11. jún – 40 rokov kňazstva; Vasiľ Feckanič, protojerej, duchovný správca DSS v Medzilaborciach – 11.
jún – 40 rokov kňazstva; Štefan Čarný, na dôchodku
v Bratislave – 11. jún – 85 rokov života; Ján Smolnický,
na dôchodku – 15. jún – 80 rokov života; Jozef Zorvan, farár farnosti Sačurov – 19. jún – 50 rokov života;
Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup
Apoštolského exarchátu v Prahe, na odpočinku v Prešove – 25. jún – 92 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Prosíme všetkých prispievateľov do gréckokatolíckeho kalendára V brázde Metodovej 2019, aby svoje
príspevky poslali na e-mailovú adresu zodpovedného
redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. Uzávierka
na zaslanie príspevkov je 15. júla.
Spolok vo svojom vydavateľstve BYZANT Košice pripravuje vydanie zborníka príspevkov k 50. jubileu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu spolu s DVD nosičom na tému procesu obnovy.
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižná Rybnica a obec Nižná
Rybnica pozýva všetkých priaznivcov cyrilo-metodského hnutia, rodinu a známych JUDr. Jozefa Pichonského
na spomienkové podujatie pri príležitosti 50. výročia
obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 17. júna o 10. 30 hod.
v Nižnej Rybnici. Program: 10.30 h svätá liturgia
v miestnom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Homíliu prednesie doc. Michal Hospodár, predseda SSCM. Po svätej liturgii bude spomienkový program
pri pamätnej tabuli. Po slávnosti nasleduje agapé.
Na podujatie ste všetci srdečne vítaní. Pozvite aj priateľov a známych.
výbor spolku
Na spolok darovali: Anna Gavaľová, Trhovište – 10
eur; MVDr. Jozef Doboš, Novosad – 5 eur
BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec Miroslav
Bartoš, pri príležitosti 25. výročia vašej kňazskej vysviacky vám
za štrnásťročné pôsobenie vo farnosti Poprad s vďačným srdcom
vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať. Otec Miroslav, chceme
sa vám aj takto poďakovať za roky pôsobenia v našej
farnosti, za vašu obetavú duchovnú činnosť. A zvlášť
sa vám chceme poďakovať za obrovské úsilie pri budovaní nášho chrámu, ktorý by bez vášho úsilia nebol
po toľkých rokoch príprav a prác dokončený. Ďakujeme vám! Prosíme v modlitbách nebeského Otca, aby
vám vaše úsilie vynahradil a aby vás do ďalšej kňazskej
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služby požehnával milosťou, dal vám a vašej rodine
pevné zdravie, vieru, nádej a silu Svätého Ducha.
s vďačnosťou veriaci z Popradu
Milý duchovný otec Patrik Jurko,
16. júna oslávite krásne životné
jubileum – 40 rokov. Z celého
srdca vám blahoželáme a kyticu
modlitieb na prestol Bohu za vás
prinášame. Ďakujeme za horlivé
ohlasovanie Božieho slova, pastoračnú starostlivosť, osobný príklad kresťanského života, povzbudzovanie vo viere a trpezlivosť, ktorú nám
preukazujete. Do ďalších rokov vám prajeme veľa Božích milostí a dobré zdravie, aby ste nás aj naďalej potešovali pekným slovom, posmeľovali slabých vo viere,
vlievali nádej chorým a opusteným. Nech vás požehnáva Pán a posilňuje na vašej kňazskej ceste i v osobnom živote. Presvätá Bohorodička nech vás ochraňuje
a Svätý Duch vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej vinici
slúžili na mnohé a blahé roky. To vám vyprosujú vďační
veriaci z Dargova.
Náš duchovný otec Patrik Jurko 16. júna oslávi krásne
40. narodeniny. K vášmu jubileu vám prajeme pevné
zdravie, pokoj a lásku v srdci, hojnosť darov Svätého
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Už desať rokov ďakujeme Bohu za dar vašej prítomnosti. Chceme
sa vám poďakovať za povzbudivé kázne, každodenné
modlitby, usmernenie a ochotu vždy pomôcť. Nech
vás a vašu rodinou náš Pán mnohonásobne odmení
svojou láskou, milosťou a pokojom do ďalších rokov.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z farnosti Bačkov
spomíname
Kto verí, nikdy nie je sám – ani
v živote, ani v smrti...
3. júna si pripomíname tretie
výročie úmrtia gréckokatolíckeho kňaza otca Andreja Kereštana, titulárneho kanonika, ktorý
55 rokov svojej kňazskej služby
hlásal Božie evanjelium a rozdával veriacim a rodine
pokoj a nádej. Ďakujeme všetkým, ktorí si s láskou
na neho spomínajú. Navždy ostáva v našich srdciach
a modlitbách. Vičnaja jemu pamjať!
manželka Nadežda, dcéry Vlasta a Kristína s rodinami
dôležitý OZNAM REDAKCIE slovo
Milí čitatelia, prispievatelia, dopisovatelia a priatelia
časopisu Slovo,
v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú
všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane
osobných údajov (GDPR), redakcia časopisu Slovo zverejnila 24. mája 2018 právne vyhlásenie. Celé znenie
tohto vyhlásenia nájdete na: https://casopisslovo.sk/
vyhlasenie.
Chceme vás upozorniť, že právne vyhlásenie sa týka
spracovania osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, číslo účtu) najmä prispievateľov, čitateľov a priateľov časopisu Slovo. V prípade, že s týmto vyhlásením nesúhlasíte, kontaktujte nás listom alebo mailom
na sefredaktor@casopisslovo.sk a my budeme postupovať v zmysle ustanovení tohto vyhlásenia.
Týka sa to aj dopisovateľov (zvlášť fotografií) a zadávateľov inzercie (zvlášť blahoželaní a poďakovaní).

V tejto súvislosti vám oznamujeme, že v prípade, že
nebudú splnené podmienky obsiahnuté v právnom
vyhlásení, redakcia v zmysle zákona nebude môcť uverejniť vami zaslaný text či fotografiu.

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Ďakujeme za pochopenie.
Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo
dary na slovo
Čitatelia zo Suchej Doliny – 21 eur; bohuznáma, Svidník – 20 eur; Anna Jabčanková, Nižný Hrušov – 10 eur;
Anna Hricová, Fijaš – 10 eur; Arcibratstvo ruženca,
Kazimír – 30 eur; Arcibratstvo ruženca, Bokša – 20
eur; rodina Dudová – 10 eur; Juraj Marcin, Dvorianky
– 10 eur; otec Markijan Greško OSBM – 10 eur; Jozef
Boroš, Ľubovec – 50 eur; Arcibratstvo ruženca, Trhovište – 50 eur; čitatelia zo Sačurova – 9,50 eur; Magdaléna Pristášová, Dargov – 10 eur; Anna Harvanová,
Dargov – 10 eur; Justína Ferenčíková, Dargov – 20
eur; čitatelia z Janova – 30 eur; Alžbeta Kvašňáková,
Sabinov – 10 eur; bohuznámy – 50 eur; bohuznáma,
Prešov – 10 eur; Arcibratstvo ruženca, Červená Voda
– 30 eur; bohuznámy – 20 eur; Veronika Križová – 57
eur; bohuznáma – 20 eur; čitatelia z Cerniny – 10 eur;
bohuznámy – 10 eur; Michal Balog, Zlatník – 10 eur;
Marta Ivanko-Macejová – 7 eur
Srdečne ďakujeme a prajeme všetkým darcom
mnohaja lita, blahaja lita!
OZNAMY
Evanjelizačná konferencia Oheň
Katolícke spoločenstvo Marana tha v Prešove srdečne
pozýva na evanjelizačnú konferenciu Oheň, ktorá 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: Odvážne rozhodnutý pre Ježiša! Viac na ohen.maranathapo.sk.
inzercia
VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK
Mobil: 0918 623 064
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39,
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % znížené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu,
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.:
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický 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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program

TV LUX
J01.06. (piatok) 08.20 Ichtis: Antivírus pre deti – detský
program 19.50 PKP 20.30 Princ Egypský – biblický príbeh
22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J02.06. (sobota) 04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O vesmíre 14.00 Akatist 14.40 GkM R 15.30 Luxáreň 20.30
Dávid – film 2
J03.06. (nedeľa) 08.00 EkoKlbko: O slnku a vode 15.15
Slovo v obraze: Krv Kristova – umelecký program 20.30
Na ceste v rodine: Čistota a plodnosť
J04.06. (pondelok) 08.20 Ichtis: Antivírus pre deti – detský
program 13.30 V škole Ducha 17.30 Doma je doma 20.30
V Samárii pri studni
J05.06. (utorok) 08.20 Ichtis: Antivírus pre deti – detský
program 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Bez
hraníc: Misionár kameramanom – dokument
J06.06. (streda) 08.20 Ichtis: Antivírus pre deti – detský
program 17.30 Doma je doma 20.15 PKP 20.30 Kresťan
v spoločnosti 21.50 Fatimské posolstvo (5)
J07.06. (štvrtok) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh 10.30
GkM 10.45 PKP 16.00 Večera u Slováka 17.30 Doma
je doma
J08.06. (piatok) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh 17.30
Stalingradská madona – dokument 2 19.50 PKP R
22.55 GkM R
J09.06. (sobota) 04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O slnku
a vode 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 20.30
Abrahám – film (1) 2

08.00 EkoKlbko: O ohni 15.15 Slovo v obraze: Najsvätejšie Srdce Ježišovo 19.40 Katechéza: Mária
a Marta 21.00 Quo vadis s Maxom Kašparů
J11.06. (pondelok) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh
13.30 V škole Ducha 16.20 Správy zo Svätej zeme 20.30
V Samárii pri studni
J12.06. (utorok) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh 13.40
Vatikano 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Rusko:
Páter Stark v Petrohrade
J13.06. (streda) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh 17.00
EkoKlbko: O ohni 20.15 PKP 21.50 Fatimské posolstvo
– dokument (6)
J14.06. (štvrtok) 03.50 GkM R 08.20 Lesodo – animovaný
príbeh 10.30 GkM R 10.45 PKP 16.30 Kulmenie: Ave
Mária 17.20 PKP R
J15.06. (piatok) 08.20 Lesodo – animovaný príbeh 10.10
Z prameňa 17.30 Moja misia 19.50 PKP R 22.55 GkM R
J16.06. (sobota) 04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O ohni
14.00 Akatist 14.40 GkM R 20.30 Abrahám – film 2
J17.06. (nedeľa) 08.00 EkoKlbko: O živom a neživom 15.15
Slovo v obraze: Uzdravenie ochrnutého 19.40 Katechéza:
Prosba o nové povolania
J10.06. (nedeľa)

TV NOE
08.25 Sestra Tereza Valsé Pantellini – životný príbeh 18.30 Bible pro nejmenší: Potopa
J02.06. (sobota) 07.20 Ježíš pro děti 22.15 Stalingradská
Madona – dok. 23.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J01.06. (piatok)

slovo v kultúre

Oldřich Selucký:
Vzbura v Assisi
Pútavý rytiersky román pre mládež z pera českého autora Oldřicha Seluckého sa od iných životopisov svätca
odlišuje tým, že hovorí o živote Františka z Assisi pred
obrátením. Opisuje množstvo historických osobností
a mladých ľudí, ktorí hľadajú vo svojom živote zmysel,
dodávajú dielu živosť a plasticky približujú historické
obdobie. Rytierske ideály a túžba získať si meno v bojoch boli snom
nejedného chlapca z Assisi, žijúceho v období križiackych výprav a bojov medzi stredovekými mestami. Túžba byť pasovaný za rytiera, nosiť
po boku meč, získať si postavenie v meste a vyraziť do sveta za veľkým
dobrodružstvom horela aj v duši Františka, syna bohatého kupca Pietra
Bernardoneho. (Alžbeta Šuplatová)

Stalingradská Madona
Dokument zachytáva vznik a príbeh obrázka
stalingradskej madony. Ide o vianočný obrázok, ktorý vytvoril vojenský lekár a kňaz Kurt
Reuber v priebehu bitky o Stalingrad. Madonu nakreslil uhlíkom na zadnú
stranu jednej ruskej mapy. Zatiaľ čo jej autor padol do zajatia a kde v roku
1944 aj zomrel, jeho obraz sa podarilo zachrániť. Toto dielko, ktoré sa stalo symbolom Vianoc v stalingradskom kotle, sa podarilo odviezť v jednom
z posledných transportov do Nemecka. Vo Volgograde nájdete jediný
katolícky kostol, kde sa nachádza aj kópia tejto stalingradskej madony.
Film si môžete pozrieť 8. júna o 17.30 h na TV LUX. (tvnoe.cz)
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J03.06. (nedeľa) 07.35 Ve službě Šuárů – dokument 09.20
ŘkM R 18.55 Mše svatá ze Slavnosti těla a krve Páně
J04.06. (pondelok) 15.10 Otec Ivan – dokumentárny film
18.30 Bible pro nejmenší: Abram 19.00 Mwebare Kaina:
Klinika v buši
J05.06. (utorok) 15.35 Královna a matka Chorvatů 18.30
Bible pro nejmenší: Izák a Rebeka 21.15 Řeckokatolický
magazín
J06.06. (streda) 08.05 Misie skrze svědectví: Slovensko
18.30 Bible pro nejmenší: Jákob a Ezau 18.40 Kříž nebo
meč – film
J07.06. (štvrtok) 11.10 ŘkM R 15.30 Zambijský Bambo –
dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Ráchel
J08.06. (piatok) 12.50 Děti tsunami 15.20 Misionář pod
sopkou – dok. 18.30 Bible pro nejmenší: Konečně doma
J09.06. (sobota) 09.55 Vzlétněte vysoko – publicistika
11.45 Víra do kapsy 18.35 Salesiáni v Brazílii 22.35 ŘkM R
J10.06. (nedeľa) 07.20 Potkal jsem Boha v temnotě 08.00
ŘkM R 16.50 Paprsek Boží lásky: Kosovo 18.30 Hermie
a Stanley na táboře – detské príbehy
J11.06. (pondelok) 09.20 Barva lásky – dokument o živote
a tvorbe otca Marka Rupnika SJ 12.50 Na pomezí ticha
a tmy 18.30 Bible pro nejmenší: Narození Ježíše
J12.06. (utorok) 11.20 Institut Bearzi v Udine – dokument
18.30 Bible pro nejmenší: Jan Křtitel 21.10 Řeckokatolický magazín
J13.06. (streda) 12.50 Jak si mě našel Antonín z Padovy –
dokument 15.10 Víra do kapsy 18.30 Bible pro nejmenší:
Satan pokouší Ježíše

Border man
Muž spoza hraníc je príbehom muža a jeho posolstva
o bratstve. Podarilo sa mu preniknúť za prísne stráženú hranicu, ktorá oddeľovala ľudí žijúcich v krajinách
za železnou oponou počas rokov studenej vojny.
Mons. Pavol Hnilica musí tajne opustiť krajinu a v Taliansku sa stretáva s Hnutím fokoláre a jeho zakladateľkou Chiarou Lubichovou, ktorej rozpráva o živote
Cirkvi za železnou oponou. Fokolarín Guido Mirti, prezývaný Cengia, ako
obchodník opakovane prichádza do bývalého Československa a nadväzuje
styky s predstaviteľmi miestnej podzemnej Cirkvi, ktorým prináša dôležité
správy z Vatikánu a od predstavených Spoločnosti Ježišovej (jezuitov).
V roku 1966 je zatknutý, väznený v Prahe, následne vypočúvaný, odsúdený a vyhostený z krajiny. (kumran.sk)

ESPÉ: Celým srdcom
Kapela ESPÉ je skupina priateľov s hlbokými vzťahmi,
ktorí milujú Boha. Spolu nielen hrajú, ale stretávajú
sa takmer každý deň. Lídrom kapely je Julo Slovák.
Po niekoľkých rokoch kapela v minulom roku vydala
nové CD, ktoré je plné chvály, jasných vyznaní a odhodlania kráčať za Bohom. Desať live piesní nahraných na konferencii Godzone ťa môžu strhnúť
a dotknúť sa tvojho srdca. Celým srdcom odráža zrelosť, rôzne životné
situácie, v ktorých sa členovia kapely nachádzali, a nebáli sa vyvýšiť Boha
za každých okolností. (espe.sk, rosa.sk)

www.casopisslovo.sk

rodín v Dubline

20.15 Príprava na 9. svetové stretnutie

13.00 Poslanie mali v úcte
J04.06. (pondelok) 20.00 Čo prinesie aktuálny ročník
gospelového festivalu Za jazerom?
J05.06. (utorok) 20.00 Eucharistická úcta mimo svätej
omše. Hostia: Štefan Fábry a Peter Staroštík
J09.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Milan Kmec 20.15
Rodové korene z pohľadu Katolíckej cirkvi
J10.6. (nedeľa) 13.00 Dar kňazstva
J11.06. (pondelok) 20.00 Duchovný obzor: Jn 20: Slzy
Márie Magdalény – O2H milovať
J12.06. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Božie materstvo
Panny Márie. Hosť: prof. Anton Adam
J03.06. (nedeľa)

Rýchlym
behom

1
q

Izolácie
a tesnenia,
skratka

Listnatý
strom

Cvičenie

	

DVOJKA
12.25 Televízny posol 03.00 Slovo – príhovor gréckokatolíckeho kňaza Jána Krupu R
J04.06. (pondelok) 13.05 Televízny posol R
J08.06. (piatok) 17.15 Encyklopédia slovenských obcí:
Obručné
J09.06. (sobota) 10.00 Archijerejská svätá liturgia zo Šaštína, pri príležitosti sviatku Spolutrpiacej Bohorodičky.
Slávi vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
J10.06. (nedeľa) 12.20 Orientácie 19.40 Slovo 01.10
Slovo R
J11.06. (pondelok) 13.06 Orientácie R
J12.06. (utorok) 20.10 Vzkriesenie – dok. film o pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
J03.06. (nedeľa)

Chemická
značka telúru

3
q

Kryt vojaka

2
q

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 Soňa
Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar
Mozolová: Opri sa o mňa
J10.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Košiciach 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J17.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Pravoslávna svätá
liturgia z Falkušoviec 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy
ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J24.06. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie 10.05
Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
JNedeľa

J03.06. (nedeľa)

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

Domácke
mužské
meno

Patriace tebe

Nabral satím

Pieskový val

Y K P L A Z Y R A B D U H I B V Y

Pohrebná
hostina

D T A R E K P M R R E A I A N T Á
S Š E O V K I A Y Á R A C J S E A

Číselná lotéria

Pioniersky
tábor v Rusku

D I P Z I O O T M D V I

Trýznil som

V A L L N N K L

Skopú

Rímske číslo
450

Ženské meno

Olympia,
po domácky
Špan.vycho
vávateľka

Ranný nápoj

Obliekol

Inzeráty

Egyptský boh
slnka

Chemická
značka
hliníka

K T M R B R I A M R A K Y P B E Y

L

Afričan
Štokholmský
klub
Nepriepustná
hornina
Mláďa líšky

Rímska
dvojka

Neprenášala

Spojovací
článok

S T A I Y T A R T O P

Legenda: ADRESA, BACIL, BALET, DOMOVY, HRIECH, HUDBA,
KOBYLA, KOLENO, KONIEC, KVAKA, KYSAK, LABUŤ, LAKEŤ, LAMPY,
LETCI, LIETADLO, LIPANY, LISTY, MLYNY, MRAKY, MYDLO, NEPRÁVOSŤ,
NINIVE, OBSAH, OSLAVY, OSOHY, PENTLA, PINZETY, PLAZY, POLITIKA,
POTRATY, POVLAK, PRÁVO, PRVOK, ROZLETY, RUŽICA, SAVANA,
SILENCIUM, TANKISTA, ŤAŽBA, TREZOR, TRNAVA, VANÁD, VIERA,
VLADÁR, VRED.

Ženské meno

Faulovalo pri
futbale

I P A N Y V A L S O R O Z E R T

T T A N K I

Časť dňa

Krivka
elipsovitého
tvaru

I A L P L E Ž P O

I CH D N L O O A A Ú U K

I V S K V A K A M L Y N Y O L S L

Buď pri živote

Kancelárska
skratka
Symbol
Slovanov

T B Y

Z Y H O S O K U D S A V A N A A L

Francúzska
rieka

Ponáraj
do vody

I

I

A O L Y I C T E L N E P E U I P CH

Taška
s remeňmi
nosená
na boku

Ľudmila,
po domácky

O A N E

S

D A L T N E P R Á V O S Ť Ť M K R

Ženijné
vojsko
Japonská
míľa

Otrok

Otec

	

J03.06. (nedeľa) 09.30 Svätá omša na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi z Dómu sv. Alžbety v Košiciach

J17.06. (nedeľa) 13.20 Orientácie 19.35 Slovo – príhovor
Jána Mojzsisa ECAV 00.40 Slovo R

relax

Pomôcky:
Artek, Arve,
AIK, Ašant,
YA, Aam

RTVS
jednotka

LUMEN
J02.06. (sobota)

20.15 Gaudete et exsultate: Radujte sa
a jasajte – výber z pápežských encyklík
J17.06. (nedeľa) 13.00 Vstup zakázaný: Krok do tmy,
Consilia Mária Lakottová – príbeh odvážnej novinárky,
ktorá prelomí kláštornú klauzúru, aby odhalila tajomstvá
rehoľného života
J19.06. (utorok) 20.00 Pútnické miesto Lurdy. Hosť:
Martin Mojžiš
J16.06. (sobota)

Zmena programu vyhradená.

J14.06. (štvrtok) 09.30 S Bohem podél Rio Maraňon – dokument 12.50 ŘkM R 17.55 Hermie a Stanley na táboře
18.30 Bible pro nejmenší: Ježíš miluje děti
J15.06. (piatok) 15.10 Řád svatého Huberta – dok. 18.30 Bible
pro nejmenší: Ztracená ovečka 18.40 Sobecký obr – muzikál
J16.06. (sobota) 07.05 Keď Terchovské srdce bije – film
19.20 Světlo pro Evropu (4) 23.30 ŘkM R
J17.06. (nedeľa) 06.15 Adopce nablízko 09.10 ŘkM R
19.05 Blahořečení Tita Zemana – dokumentárny film
00.30 Můj Bůh a Walter

Technické
služby

Tajničku osemsmerovky tvorí 48 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 9: Krížovka: Márii zverujem úzkosti
národov. Osemsmerovka: Prvou obeťou vojny je pravda.
Výherca: Božena Baníková z Humenného

Označenie
lietadiel
Afganistanu

2018 / 11

Holandská
objemová
jednotka

Ihličnatý
strom

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

» duchovné povznesenie

» cestopis po Svätej zemi

» detektívna zápletka

» science fiction

Najnovšiu knihu
spisovateľa Michaela Lerena
si môžete zakúpiť v kníhkupectvách Petra,
František, Lúč, SSV či v bežných predajniach kníh v SR
a v internetovom obchode.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
10.06. Stretnutie členov Arcibratstva ruženca:
svätá liturgia (18.00 h)
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruženec (16.30 h) Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

pútnické miesta

Čaká na vás:

gréckokatolíckej cirkvi na slovensku

»

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá litugia (10.00 h); liturgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
02.06. Fatimská sobota (10.00 h)
10.06. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (17.00 h)
23.06. Kňazská vysviacka
30.06. Púť rodín a stretnutie vladyku Jána Babjaka s deťmi Prešovskej archieparchie

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
02.06. Fatimská sobota (09.30 h)
08.06. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie:
svätá liturgia (17.00 h); hosť: Myrna Nazzourová
13.06. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie:
svätá liturgia (17.30 h)
17.06. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.06. Modlitby za uzdravenie k svätému Charbelovi (17.00 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (10.30 h)
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby za uzdravenie (10.30 h)
07.07. Fatimská sobota (10.30 h)

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
02. – 03.06. Kurz Filip
06.06. Večer chvál a modlitieb za uzdr. (18.00 h)
13.06. Večer mladých (17.30 h)
16.06. Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie –
Litmanová, hora Zvir (10.30 h)
20.06. Večer chvál a modlitieb za uzdr. (18.00 h)
27.06. Biblický večer (18.00 h)

ján krstiteľ

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých: Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier
sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach;
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
20.06. Svätá omša a adorácia v minoritskom
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

komunita

KOINONIA

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h),
Hlinné (11.30 h)
02.06. Savore: Politika a podnikanie – Raslavice
(09.00 h)
09.06. Savore: Sociálna práca – Jarovnice (09.00 h)

Misia

Centrum pre rodinu RÓMSKA

zlatá baňa – sigord

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
15. – 16.06. Duchovná obnova pre kňazské manželské páry pod vedením otca Vladimíra Sekeru.
Začiatok je v piatok o 18.00 h a koniec v sobotu večer 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.domanzelstva.sk). Príspevok je 120 eur za pár.

CENACOLO

