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Maďarská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org

Po smrti hajdúdorožského biskupa Imre-
ho Timka bol o tri mesiace – 30. júna 1988 
na jeho miesto ustanovený vtedajší pomocný 
biskup Hajdúdorožskej eparchie Szilárd 
Keresztes. Zároveň sa stal apoštolským 
administrátorom Miškoveckého apoštolské-
ho exarchátu. Počas jeho pôsobenia došlo 
nielen k výrazným politickým, ale aj cirkev-
ným zmenám. Jednou z najdôležitejších bola 
kodifikácia Kódexu kánonov východných 
cirkví. Na jeho príprave sa v rokoch 1988 
– 1990 ako člen pápežského výboru aj sám 
podieľal. Súčasne bol od roku 1989 do roku 
1994 členom Kongregácie východných cirkví.
Keď 28. februára 2000 oslávil vladyka 

Keresztes 25. výročie svojej chirotónie v Má-
riapócsi, pápež Ján Pavol II. mu zablaho-
želal v súkromnom liste. Práve tento pápež 
18. augusta 1991 navštívil Hajdúdorožskú 
eparchiu a Máriapócs, kde slávil liturgiu 
v maďarskom jazyku. Túto udalosť veriacim 
dodnes pripomínajú hmatateľné spomienky, 
ako je napr. bronzová brána baziliky, námes-
tie pomenované po Jánovi Pavlovi II. s jeho 
sochou či pamätný stĺp na mieste, kde pristál 
vrtuľník. Po pápežskej návšteve bola ma-
riánska svätyňa i monastier otcov baziliánov 
obnovené a v areáli pribudol pútnický dom.

V samotnom Maďarsku, rovnako ako 
v iných stredoeurópskych krajinách došlo 
v roku 1989 k pádu socialistického režimu. 
V roku 1989 bol tunajší štátny cirkevný úrad 
štátneho dozoru zrušený bez právneho 
nástupcu a v roku 1990 parlament schválil 
nový zákon o cirkvách. Bol spustený proces 
obnovy cirkví, ktorý mal slúžiť na finančné 
pokrytie obnovy cirkevných inštitúcií. Vďaka 
politickým zmenám v susedných krajinách 
boli susedné gréckokatolícke cirkvi znovu 
povolené. Časť maďarských kňazov následne 
vypomáhala v týchto eparchiách i niekoľko 
rokov, keďže tam bol akútny nedostatok 
duchovenstva.
Toto obdobie rozvoja Cirkvi využil vladyka 

Keresztes najmä na budovanie vzdelávacích 
inštitúcií. Od začiatku deväťdesiatych rokov 
sa diecézny inštitucionálny systém výrazne 
rozšíril. K vzdelávacím gréckokatolíckym 
inštitúciám v Hajdúdorogu a Nyíregyháze 
pribudli ďalšie, najmä stredné a základné 
školy. V Hajdúdorogu to bola materská 
škola, základná škola, gymnázium a odborná 
stredná škola aj študentský dom. V Nyí-
regyháze zasa materská škola a základná 
škola, a vysoká škola. Práve gréckokatolícke 
vysokoškolské vzdelávanie prešlo veľkou 
transformáciou. Na vysokej škole sa okrem 
kňazov začali pripravovať aj učitelia. V záuj-
me zvýšenia úrovne vzdelávania sa škola pod 
patronátom sv. Atanáza stala pridruženou 

a neskôr agregovanou inštitúciou Pápežské-
ho východného inštitútu v Ríme. To umožni-
lo poskytovať aj vyššie vzdelanie (licenciáty 
a doktoráty). S týmto rozvojom súviseli aj 
investície do infraštruktúry školy a výstavba 
jej novej modernej budovy. Aj v Miškovci 
pribudli materské školy a základná škola. 
Ďalšie školy vznikli v ďalších mestách epar-
chie a exarchátu.
Kňazi sa po roku 1989 mohli vrátiť do škôl 

vyučovať náboženstvo. Veľkou výzvou bola 
pastorácia chorých, ktorým sa najmä vo 
veľkých mestách (Debrecín, Nyíregyháza, 
Miškovec, Budapešť) odborne venujú mnohí 
kňazi. Kvôli hospodárskej a sociálnej situácii 
v severovýchode Maďarska kňazi významne 
vstúpili aj do pomoci sociálne znevýhodne-
ným obyvateľom a začali vznikať domovy 
pre starších ľudí či matky v núdzi. V rámci 
rozvoja aktivít medzi rómskou menšinou 
vzniklo v Kántorjánosi pri Hodászi róm-
ske centrum, ktoré sa významne pričinilo 
o evanjelizáciu tohto etnika.
Sčítanie v roku 2001 poukázalo na veľký 

počet gréckokatolíkov žijúcich v diaspóre, 
často bez pastoračnej starostlivosti. Postup-
ne sa aj pre týchto veriacich začali budovať 
cirkevné ustanovizne. V mediálnej oblasti 
Cirkev začala využívať všetky dostupné mo-
derné prostriedky a poskytovať tak pravdivé 
informácie zo svojho života.
Po dovŕšení 75 rokov požiadal vladyka 

Szilárd Keresztes o uvoľnenie z funkcie, 
čomu bolo vyhovené 10. novembra 2007. 
Jeho nástupcom v Hajdúdorogu i Miškovci sa 
nasledujúci rok stal Péter Fülöp Kocsis.

2 www.casopisslovo.sk

Gréckokatolícka spojená škola sv. Bazila Veľkého v Hajdúdorogu
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Clara pacta
Na Slovensku 
a isto aj v iných 
krajinách Európ-
skej únie vyvolalo 
rozruch nariadenie 
Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. aprí-
la 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri 
spracúvaní osob-

ných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 
tohto roka. Dotýka sa to aj Slova, a tak aj 
my potrebujeme mať súhlas so spracovaním 
údajov všetkých fyzických osôb, ktoré Slovo 
odoberajú. Nasledujúci rok však tento súhlas 
bude implicitne zahrnutý do úkonu zaslania 
finančného príspevku na náš časopis.
Okrem zasielania časopisu sa to dotýka 

ešte fotografií, kde pri detailných snímkach, 
zvlášť detí, je potrebný súhlas dotknutých 
osôb alebo v prípade detí ich zákonných 
zástupcov s uverejnením fotografie v časo-
pise. Rovnako treba pristupovať aj k bla-
hoželaniam, poďakovaniam či inej inzercii 
obsahujúcej osobné údaje tretej osoby. 
Výnimku tvoria klerici, rehoľníci a rehoľníč-
ky, bohoslovci a novici či novicky. U tých sa 
súhlas, keďže Slovo je oficiálny časopis Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku, predpo-
kladá. Tento súhlas však môže byť i písomne 
odňatý. Všetko potrebné nájdete na našej 
webovej stránke.
Zdá sa vám to komplikované, či dokonca 

zbytočné? Áno, vyzerá to tak. Mnohým 
ľuďom to skomplikuje bežný život. No kde 
niet lásky, nastupuje zákon. Zákon je tu pre 
priestupky... (porov. Gal 3, 19). Veď i mnohí 
z nás boli vystavení množstvu ponúk vo svo-
jich e-mailových schránkach či telefonátom 
z neznámych firiem. Ich osobné údaje, adre-
sy, telefónne čísla niekto zneužíval na vlastné 
obohatenie. A čo je najhoršie? Čo neprajem 
nikomu? Niektorí ľudia v zvrátenosti svojej 
mysle používali fotografie nevinných detí 

na komerčné účely takým nechutným spôso-
bom, že ich digitálne upravovali do rôznych 
erotických až pornografických póz.
Títo ľudia stratili v sebe prirodzený zákon 

(porov. Rim 2, 14 – 15), prepadli žiadostivosti 
po majetku alebo nemravným túžbam. A aj 
keď tento zákon naozaj deväťdesiatim de-
viatim ľuďom zo sto prináša „zbytočné“ ťaž-
kosti, tak i pre jeden jediný prípad, keď dieťa 
nebude postihnuté psychickou traumou pre 
konanie nemorálneho človeka, treba tento 
zákon v láske strpieť a naplniť (pozri Mt 18, 
6 – 11). Apoštol Pavol nás vyzýva: „Neste si 
vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov 
zákon.“ (Gal 6, 2) Tu naozaj platí i pre nás 
to podobenstvo o ovciach (Mt 18, 12 – 14) či 
drachmách (Lk 15, 8 – 10) v jeho modernom 
chápaní. Obetovať „pohodlie“ deväťdesiatich 
deviatich, aby bol zachránený jeden jediný 
človek. Práve láska k týmto deťom i ostatným 
obetiam chlípnosti po peniazoch by mala byť 
dôvodom naplnenia tohto zákona (Rim 13, 
10; Gal 5, 14; Jak 2, 8).
A hoci sa to nezdá, tento zákon je iba 

jedným z plodov sebectva človeka, ktorý sa 
odvrátil od Boha. Sebectva, ktoré je nezluči-
teľné s Láskou, ktorá nás miluje do krajnosti. 
Podobných zákonov, ktoré musia upravovať 
správanie človeka k človeku, už je veľa a ešte 
mnohé pribudnú. Neraz sú to „absurdné“ 
zákony. No kde niet lásky, musí nastúpiť 
zákon, aby človek dokázal žiť vedľa človeka. 
Možno Boh otvorí srdcia Európanov (a aj 
nás Slovákov, Rusínov, Ukrajincov, Maďarov, 
Rómov...), aby pochopili svoje korene, aby sa 
na neho ako na živý kmeň nanovo naštepili 
a nechali si jeho zákony lásky napísať nielen 
na papier, ale najmä do svojich sŕdc (Hebr 8, 
10; 10, 16).

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Gymnazisti z Humenného  
sa zúčastnili na stretnutí v Mátészalke

Šesť študentov z Gymnázia sv. Jána Zlatoús-
teho v Humennom sa 14. – 18. mája zúčast-
nilo na výmennom pobyte v maďarskom 
meste Mátészalka. Išlo o druhé stretnutie 
v rámci projektu Erasmus+, realizova-
né na škole od septembra 2017. Spolu so 
študentmi z Poľska, Maďarska, Talianska 
a Nemecka sa podelili o problémy, ktoré 
trápia ich krajiny.
Súčasťou programu bola obhliadka mesta, 

múzea historických vozov, návšteva miestne-

ho kúpaliska, prehliadka mesta Nyíregyháza 
spojená s návštevou univerzitného skleníka. 
V školskom chemickom laboratóriu študenti 
pomocou plameňových skúšok určovali che-
mické prvky a pomocou kvízu si overili vedo-
mosti z chémie. Tiež si vypočuli prednášku 
o zdravom stravovaní, naučili sa tradičný 
miestny tanec a napokon jednotlivé krajiny 
pripravili svoje tradičné jedlá. (N. Popčáková; 
foto: J. Horvát)

J▌Kňazi Košickej eparchie obhájili  
na speváckom festivale tretie miesto

Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. – 
18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medziná-
rodného festivalu Hajnowskie dni muziky 
cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kate-
górii amatérske farské spevácke zbory získal 
3. miesto, čím obhájil umiestnenie spred 
dvoch rokov.
V kultúrnom centre bialystockej filhar-

mónie na predstavilo 30 zborov z 11 krajín 
súťažiacich v piatich kategóriách: amatérske 
farské, amatérske svetské, spevácke zbory 

umeleckých škôl detské a mládežnícke i pro-
fesionálne spevácke zbory. Okrem sloven-
ského kňazského zboru Košickej eparchie sa 
prezentovali zbory z Bieloruska, Bulharska, 
Libanonu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Poľ-
ska, Ruska, Ukrajiny a Veľkej Británie.
Na medzinárodnom súťažnom festivale 

sa za 37 rokov prezentovalo viac ako 800 
speváckych zborov z 38 krajín celého sveta. 
(M. Gábor)

J▌Vladyka Milan Lach SJ  
sa stal sídelným biskupom v Parme

Svätý Otec František vymenoval 1. júna vladyku Milana 
Lacha SJ za sídelného biskupa Ruténskej eparchie Parma 
v USA. Parmskú eparchiu v štáte Ohio 44-ročný slovenský 
jezuita doteraz spravoval od 24. júna 2017 ako apoštolský 
administrátor sede vacante. Zároveň ol naďalej ostracin-
ským titulárnym biskupom. V súťasnosti je jeho protosyn-
kelom ďalší Slovák Marek Višňovský, ktorý v USA pôsobí 
od roku 2004. Vymenovanie zverejnilo Tlačové stredisko 
Svätej stolice a v USA ho vyhlásil apoštolský nuncius Spoje-
ných štátov arcibiskup Christophe Pierre vo Washingtone. 

�� V pražskej Katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtecha prijal 19. mája biskupské sväte-
nie doterajší generálny vikár Pražskej ar-
cidiecézy Zdenek Wasserbauer. Stal sa tak 
pražským pomocným biskupom po boku 
kardinála Dominika Duku OP a biskupa 
Václava Malého. Hlavným svätiteľom bol 
kardinál Dominik Duka OP a spolusvätiteľ-
mi brniansky biskup Vojtech Cikrle a biskup 
mesta Hradec Králové Ján Vokál. Heslom 
nového biskupa sú Modlitba, slovo, horli-
vosť, čo je v jeho erbe znázornené znakmi 
plameňa, srdca a kríža. (TK ČBK)

�� Vladyka Sviatoslav Ševčuk, vyšší arci-
biskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, 
posvätil 21. mája v Katedrále Kristovho 
vzkriesenia v Kyjeve Bibliu pre deti napísa-
nú v Braillovom písme. Stalo sa to v roku, 
ktorý Ukrajinská rada cirkví a náboženských 
organizácií vyhlásila za Rok Božieho slova 
pri príležitosti 1030. výročia krstu Kyjevskej 
Rusi. (news.ugcc.ua)

�� Vo Svätouspenskej lavre v Unive sa 
20. mája konala 25. púť mladých k zázrač-
nej ikone Presvätej Bohorodičky. Zúčast-
nilo sa na nej takmer 700 pútnikov, ktorí 
za dva dni prešli viac ako 50 kilometrov. 
Počas púte bola zázračná ikona vystavená 
na námestí na verejnú úctu. Bohoslužby 
a modlitby boli vysielané naživo cez face-
bookovú stránku monastiera, kde si možno 
pozrieť aj záznamy z púte. (news.ugcc.ua)

�� Gréckokatolícka metropolia v Maďar-
sku 23. mája predstavila na Gréckokato-
líckej teologickej vysokej škole sv. Atanáza 
v Nyíregyháze prvý preklad žalmov oficiál-
ne uznaný Svätou stolicou ako liturgickú 
knihu Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi. 
S prekladom pred desiatimi rokmi začal te-
rajší eparcha Miškoveckej eparchie Atanáz 
Orosz. Ide o preklad gréckej Septuaginty 
a má slúžiť na liturgické účely. (P. Pankulics)

�� Vrcholní predstavitelia Katolíckej cirkvi 
v Írsku vyjadrili svoje zdesenie nad výsled-
kom referenda o potratoch. Podľa oficiál-
nych čísel hlasovalo 25. mája 66,4 % Írov 
za vyčiarknutie ústavného dodatku, ktorý 
kladie právo na život nenarodeného dieťaťa 
na roveň s právom matky. „Írsko vymazalo 
právo na život nenarodených detí,“ povedal 
prímas celého Írska, arcibiskup Eamon Mar-
tin z Armaghu. Dublinský katolícky arcibis-
kup Diarmuid Martin zdôraznil, že Katolícka 
cirkev nesmie robiť kompromisy v otázke 
odmietnutia potratov, a tiež dodal, že 
Cirkev sa bude naďalej angažovať za ochra-
nu života. Ako vysvetlil pri inej príležitosti: 
„Pro-life však tiež znamená stáť na strane 
ľudí, ktorí sú ohrozovaní násilím, chudobou 
či tým, že sa ocitnú bez domova.“
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slovo Svätého Otca

Zveľaďuje Cirkev
JJ Marek Baran
J� foto: pxhere.com

Svätý Duch, životabudič
Svätý Otec František na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha poukázal na dielo tretej 
božskej osoby: „V dnešnom prvom čítaní sa 
príchod Svätého Ducha prirovnáva k prud-
kému vetru, ktorý sa ženie. Prudký vietor 
predstavuje veľkú silu, ktorá ale nie je sama 
osebe cieľom, lež silou, ktorá mení skutoč-
nosť. Vietor totiž prináša zmenu – teplo, 
keď je zima, osvieženie, keď je teplo, dážď, 
keď je sucho. Tak koná. Aj Svätý Duch ešte 
na vyššej úrovni koná rovnako – on je Božou 
silou, ktorá mení svet. On vniká do situácií 
a premieňa ich; mení srdcia i udalosti. Ježiš 
povedal svojim apoštolom: ,Dostanete silu 
od Svätého Ducha a budete mi svedkami‘ (Sk 
1, 8). A stalo sa to presne tak: tí učeníci, ktorí 
boli najprv ustráchaní a skrytí za zatvorený-
mi dverami aj po vzkriesení Majstra, sú pre-
menení Duchom a, ako hovorí Ježiš v dneš-
nom evanjeliu, vydávajú o ňom svedectvo. 
Z ťarbavých sa stávajú odvážlivci a vychádza-
júc z Jeruzalema sa vydávajú na končiny sve-
ta. Keď bol Ježiš medzi nimi, boli bojazliví, 
teraz sú bez neho nebojácni, pretože Svätý 
Duch premenil ich srdcia. Duch oslobodzuje 
duše zapečatené strachom. Nabáda k službe 
toho, kto sa usádza do pohodlia. Dáva kráčať 
tomu, kto si myslí, že už dorazil. Dáva snívať 
tomu, kto je postihnutý vlažnosťou. To je 
zmena srdca. Mnohí sľubujú časy zmien, 
nové začiatky, úžasné obnovy, lež skúsenosť 
učí, že žiadna pozemská snaha meniť veci 
neuspokojuje naplno srdce človeka. Zmena 

Ducha je iná: nespôsobuje revolúciu okolo 
nás, ale mení naše srdce; neoslobodzuje 
nás odrazu od problémov, ale oslobodzuje 
nás vnútorne, aby sme im mohli čeliť; nedáva 
nám všetko ihneď, ale dáva nám kráčať 
v dôvere, bez toho, aby sme sa unavili živo-
tom. Duch udržiava srdce mladé. Mladosť 
i napriek všetkým snahám predĺžiť ju skôr či 
neskôr pominie, ale Svätý Duch zabraňuje 
jedinému nezdravému zostarnutiu – tomu 
vnútornému. Ako? Obnovuje srdce, pre-
mieňa ho z hriešneho na srdce, ktorému 
bolo odpustené. To je veľká premena: z nás 
vinníkov robí spravodlivých, a tým sa všetko 
mení, lebo z otrokov hriechu sa stávame 
slobodnými, zo sluhov synmi, z odvrhnutých 
vzácnymi, zo sklamaných plnými nádeje. 
Takto Svätý Duch spôsobuje znovuzrodenie 
radosti, takto dáva v srdci prekvitať pokoju. 
Dnes sa teda učíme, čo robiť, keď potrebu-
jeme skutočnú zmenu. Predovšetkým vtedy, 
keď sme na dne a namáhame sa pod ťarchou 
života, keď nás ubíjajú naše slabosti, keď je 
ťažké ísť vpred a milovať sa zdá nemožné. 
Vtedy by nám poslúžil nejaký mocný živo-
tabudič, ktorým je on, Božia sila. On je tým 

Oživovateľom, ako vyznávame v Kréde. Ako 
by nám prospelo dennodenné užívanie tohto 
životabudiča! Povedať po prebudení: ,Príď, 
Svätý Duchu, príď do môjho srdca, príď 
do môjho dňa‘.“ (úryvok homílie z 20. mája 
2018)

Boh kráča s ľudom
Na sviatok Najsvätejšej Trojice Svätý Otec 
ponúkol pohľad trojjediného Boha, ktorý je 
neustále pri človeku: „Dnešné biblické čí-
tania nám dávajú pochopiť, že Boh nám 
nechce ani tak zjaviť to, že je, ako skôr to, 
že je Boh s nami, blízko nás, že nás miluje, 
kráča s nami, zaujíma sa o náš osobný príbeh 
a každého sa starostlivo ujíma, počnúc tými 
najmenšími a najnúdznejšími. On je ,Bohom 
hore na nebi‘, ale aj ,dolu na zemi‘ (porov. Dt 
4, 39). To znamená, že my neveríme v ne-
jakú vzdialenú entitu, nie! Práve naopak, 
veríme v Lásku, ktorá stvorila svet a dala 
zrod ľudu; stala sa telom, zomrela a vstala 
z mŕtvych pre nás, a ako Svätý Duch všetko 
premieňa a privádza k plnosti. Svätý Pavol, 
ktorý na vlastnej koži zakúsil túto premenu 
uskutočnenú Bohom – Láskou, nám hovorí, 
že on túži, aby sme ho volali Otec, alebo 
skôr Ocko – Boh je naším ockom – v totálnej 
dôvere dieťaťa, ktoré sa odovzdáva do objatia 
toho, kto mu daroval život. Svätý Duch nás 
svojím pôsobením uisťuje, že Ježiš Kristus sa 
nezužuje na nejakú postavu minulosti, ale 
cítime ho nablízku ako nášho súčasníka a za-
žívame radosť z toho, že sme milované Božie 
deti. Nakoniec, v evanjeliu zmŕtvychvstalý 
Pán sľubuje, že zostane s nami navždy. 
A práve vďaka tejto jeho prítomnosti a sile 
jeho Ducha môžeme spokojne plniť úlohu, 
ktorú nám zveruje. Čo je touto úlohou? 
Ohlasovať a dosvedčovať všetkým jeho evan-
jelium a takto rozširovať spoločenstvo s ním 
a lásku, ktorá z tohto pramení. Boh, ktorý 
kráča s nami, nás napĺňa radosťou, a táto 
radosť je akoby prvým jazykom kresťana. 
A tak slávnosť Najsvätejšej Trojice nám dáva 
kontemplovať tajomstvo Boha, ktorý neustá-
le tvorí, vykupuje a posväcuje, vždy s láskou 
a pre lásku, a každému stvoreniu, ktoré ho 
prijme, dáva odzrkadľovať lúč jeho krásy, 
dobroty a pravdy. Od samého začiatku sa 
totiž rozhodol kráčať s ľudstvom a formuje 
ľud, aby bol požehnaním pre všetky národy 
a pre každú osobu, nikoho nevylučujúc. 
Kresťan nie je izolovanou osobou, je súčas-
ťou ľudu: tohto ľudu, ktorý utvára Boh. Nedá 
sa byť kresťanom bez takejto príslušnosti 
a spoločenstva. Sme ľud: Boží ľud. Kiež nám 
Panna Mária pomáha plniť s radosťou posla-
nie dosvedčovať svetu, smädnému po láske, 
že zmyslom života je práve tá nekonečná 
láska, konkrétna láska Otca, Syna a Svätého 
Ducha.“ (úryvok príhovoru z 27. mája 2018)

„Svätý Duchu,  
ktorý zveľaďuješ Cirkev,  

zostúp opäť na nás,  
nauč nás jednote,  
obnov naše srdcia  

a pomôž nám milovať,  
ako nás to učil Ježiš.“ 

 
(twitter Svätého Otca Františka  

z 20. mája 2018)
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JJ Dada Kolesárová, rusinskyfestival.sk
J� foto: Lukáš Maskalík

Rusínsky festival – podujatie, ktoré pre zá-
ujemcov pripravujú Rusíni, prináša od roku 
2013 unikátny program. Súčasťou týždeň 
trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých 
diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia 
hudobných skupín, tanečných a divadel-
ných súborov. Festival ako celok je výsled-
kom snahy o priblíženie sa divákovi každej 
vekovej kategórie. Napĺňa dlhoročnú túžbu 
a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa 
prezentovať na celoštátnej úrovni, oboha-
cujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, 
kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných 
myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, 
akí skutočne sú. Sú národom pripraveným 
zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň 
národom otvoreným príležitosti poučiť sa 
z tradícií, skúseností a smerovania národov 
a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom 
vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca 
a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnika-
mi premietnutá na pozadie úsilia o udržanie 
si svojich unikátnych tradícií a kultúry. 
Na 6. ročník Rusínskeho festivalu zavítal 
aj podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Béla Bugár a pán Peter Krajňák, 
štátny tajomník ministerstva školstva.

Festival viery
Na myšlienku Rusínskeho festivalu nadvä-
zuje aj Festival viery, na ktorom sa diskusie, 
hudba, spev aj modlitba vznášajú k Bohu 
v rusínskom jazyku.
Okresná organizácia Rusínskej obrody 

vo Svidníku a hlavný organizátor, a zároveň 
učiteľ na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
vo Svidníku pán Miloš Stronček pripravili 
bohatý a zaujímavý popoludňajší program 
pre každého zvedavého návštevníka. V prvý 
deň sa v Podduklianskej knižnici vo Svidní-
ku uskutočnila pod záštitou Spolku sv. Jána 
Krstiteľa beseda o návrhu rusínskej liturgie 
s gréckokatolíckymi kňazmi Milanom Jasi-
kom, Ivanom Barnom, Martin Kostilníkom, 
o 15.30 hod. v priestoroch CZŠ sv. Juraja vo 
Svidníku chvály rómskej evanjelizačnej sku-
piny z Čičavy F6 a v čase od 17.00 do 20.00 
hod. zasa nepretržitá reťaz modlitieb v chrá-
moch jednotlivých cirkví na území mesta 
Svidník.
Program popoludnia druhého dňa vytvori-

la mozaika hovoreného slova, spevu a hudby, 
ktorú moderoval Maroš Černý. Školský dvor 
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku privítal dve skupi-
ny bohoslovcov, štyroch gréckokatolíckych 
– Martina Tokára, Miroslava Chorendžáka, 
Rolanda Nosova a  Michala Pavliška v sprie-
vode predstaveného Kňazského seminára bl. 
P. P. Gojdiča špirituála otca Jozefa Harvilka 
–  a piatich pravoslávnych seminaristov – 
Mikuláša Pružinského a Milana Petriska zo 
Slovenska a Serhija Sihetija, Ivana Krajňaja 
a Vasiľa Riška z Ukrajiny. S poslucháčmi sa 
podelili o svoje prežívanie viery a vzťahu 
s Pánom, hovorili aj o spôsobe života v semi-
nároch a zrode duchovného povolania v ich 
životoch. Besedu dopĺňal hudobný vstup 
liturgického spevu dvoch pravoslávnych 
seminaristov a mariánske piesne so sprievo-
dom gitary v podaní Pavla Tokára, študenta 
3. ročníka svidníckeho gymnázia. Príjemnú 
atmosféru programu v areáli základnej školy 
ukončilo spoločné posedenie pri typickej 
hubovej mačanke a neformálne rozhovory.

Na ceste viery
V rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa usku-
točnil od 21. do 27. mája, sa stretli počas dvoch dní, 23. 
a 24. mája, na svojom Festivale viery aj veriaci z Gréckokato-
líckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.

6 www.casopisslovo.sk



Prešovská archieparchia

Miroslav Dargaj (27 rokov)
Primície: 24. jún 2018 (10 h),
Chrám sv. proroka Eliáša 
v Sečovskej Polianke

Ján Dvorščák (27 rokov)
Primície: 1. júl 2018 
(10.30 h), Chrám bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove  
na Sídlisku 3

Šimon Gajan (26 rokov)
Primície: 1. júl 2018 (10 h), 
Chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky vo Vernári

Dominik Gromoš (25 rokov)
Primície: 30. jún 2018 (10 h),
Chrám Povýšenia svätého 
Kríža v Prešove-Sekčove

Dávid Šturák (27 rokov)
Primície: 30. jún 2018 (10 h),
Katedrálny chrám sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove

Michal Zorvan (26 rokov)
Primície: 1. júl 2018 (11 h), 
Chrám sv. archanjela 
Michala v Beloveži

Matúš Marčák (26 rokov)
Primície: 5. júl 2018 (10 h), 
Chrám Božského Srdca 
Ježišovho v Sabinove

Jozef Petričko (26 rokov)
Primície: 5. júl 2018 (10 h),
Chrám Najsvätejšej 
Eucharis tie vo Vranove 
nad Topľou

Matej Buk (25 rokov)
Primície: 1. júl 2018 (10 h), 
Chrám sv. veľkomučeníka 
Demetra v Údole

Marek Čan (28 rokov)
Primície: 30. jún 2018 (10 h),
Chrám svätých apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove

Michal Fedin (29 rokov)
Primície: 7. júl 2018 (10 h), 
Chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Stakčínskej 
Roztoke

Michal Ondovčák (26 rokov)
Primície: 30. jún 2018 (10 h),
Chrám Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie 
v Michalku

Milan Sisak (26 rokov)
Primície: 1. júl 2018 (10 h), 
Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Pichniach

Košická 
eparchia
Svätiteľ: 
Mons. Milan Chautur CSsR

Kňazská vysviacka: 
9. september 2018 (10 h), 
Katedrálny chrám Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach

Svätiteľ: 
Mons. Ján Babjak SJ

Kňazská vysviacka:
23. jún 2018 (10 h),
Bazilika Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine

Kňazská vysviacka: 
24. jún 2018 (10 h), 
Bazilika Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine

Erik Hrabčák (26 rokov)
Primície: 28. júl 2018 
(10.30 h), Chrám sv. Petra 
a Pavla v Milpoši

Alexander Duľa (30 rokov)
Primície: 29. júl 2018 
(09.30 h), Chrám Povýšenia 
svätého Kríža v Prešove-
-Sekčove

Kňazská vysviacka: 22. júl 2018 (10 h), 
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 

Ján Horňák (33 rokov)
Primície: 15. september 
2018 (10 h), Chrám sv. 
Petra a Pavla v Košiciach-
-Terase

Tomáš Miňo (29 rokov)
Primície: 16. september 
2018 (10.30 h), Chrám Na-
rodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Zemplínskej Teplici
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J▌V Ľutine sa stretli gréckokatolícki kňazi 
na jubilejnej metropolitnej púti

Na 10. metropolitnej púti kňazov Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku sa 16. mája 
stretlo v Ľutine viac ako 230 gréckokatolíc-
kych kňazov a manželiek kňazov prevažne 
z Prešovskej archieparchie, ale aj z Košickej 
a Bratislavskej eparchie.
Program púte, ktorá bola súčasťou slávení 

Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, 
sa začal archijerejskou svätou liturgiou v ba-
zilike minor, ktorej hlavným slúžiacim bol 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 

SJ. V homílii sa vladyka zameral na rodinu 
a jej ohrozenia. Zdôraznil dôležitosť ducha 
viery v kňazských rodinách.
V ďalšom priebehu púte si jej účastníci 

pozreli dokumentárny film o zjaveniach 
Panny Márie vo Fatime. Po spoločnom obede 
a vzájomných neformálnych stretnutiach 
bola jubilejná metropolitná púť gréckokato-
líckych kňazov zakončená modlitbou Akatis-
tu k sv. Mikulášovi. (ISPA; foto: J. Jasik)

J▌V Bratislave-Petržalke oslávili sviatok patróna 
farnosti bl. Vasiľa Hopka

Pri príležitosti sviatku patróna gréckoka-
tolíckej farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa 
Hopka slávil bratislavský protosynkel otec 
Vladimír Skyba 13. mája v Kostole Svätej 
rodiny v Bratislave-Petržalke svätú liturgiu. 
Slávnosť bola spojená s posviackou moto-
rových vozidiel pri príležitosti sviatku sv. 
Krištofa, patróna misií a vodičov.
Protosynkel vo svojej homílii poukázal 

na statočnosť a svätosť hieromučeníka Vasiľa, 
ktorý bol verný Kristovi i Cirkvi za každých 
okolností. Vyzdvihol potrebu žiť v jednote, 

ale hlavne žiť jednotu s Kristom ako pod-
mienku šírenia Kristovho svedectva.
Po svätej liturgii nasledovalo myrova-

nie, ktoré aj tento rok doplnila aromatická 
visačka do auta s obrázkom sv. Krištofa 
pre každého. Visačky venovala organizácia 
MIVA Slovensko, n. f., ktorá zbiera finančné 
prostriedky na kúpu motorových vozidiel 
pre misie. Jej národným predsedom je práve 
miestny farár otec Ľubomír Matejovič. 
Potom otec Vladimír Skyba posvätil nielen 
autá, ale aj bicykle. (Ľ. Matejovič)

J▌Vladyka Ján Babjak  
slávil odpustovú svätú liturgiu v Rafajovciach

V Rafajovciach sa 19. – 20. mája konala 
slávnosť chrámového sviatku Zoslania Svä-
tého Ducha. Počas sobotného programu sa 
na liturgii prihovoril vojenský duchovný otec 
Slavko Ganaj. Do nedeľného programu bola 
po prvýkrát zaradená aj svätá omša, ktorú 
za účasti aj svojich veriacich slávil rímsko-
katolícky kňaz otec Miroslav Pillár z farnosti 
Holčíkovce, spolu s biskupským vikárom mi-
nisterstva vnútra otcom Jozefom Palubom.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešov-

ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

za účasti humenského vikára Martina Zlac-
kého a dalších kňazov protopresbyterátu.
Pri tejto príležitosti bol posvätený nový 

prestol vo farskej Cerkvi Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky v Rafajovciach, ktorý nesie 
vzácnu ikonu Božej Matky. Tá je najvzácnej-
šou relikviou, ku ktorej sa veriaci prichádza-
jú modliť. Svojím spevom sprevádzali svätú 
liturgiu zboristi z Vranova a mladí z Ďapalo-
viec. (J. Štefanik)

�� Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
vo Svidníku sa 13. mája pri príležitosti Dňa 
matiek konal už deviaty ročník školského 
plesu Plesík, ktorý je príležitosťou stretnu-
tia sa detí, rodičov a priateľov školy. Tento 
ročník plesu sa niesol v duchu biblického 
citátu „Blažený ľud, ktorý vie jasať!“ (Ž 89, 
16). Súčasťou plesu bol aj program, ktorý 
pripravili učitelia a rodičia. Zazneli i slová 
a piesne detí, v ktorých vyjadrili svoju lásku 
a vďačnosť mamám. Nechýbala bohatá 
tombola, ktorej najzaujímavejšou cenou 
bola fujara. (E. Bandžuchová)

�� Katolícka stredná pedagogická škola 
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach slávila 
18. mája odpustovú slávnosť spojenú 
s rozlúčkou maturantov. Archijerejskú li-
turgiu slávil košický eparcha Milan Chautur 
CSsR. Prítomných vyzval k zápasu o vlastné 
šťastie, k osobnému vkladu a obetám pre 
úspech svojho životného príbehu, v ktorom 
sa vždy môžu oprieť o pomoc Otca a dar 
jeho Presvätého Ducha. Na slávnosti sa zú-
častnil aj riaditeľ košického Eparchiálneho 
školského úradu otec Peter Orenič a otec 
Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ 
v Košiciach. (M. Jeník)

�� Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základ-
nej školy s materskou školou sv. Gorazda 
v Košiciach slávili 17. mája odpustovú 
slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo far-
skej Cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Goj-
diča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach 
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. 
V kázni dal žiakom za príklad usilovnosť 
a túžbu po vzdelávaní sv. Gorazda. Svätú 
liturgiu spevom obohatil školský spevác-
ky zbor Cherubíni. Program pokračoval 
v školskej telocvični futbalovými zápasmi 
tímov žiakov a tímu učiteľov, ktorý posilnili 
aj vladyka Milan a riaditeľ Eparchiálneho 
školského úradu v Košiciach otec Peter 
Orenič. (M. Horňák)

�� Pod vedením prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ sa 22. mája 
v rámci akcie Milujem svoje mesto 
do dobrovoľníckej činnosti na zveľadenie 
mesta Prešov zapojili aj zamestnanci Arci-
biskupského úradu v Prešove. K dobrovoľ-
níkom sa pridala aj primátorka mesta Pre-
šov Andrea Turčanová a spoločne vyčistili 
trasu vedúcu od parkoviska pod Kvašnou 
vodou smerom k prameňu. Dobrovoľnícka 
činnosť sa zakončila spoločnou opekačkou. 
(R. Hreňo)

�� Na košickom eparchiálnom úrade sa 
22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej 
eparchie, ktorého témou bola proble-
matika závislostí. Program otvoril košický 
eparcha Milan Chautur CSsR spoločnou 
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J▌Na eparchiálnom odpuste v michalovskej bazilike 
spustili novú verziu aplikácie Časoslov

Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája 
chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha 
v bazilike minor v Michalovciach, počas kto-
rej bola spustená vynovená verzia mobilnej 
aplikácie Časoslov.

Sobotný program vrcholil veľkou ve-
čierňou s lítiou a následnou archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha 
Milan Chautur CSsR spolu s vyše tridsiatkou 
kňazov.
V homílii vladyka poukázal na potrebu 

vyliatia Svätého Ducha, a to predovšetkým 
na kňazov, aby nebojácne ohlasovali evan-
jelium v dôvere, že Boh je silnejší ako jeho 
nepriatelia.
Sobotný program zakončila modlitba Aka-

tistu k Svätému Duchu. Program slávnosti 

pokračoval v nedeľu utierňou a slávením 
cirkevnoslovanskej liturgie. Vyvrcholením 
slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorej predsedal vladyka Milana Chautur 
a slávnostným kazateľom bol mukačevský 
eparcha Milan Šášik CM. Slávnosť spevom 
sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením 
Márie Gofusovej.
Po úvodnej modlitbe vladyku Milana 

Chautura k Svätému Duchu Milan Kmec, 
predseda Rady pre mládež Košickej eparchie, 
predstavil vynovenú verziu mobilnej apli-
kácie Časoslov, ktorá je digitálnou verziou 
každodenných liturgických modlitieb časo-
slova. Aplikácia je prístupná na internetovej 
stránke casoslov.sk.
Vladyka Milan Šášik v kázni poukázal 

na Cirkev, ktorú nik nedokázal zničiť, pre-
tože viera sa odovzdávala v rodine. Varoval 
však, že dnes spoločnosť stojí pred hrozbou 
zničenia rodiny. Napokon vyzval Slovensko, 
aby nezahodilo kresťanské základy.
Slávnosť zakončil Moleben k bl. hiero-

mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi 
a sprievod okolo chrámu. Svätá liturgia bola 
vysielaná v živom prenose RTVS a jej záznam 
možno vidieť na webovej stránke archívu 
televízie. (TS KE; foto: L. Havrilová)

J▌V Toryskách bol posvätený obnovený ikonostas
Na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha 
20. mája sa vo farnosti Torysky uskutočnila 
slávnosť posvätenia ikonostasu, ktorú v za-
stúpení prešovského arcibiskupa metropoli-
tu Jána Babjaka SJ vykonal otec Peter Šturák, 
dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove. Po privítaní 
otca Petra starostom obce Jánom Čarákom 

nasledovala posviacka ikonostasu a svätá 
liturgia. V homílii otec Peter vyzdvihol dôle-
žitosť Svätého Ducha, ktorého Ježiš Kristus 
posiela ako Utešiteľa do každodenného živo-
ta. Zároveň sa poďakoval veriacim, miestne-
mu farárovi otcovi Mariánovi Sterančákovi 
a všetkým, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu 
ikonostasu. (J. Sterančáková ml.)

J▌V Topoli sa po viac ako dvadsaťjeden rokoch 
uskutočnilo slávnostné prijatie Eucharistie

Po dvadsaťjeden rokoch sa v Cerkvi sv. Petra 
a Pavla v Topoli konala slávnosť prvého 
prijatia sviatosti zmierenia v sobotu pred ne-
deľnou slávnosťou prijatia Eucharistie, ktorá 
sa uskutočnila 20. mája, na sviatok Zostú-
penia Svätého Ducha. Počas spevu modlitby 
k Svätému Duchu rodičia priviedli svoje deti 
pred cárske dvere na znak toho, že ich vedú 
ku Kristovi, a deti si po krátkej modlitbe 
za rodinu, farnosť i kňazov obnovili krstné 
sľuby. V homílii otec Lukáš Kireš, správca 
farnosti Topoľa, povzbudil deti i veriacich, 

aby dovolili Svätému Duchu pôsobiť v ich 
životoch. Vo farnosti sa slávnostné prija-
tie sviatosti Eucharistie konalo naposledy 
13. júna 1997. (D. Kirešová)

modlitbou tretej hodinky. Závislosti vo 
všeobecnosti predstavila Jana Kvetková, 
námestníčka riaditeľa pre úsek liečebno-
preventívnej starostlivosti z Odborného 
liečebného ústavu psychiatrického, n. o., 
na Prednej Hore (OLÚP). O nelátkových zá-
vislostiach hovoril Lukáš Migaľ, sekundárny 
lekár v OLÚP. Vladimír Stanislav, námestník 
riaditeľa pre úsek psychoterapeutickej 
starostlivosti v OLÚP, predstavil kňazom 
faktory, ktoré ovplyvňujú vznik závislostí, 
a princípy sprevádzania abstinentov. Počas 
kňazského dňa mohli kňazi darovať krv 
vďaka prítomnosti mobilnej transfúznej 
jednotky Krajskej transfúznej stanice Koši-
ce. (TS KE)

�� Špeciálnu základnú školu sv. Anny 
a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni navštívili 
24. mája príslušníci policajného zboru 
z odboru poriadkovej polície oddelenia 
služobnej kynológie zo Starej Ľubovne so 
svojimi vycvičenými psami. Policajti prí-
tomným predviedli krátke ukážky výcviku 
a ukázali pomôcky, ktoré sa používajú len 
pri ohrození a obrane. Úspech návštevy 
zvýraznila skutočnosť, že aj žiaci s autiz-
mom prejavili veľký záujem a nadšenie. 
(M. Starinská)

�� Pri príležitosti slávnostného odovzdá-
vania maturitných vysvedčení spojeného 
s ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného 
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove 
slávil 25. mája košický eparcha Milan 
Chautur CSsR archijerejskú svätú litur-
giu vo farskej Cerkvi Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove. Vladyka Milan 
vystríhal maturantov pred mylnými ces-
tami, ktoré sa človeku ponúkajú a za vzor 
charakterného človeka dal sv. Jána 
Krstiteľa, ktorý si svoje svedomie uchránil 
pred dobovými myšlienkovými prúdmi. 
Vysvedčenia maturantom odovzdal riaditeľ 
Eparchiálneho školského úradu v Košiciach 
otec Peter Orenič. (S. Mrázová)

�� V Pondelok Svätého Ducha 21. mája 
pri príležitosti sviatku patróna Cirkevnej 
materskej školy blahoslaveného biskupa 
Vasiľa Hopka slávil košický eparcha Milan 
Chautur CSsR svätú liturgiu v bazilike 
minor v Michalovciach. V homílii vladyka 
varoval pred narúšaním pokojných vzťahov 
v rodine a pred podsúvaním zvráteného 
vyberania si vlastného pohlavia podľa 
pocitu. Pripomenul, že je to úlohou rodičov 
a učiteľov chrániť deti skrze vysvetľovanie 
pravej podstaty mužskosti a ženskosti 
a cez utváranie správneho vzťahu k Bohu 
aj k sebe samým. V závere deti predniesli 
modlitbu k Presvätej Bohorodičke a pri-
niesli k jej ikone kyticu kvetov. (B. Hreňová 
a K. Čintalová)
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J▌V Gréckokatolíckom kňazskom seminári 
v Prešove sa konala odpustová slávnosť

Na Sviatok Najsvätejšej Trojice 21. mája sa 
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 
konala odpustová svätá liturgia, ktorú slávil 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ spolu s emeritným pražským pomocným 
biskupom Jánom Eugenom Kočišom, proto-
synkelom Košickej eparchie otcom Vladimí-
rom Tomkom, s predstavenými kňazského 
seminára a kňazmi prešovského archiepar-
chiálneho úradu.
Odpustová slávnosť sa začala modlitbou 

Akatistu k Svätému Duchu a duchovným 

pásmom. Svoju kázeň vladyka Ján Babjak 
začal opisom vývoja sviatku a trojičnej teo-
lógie všeobecných snemov Cirkvi, poukázal 
aj na cirkevných otcov a vyjadril potrebu 
žiť tajomstvo Trojice v živote bez falošnosti 
a pohoršenia, ktorého sa často dopúšťajú 
nielen veriaci, ale aj samotné zasvätené 
osoby. Kňazov a bohoslovcov vyzval stať sa 
vzorom pre iných. Svätú liturgiu spevom 
sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca. 
(R. Fučko; foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.)

J▌V Ľutine sa uskutočnila konferencia  
o ochrane stvorenstva

Environmentálna subkomisia Konferencie 
biskupov Slovenska (ES KBS) pod záštitou 
Prešovskej archieparchie a predsedu ES KBS 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ zorganizovala v Ľutine 25. mája 
medzinárodnú odbornú konferenciu 
a rodinnú ekovýchovnú sobotu zameranú 
na ochranu stvorenstva.
Odborníci zo Slovenska, Čiech i Poľska 

diskutovali o jednotlivých zložkách životné-
ho prostredia a o citlivosti vybraných druhov 
živočíchov. Príspevky a diskusie sa zamerali 

na praktické otázky v starostlivosti a súžití so 
stvorenstvom, keďže človek, ak chce prežiť 
a byť zdravý, musí napĺňať citlivý vzťah voči 
prírode.
V záveroch z konferencie sa prítomní 

zhodli, že misia kresťanstva v ochrane prí-
rody má byť napĺňaná cez duchovnú oblasť 
formou práce s veriacimi, táborov, kázní, 
príspevkov v časopisoch, spovedí z environ-
mentálnych hriechov, ale aj v starostlivosti 
o pôdu, lesy, pozemky a budovy vo vlastníc-
tve a správe Cirkvi. (D. Lešinský)

J▌Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 
10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Pri príležitosti 10. výročia zápisu drevenej 
Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej do zo-

znamu UNESCO slávil v areáli chrámu 
26. mája košický eparcha Milan Chautur 

CSsR archijerejskú svätú liturgiu.
Okrem domácich sa na svätej 

liturgii zúčastnili aj kňazi a veriaci 
okolitých farností, hostia z miestnej 
samosprávy, zástupcovia občian-
skeho združenia Košice Región 
Turizmus, ktoré propaguje kultúrne 
hodnoty v Košickom kraji registrova-
né v UNESCO a iní významní hostia.

�� Vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi, bol 19. mája 
slávnostným kazateľom na svätej omši 
v Bazilike Sedembolestnej Panny Má-
rie v Šaštíne, počas ktorej Televízia LUX 
ďakovala so svojimi divákmi a priaznivcami 
za desať rokov svojho vysielania.

�� Na Cirkevnej základnej škole Juraja 
Sklenára v Letanovciach organizoval 10. 
– 11. mája misijný tím redemptoristov 
a dobrovoľníkov pre žiakov druhého stupňa 
duchovnú obnovu, ktorej náplňou bol mo-
tivačno-evanjelizačný program v kontexte 
ekumenizmu, keďže väčšina rómskych 
žiakov školy patrí do Apoštolskej cirkvi. 
(M. Bujdoš)

�� Vladyka Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha, sa začiatkom mája stretol so sestrami 
Mníšskej rodiny Betlehema, Nanebovza-
tia Panny Márie a sv. Bruna z kláštora 
Kinderalm z Rakúska, ktoré žijú podľa 
kontemplatívnej kartuziánskej spirituality 
s východnými prvkami, ako je napríklad 
úcta ikon kadidlom a bozkom či modlitba 
niektorých častí východného mníšskeho 
pravidla. (-sg)

�� V rámci odborného fóra k projektu 
Svetlo z východu 17. mája v Spišskej Kapi-
tule, ktorého hlavnou témou bol pútnický 
turizmus, podpísal Prešovský samosprávny 
kraj s Košickou arcidiecézou, Gréckokato-
líckym arcibiskupstvom Prešov a Biskup-
stvom Spišské Podhradie memorandum 
o spolupráci, ktoré deklaruje spoločné 
úsilie za zachovanie kultúrneho a duchov-
ného dedičstva a podporu náboženského 
cestovného ruchu, a ktorého cieľom je 
pomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane 
duchovného, kultúrneho a národného 
dedičstva, sociálnej a charitatívnej službe, 
podpore školstva a mládeže, cestovného 
ruchu, prezentácie duchovných hodnôt 
a šíreniu dobrého mena zúčastnených 
strán.(D. Jeleňová)

�� Diecézny katechetický úrad Prešovskej 
archieparchie v starostlivosti o formáciu 
učiteľov náboženskej výchovy zorganizo-
val 10. – 13. mája v Exercičnom dome sv. 
Ignáca v Prešove duchovné cvičenia, ktoré 
viedol otec Peter Milenky, farár farnosti 
Remeniny. (A. Fedorová)

�� Košický eparcha Milan Chautur CSsR 
slávil 27. mája v Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri 
ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo 
Najsvätejšiu Eucharistiu. (A. Kušnírová)
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V homílii vladyka Milan vyzdvihol 
hodnotu cerkvi nielen ako kultúrneho, 

ale i náboženského dedičstva. Vysvetlil, že 
táto duchovná hodnota následne pozitív-
ne ovplyvňuje bežný život v kontraste voči 
vplyvu súčasného liberalizmu a ničenia 
hodnôt.
Po občerstvení, ktoré pripravila miestna 

samospráva, stretnutie pokračovalo po-
obedňajším programom vo forme vystúpení 
ľudových speváckych skupín. Atmosféru 
rusínskych a ukrajinských piesní dotvorili 
aj regionálne ľudové kroje. (TS KE; foto: L. 
Havrilová)

J▌V Krásnom Brode  
sa konal archieparchiálny odpust

V rámci Jubilejného roka Prešovskej ar-
chieparchie sa 27. mája v Krásnom Brode 
konala archieparchiálna odpustová slávnosť 
k sviatku Zostúpenia Svätého Ducha, keďže 
na tomto mieste sa začala história Prešovskej 
eparchie. Slávnosť bola spojená s posviac-
kou nového ikonostasu v  Cerkvi Ochrany 
Presvätej Bohorodičky pri kláštore otcov 
baziliánov.
V úvode prešovského arcibiskupa metro-

politu Jána Babjaka SJ privítal predstavený 
kláštora otec Vladimír Juraj Sedláček OSBM. 
Za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára 
Kongregácie pre východné cirkvi, emerit-
ného pomocného pražského biskupa Jána 
Eugena Kočiša, provinciála baziliánov otca 
Metoda Milana Bilančíka OSBM a ďalších 

zástupcov rehoľných spoločenstiev a kňazov 
vladyka Ján posvätil ikonostas.
V kázni sa vladyka Cyril vrátil do histó-

rie pútnického miesta, pričom sa zmienil 
o historických osobnostiach ako historik 
Bazilovič, národní buditelia Adolf Dob-
riansky a Alexander Duchnovič, ktorí ako 
chrámy Svätého Ducha pôsobili za múrmi 
tohto monastiera. Upozornil, že aj o duchov-
né chrámy sa treba starať ako o tie hmotné. 
Napokon poukázal na Bohorodičku, ktorá 
bola príkladným chrámom Svätého Ducha.
V závere slávnosti, na ktorej sa zúčastnilo 

vyše dvetisíc veriacich, vladyka Ján ocenil 
krásu nového ikonostasu a poďakoval sa 
veriacim za podporu. (V. Lakomý)

J▌Rada KBS pre rodinu vydala stanovisko  
k zákonu o ochrane nenarodených

Predseda rady KBS pre rodiny vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, podal 
29. mája oficiálne stanovisko rady k pred-
kladaniu zákona o ochrane nenarodeného 
dieťaťa. Uvádza sa v ňom, že „rada KBS pre 
rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý 
skvalitňuje zákonnú ochranu nenarode-
ného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu“. 

Ďalej vysvetľuje, že „poslaním Cirkvi je toto 
prirodzené právo človeka na život chrániť 
a podporovať zákony, ktoré toto právo uplat-
ňujú...“, a to „bez ohľadu na to, kto zákon 
predkladá, pretože morálnou i spoločenskou 
prioritou je ochrana života a dôstojnosti 
človeka od počatia po prirodzenú smrť“.

Rozhovor s organizátorom Festivalu viery, 
ktorý sa uskutočnil v týždni Rusínskeho fes-
tivalu 23. – 24. mája vo Svidníku, Mgr. Mi-
lošom Strončekom, predsedom okresnej 
organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku

JJ
Dada KolesárováJ�

�� Ako vznikla myšlienka zorganizovať 
Festival viery?

Môj dedko bol pravoslávny duchovný, 
mitroforný protojerej Andrej Bieloruský, 
učím na gréckokatolíckej základnej škole vo 
Svidníku a môj tatko bol krstený ako rímsko-
katolík. Na fare s dedkom vo Vyšnom Orlíku 
býval aj otec Potáš – bazilián. Z mamkinej 
strany máme v rodine pravoslávnych 
kňazov a z ockovej rímskokatolíckeho. To 
všetko na mňa pôsobilo a vo mne rástlo. 
Som presvedčený, že spomínané nábožen-
stvá majú k sebe blízko a zároveň  všetky 
národnosti majú spoločný základ, a preto si 
naše podujatie buduje pevné základy medzi 
kresťanskými festivalmi na Slovensku. A je 
pravdou, že sa mi ani nechce veriť a 3. roč-
ník podujatia Festival viery je za nami.

�� Čo nové, iné prináša oproti iným 
festivalom?

Na Festivale viery spájame náboženstvá 
– pravoslávne, gréckokatolícke, rímskokato-
lícke a národnosti – rusínsku, rómsku a ma-
ďarskú. Všetci sa spolu modlíme a trávime 
čas v pokore, bratstve a viere. Utvrdzujeme 
sa v tom, že môžeme byť duchovnými brat-
mi a sestrami nielen dva dni počas festivalu.

�� Ktorá časť programu na vás osobne 
najviac zapôsobila?

Na mňa osobne určite najviac beseda o ru-
sínskej liturgii, lebo naša dlhoročná túžba sa 
blíži k svojmu naplneniu. Preklady do ko-
difikovaného rusínskeho jazyka sú hotové 
a v súčasnosti sú zaslané Rade hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Rusíni 
majú túžbu sláviť svätú liturgiu v mate-
rinskom jazyku. Máme silnú vieru v to, že 
prvýkrát v histórii Rusínov by mohla byť 
slúžená naša rusínska liturgia počas týždňa 
siedmeho ročníka Rusínskeho festivalu, kde 
sa bude zároveň 22. – 23. mája 2019 konať 
už štvrtý ročník Festivalu viery.
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Milý mladý priateľ! 
Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel 
by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Ne-
viem presne, koľko máš rokov, kam chodíš 
do školy alebo či už dokonca nepracuješ... 
Taktiež neviem, koľko listov si už v živote 
napísal. Nemyslím esemesky alebo lajky 
na sociálnych sieťach... Ale jedno viem určite 
– si tak isto zvedavý ako ja. Túžiš vidieť nové 
veci, stretávať zaujímavých ľudí, objavovať 
nové krajiny, mať O2H-u snívať a nielen pris-
pôsobovať sa. Tak teda – ak som si správne 
tipol, že si to Ty, pozývam Ťa spolu so mnou 
objaviť a spoznať skutočný príbeh jedného 
muža, v ktorom som sa našiel aj ja. Pokojne 
sa usaď, priprav si šálku čaju a nájdi si pár 
minút na prečítanie tohto môjho listu.
V prvom rade Ti o tom mužovi chcem 

povedať, že mal O2H-u a nebol ticho, a to 
ani vtedy, keď sa všetci báli. Muž, o ktorom 
nevieme ani to, kde sa narodil. Isté je, že sa 

nenarodil v žiadnej slávnej rodine. 
Vojak, ktorý sa vôbec nestal sláv-
nym preto, že bojoval v bitkách 
a vo vojnách, ktorých určite 
nebolo málo. Mal pod sebou 
okolo sto ďalších vojakov 
(preto stotník), ale – musím sa 

priznať – neviem ani, ako sa volal. 
No všetci ho poznajú! Iste sa ma spýtaš, ako 
je možné, že sa tento bezmenný vojak stal 
slávnym. Je to preto, že sa jeho príbeh spája 
s Ježišom na krížovej ceste, na ktorej ho 
spolu s ostatnými vojakmi sprevádzal (alebo 
skôr hnal) na Golgotu. Chcem Ti povedať, 
že to nebol žiaden uhladený vojačik. Bol 
to drsný chlap a vojak, ktorý mal toho už 
dosť „za ušami“. A tam, na Golgote, sa to 
stalo... Jeden z vojakov mal vykonať rutin-
nú úlohu, presvedčiť sa, či Ježiš a tí, čo boli 
s ním ukrižovaní, sú skutočné mŕtvi. Mal im 
dať poslednú ranu z milosti a ukončiť ich 
trápenie. Zobral kopiju a jediným švihom 
prebodol Ježišov bok. To, čo sa udialo potom, 
sa vymyká všetkému, čo by sa dalo očakávať. 
Z Ježišovho boku vyšla krv a voda – to by sa 
ešte dalo pochopiť. Ale keď to stotník videl, 
spoznal, že ten ukrižovaný muž menom Ježiš 
bol skutočne Boží Syn. A nielenže to spoznal, 
ale to aj nahlas povedal, a toto jeho svedec-

tvo, tieto jeho slová sa dostali aj do knihy 
kníh: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27, 54)
Tento stotník sa stal hlasom a možno aj vý-

čitkou pre tých, ktorí mali ohlasovať, že Ježiš 
je Božím Synom. Pre všetkých, ktorí mali stáť 
pod krížom, ale nestáli, pretože sa jednodu-
cho naľakali a ušli. Ostal tam doslova ako 
„sám vojak v poli“, lebo mal O2H-u. Preho-
voril, keď všetci zmĺkli. Stal sa bojovníkom, 
ktorý mal O2H-u povedať to, čo vtedy nebolo 
politicky korektné. Ale jeho slová stáli za to!
Možno si si všimol, že vojaci v evanjeliách 

toho veľa nenahovoria, ale keď už niečo 
povedia, tak je to odvážne a silné. Možno si 
spomenieš aj na iného stotníka, ktorý prišiel 
za Ježišom prosiť o zdravie pre svojho sluhu. 
Jeho slová boli také silné, že ich (jemne 
pozmenené) dodnes opakujeme pri každej 
svätej omši: „Pane, nie som hoden, aby si 

vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo 
a môj sluha uzdravie.“ (Mt 8, 8) To bola viera! 
A hlavne O2H-a! Pán si vyberá odvážnych 
ľudí, ktorí hovoria, aj keď ostatní mlčia alebo 
nechcú „zbytočne“ provokovať. Vojaci jedno-
ducho majú O2H-u!
Spomínam si na rozhovor s jedným mojím 

priateľom kňazom – vincentínom. Volá sa 
Joe. Zhodou okolností pracuje na území 
kmeňa Ngobe v Paname medzi Indiánmi. 
So slzami v očiach mi hovoril, ako spolu 
s týmito Indiánmi bojuje proti nadnárodným 
spoločnostiam, ktoré vyháňajú tento kmeň 
z ich územia. Hovoril mi o ich protestoch, 
o ich O2H-e postaviť sa skorumpovaným 
úradníkom a policajtom, o vyhrážkach 
mafie, o tom, že na jeho hlavu je už vypísaná 
odmena... Ale v jeho očiach som videl iskru 
a odhodlanie bojovať až do konca. Povedal 

vydať svedectvo
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mi: „Nikto už pri nás nestojí, všetci sa zľakli, 
lebo tu ide o život. Nám ostal už iba Boh!“ 
Joe tam naďalej ostáva ako skutočný bojov-
ník, ako ten, čo vydáva svedectvo vhod aj 
nevhod. 
A čo Ty, mladý človek? Máš O2H-u? 

Na akom území túžiš zabojovať?
Chcem Ti povedať, že niekedy treba mať 

O2H-u urobiť to, čo cítiš. Potrebuješ rozpres-
trieť krídla a letieť. Snívaj o výškach! Jedno-
ducho naber O2H-u a prestaň počúvať reči, 
že na to nemáš, že to nedokážeš... Nenechaj 
si ukradnúť sny, lebo sa Ti môže stať, že sa 
tým „nakazíš“ a uveríš tomu, že na to nemáš. 
Nenechaj sa oklamať! Ježiš na kríži ťa ne(s)
klame.
Náš vojak pod krížom – napriek tomu, že 

mal svoje Achillove päty – konečne našiel 
pravdu, ktorú toľko hľadal. Mal O2H-u 
a vďaka nej už nemohol o tejto pravde – 
alebo presnejšie – o tejto Pravde nehovoriť. 

Si mladý a plný 
túžby urobiť 
niečo viac. 
Možno poznáš 
mnoho priemer-
ných ľudí vo svojom 

okolí, možno aj tých 
z kostola... A, žiaľ, nie 

je ich málo. Ale z Ježišovho 
srdca nevytiekla krv a voda preto, aby 

si ostal stále takým istým alebo aby si bol iba 
o trošku lepším. On prišiel, aby si mal O2H-
u byť tým najlepším! Aby si neuveril tomu, 
že „takto to stačí“. On prišiel, aby si pochopil, 
že tam na kríži to urobil kvôli Tebe, lebo 
Ty si mu za to stál. On prišiel, aby si tým, 
ktorí si myslia, že za nič nestoja, povedal, že 
je to klamstvo. Že majú na viac. Aby si ako 
Boží bojovník o nich zabojoval. Ako to raz 
povedal svätý Vincent de Paul: „Nestačí, ak 
Boha milujem iba ja, ak ho nemiluje aj môj 
blížny!“
A tak – hoci Ťa presne nepoznám a ne-

viem, ako sa voláš, koľko máš rokov, kde štu-
duješ alebo pracuješ, cítim, že mi rozumieš 
a vieš, o čom rozprávam. Cítim, že aj v Tebe 
je ten oheň, ktorý Ťa „páli“ urobiť to isté, čo 
náš vojak – nabrať O2H-u a svedčiť o tom, 
aké veľké veci urobil ten, ktorý je mocný. 
(porov. Lk 1, 49)

A poviem Ti ešte malé tajomstvo (ale niko-
mu to nehovor). On to dokázal urobiť preto, 
lebo pri tom kríži, neďaleko od neho, stála 
jedna matka s veľkým M. Ona je tá, ktorá 
stála pri prvom zázraku a stojí aj pri tomto. 
Pri prvom sa svadobní hostia túžili napiť 
vína, pri tomto sa vojak túžil napiť pravdy.
Hľadaj pravdu a nájdeš O2H-u svedčiť 

o nej.
Hľadaj Pravdu a nájdeš O2H-u svedčiť 

o ňom.
Tvoj spolubojovník

Pavol Noga CM, vincentín

Kvety pre Pannu Máriu
Istá zbožná žena sa mnoho modlila za obrátenie svojho neprakti-

zujúceho manžela, keďže mal srdcovú chorobu v pokročilom štádiu, 
ktorej mohol kedykoľvek podľahnúť. Uprostred všetkých starostí vždy 

tejto dáme robilo radosť zdobiť kvetmi sochu Panny Márie vo svojom 
dome.
Jej manžel, ktorý sa vôbec nedržal viery, rád pre ňu trhal pestré kvety, 
aj keď vedel, ako ich nakoniec použije. Opätovne prinášal svojej man-
želke najkrajšie kvetiny, ktoré ona prinášala pred sochu Panny Márie. 
Jedného dňa skutočne zomrel nečakanou a náhlou smrťou – zaťatý, ako 
si to každý myslel a bez prijatia sviatosti pomazania chorých.
Jeho zúfalá manželka od žiaľu takmer ochorela a ľudia sa dokonca báli, 
že stratí zdravý rozum. V tomto žalostnom stave prišla do Arsu, kde jej 
Ján Mária Vianney bez toho, aby ju poznal, hneď pri prvom stretnutí 
povedal: ,Vy ste už celkom zabudli na kytice kvetov pre Pannu Máriu?!‘ 
Svätcova otázka túto dámu priviedla do rozpakov, no zároveň jej navrá-
tila vnútorný pokoj. Užasnutá pochopila a nadobudla presvedčenie: 
tieto malé skutky lásky sa stali záchranou pre dušu jej manžela.

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

Moja bojová stratégia
Rozdaj účastníkom papiere a perá a vyzvi ich, aby si nakres-

lili obrys dlane.
Modlitba, ruky a boj spolu úzko súvisia. Každý prst dlane repre-

zentuje oblasť života, za ktorú sa budeme modliť.
Palec – má na ruke zvláštne postavenie: najprirodzenejšie sa do-

týka všetkých ostatných prstov. Symbolizuje vzťah s Bohom. Aj vzťah 
s ním zasahuje do všetkých oblastí života. Modli sa, aby tvoj vzťah 
s Bohom rástol. Zapíš si to k palcu.

Ukazovák – ukazuje smer. Chceš spoznať, aký má Boh plán s tvo-
jím životom? Za čo konkrétne sa budeš modliť? Zapíš si to k ukazo-
váku.

Prostredník – je najvyšší, reprezentuje autority. Žiaľ, často sa spája 
s neúctivým gestom. Ako často sa s neúctou správame práve k auto-
ritám? Bojujme za to, aby sa menil náš postoj k autoritám, aby sme 
k nim mali úctu. Za koho sa budeš modliť? Zapíš si to k prostredníku.

Prstenník – nosievame na ňom obrúčku a snubný prsteň, takže 
prst znázorňuje vzťahy. Máš vzťahy (v rodine, v škole, medzi pria-
teľmi), v ktorých to škrípe? Za koho sa budeš modliť? Zapíš si to 
k prstenníku.

Malíček – je najmenší, najzraniteľnejší. Myslime na tých, ktorí po-
trebujú, aby sa ich niekto zastal a ochránil ich. Aká nespravodlivosť 
vo svete ťa hnevá? Napíš si ju k malíčku...

Zdvihnuté ruky v modlitbe sú gestom vzdávania vďaky a oslavy. 
Nespínajme teda ruky iba v geste, ktorým prosíme o po-

žehnanie. Naučme sa Bohu tiež ďakovať za všet-
ko. Ďakuj Bohu aj za každý posun v oblas-

tiach, za ktoré sa budeš modliť.

Matka milosrdenstva
Jedným z najobľúbenejších mariánskych titulov, ktorým sa kresťania ob-
racajú na Pannu Máriu, je titul Matka milosrdenstva. Objavuje sa už v 10. 
storočí. Ako prvý vzýval Pannu Máriu pod týmto menom svätý Odon († 
942), druhý opát známeho kláštora v Cluny. V jeho životopise (Vita s. 
Odonis) benediktín Ján zo Salerma píše, ako k tomu prišlo. Jedného dňa 
svätý Odon stretol mladého zlodeja, ktorý dojatý jeho dobrotou a svä-
tosťou požiadal o vstup do kláštora. Svätec ho vyzval, aby najprv zmenil 
svoje správanie – skôr než zmení svoj habit, no nakoniec vyhovel jeho 
žiadosti a prijal ho za mnícha. Mladý muž začal viesť svätý život. Neskôr 
vážne ochorel a keď ho navštívil svätý Odon, zveril mu, že sa mu zjavila 

Presvätá Panna a predstavila sa mu ako Matka milosrdenstva, pričom 
mu povedala, že o tri dni neskôr v stanovenú hodinu pôjde do raja, 

čo sa aj skutočne stalo. Preto od tej chvíle začal svätý Odon 
vzývať Pannu Máriu ako Matku milosrdenstva.

Zbierka na školské pomôcky  
pre deti
Účastníci Národného stretnutia mládeže 
P18 aktívne pomôžu rodinám v núdzi. 
Na stretnutí P18 v Prešove sa zapoja do ce-
loslovenskej 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 informač-
nom e-maile avízo, aby školské pomôcky 
priniesli. 
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Adorácia
Pane Ježišu, prichádzame, 
aby sme ťa našli. Aby sme našli odvahu vyznať 
ťa, ako to urobil stotník pod krížom. V najbo-
lestnejšom okamihu pochopil, kto si. Pane, daj 
nám jeho oči, jeho uši, aby sme sa mohli zapo-
čúvať do tvojho šepotu, ktorý prúdi z Najsvätej-
šej sviatosti... Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.

Pane Ježišu, pod krížom nám ukazuješ prvú 
adoráciu, ktorá trvala celých šesť hodín. Mnohí 
počas ukrižovania prichádzali, odchádzali, boli 
tam buď zo zvedavosti, alebo zo škodoradosti... 
Jedna skupina tam však bola verne po celý čas 
– vojaci. Boli tam, lebo tam byť museli. Boli pri 
tebe tak blízko, a zároveň tak ďaleko.

Pane, ako často zažívaš, že márnime čas 
pri tebe riešením seba namiesto teba.

Pane Ježišu, naznačuješ nám, že adorácia 
dokáže priniesť zaslúžené ovocie aj napriek na-
šim nedokonalostiam. Aj stotník čakal, kým sa 
to celé skončí. Dokonca to sám chcel iniciatívne 
ukončiť a presvedčiť sa, že si mŕtvy, že už ne-
máš čo povedať. Pane, tak veľmi potrebujeme, 
aby si nás opäť a opäť presviedčal,  
aby sme mohli o tebe  
odvážne svedčiť ako stotník.

Pre teba áno
Hudba: František Borovský & ESPÉ
Text: Daniel Launer

Nevinný si, odsúdia ťa, 
vieš o ranách, ktoré dotknú sa ťa, 
vieš, prebodnú a vysmejú ťa, 
vieš, poznáš nás, a predsa ideš vpred...

Opustený dávaš všetko, 
vieš, krv a voda z teba musí tiecť, 
výdychom mi dych navraciaš späť, 
poznáš ma, a predsa šepkáš...

Ref. 1: (Za teba) Áno, za teba pôjdem! 
Hoden si prijať, čo strácam, 
svoj život za tvoj dám.

Kráčam s tebou, odsúdia ma, 
viem o ranách, ktoré dotknú sa ma, 
viem, prebodnú a vysmejú ma, 
viem, poznám ich, a predsa idem...

Opustený dávam všetko, 
viem, krv a voda aj zo mňa musí tiecť, 
ľúbiť ťa, cez ľudí vôkol chcem, 
keď nevládzem, ma dvíha tvoje...

Ref. 1:  

Bridge: Moje ústa máš – hovor, po čom túžiš. 
Moje nohy máš – kráčaj, kam len túžiš. 
Moje ruky máš – konaj to, čo túžiš. 
Moje srdce máš – miluj, ako vieš len ty.

Ref. 2: (Pre teba) Áno, pošli ma, pôjdem! 
Ohlásim zajatým slobodu, 
zlomeným nádej dám.

Ladislav Kopčay st. (1884 – 1967)
Ladislav (Bazil) Kopčay st. sa narodil 1. februára 1884 v Ladomirove 
v kňazskej rodine. Základnú školu absolvoval v Lekárovciach, gymná-
zium a teológiu v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal 7. marca 1909 
v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode a následne 
štrnásť rokov pôsobil vo farnosti Poša, neskôr v Sečovciach. V roku 
1950 nepodpísal prestup do Pravoslávnej cirkvi. Keď krajský tajomník 
komunistickej strany videl, že nechce podpísať prestup, povedal mu: 
„Vidím, že ste naozaj charakterný človek – kňaz. Ste už starší, preto vám ponúkam tri podmien-
ky, aby ste nemuseli byť deportovaný do Čiech.” Otec Ladislav ich prijal a odišiel bývať do Košíc. 
Po piatich rokoch sa vrátil späť do Sečoviec k manželke a deťom. Tento skromný a zbožný muž 
zomrel 28. februára 1967. 

Napriek zákazu bolo jeho telo dva dni vystavené v rímskokatolíckom chráme, kam prichádza-
lo veľké množstvo ľudí obidvoch obradov. 2. marca 1967 vykonal miestny rímskokatolícky kňaz 
pohrebné obrady, po ktorých skončení asi tridsať prítomných gréckokatolíckych kňazov v civile 
zaspievalo po starosloviensky panychídu. (Juraj Gradoš)

Vstúpme do ikony najväčšieho zápasu a sad-
nime si k Pánovým nohám. Pozorujme, čo sa 
deje pod krížom. Zlaté pozadie nás vovádza 
do Božích tajomstiev. Je to 
scéna dvetisíc rokov stará a zá-
roveň súčasná, živá. Kristus visí 
na kríži. V byzantskej tradícii 
sa jeho oči – ktoré hľadáme 
ako prvé – zobrazujú dvojako: 
staršia tradícia ich zobrazuje 
otvorené – pripomínajú Božiu 
nesmrteľnosť, novšia – so 
zatvorenými očami pripomína, 
že kladie život za „svoje ovce“. 
V priestore pod krížom vedľa 
seba môžeme vnímať postavy 
vojakov, ktorých majstri zobra-
zovali už od 5. storočia. Jeden 
mu podáva špongiu a druhý 
ho prebodáva. Rana smeruje 
do pravého boku. I v čase 
proskomídie kňaz prebodáva 
baránka vyrezaného z prosfory 
akoby do pravého boku Krista. 
Pritom hovorí: „A jeden z voja-
kov mu kopijou prebodol bok.“ 
Vytryskne krv a voda. Kňaz vte-
dy nalieva do čaše vodu a víno, 
ktoré sa na oltári premenia 
na telo a krv Spasiteľa. Ticho 
po zápase a to všetko, čo sa okolo nás odo-
hralo, nepohýna iba srdce jedného z lotrov 
na kríži, ktorí sa tiež dostávajú do neskorších 
ikonopiseckých zobrazení ukrižovania, ale 
aj srdce druhého lotra – vojaka pod krížom. 
A čo naše srdce? Kde sa na ikone zaradíme? 

Cítime sa byť lotrami v bolesti na kríži alebo 
lotrami, ktorí sa síce majú dobre ako rímski 
vojaci, ale musia byť pri tom? Alebo budeme 

smútiť spolu s Máriou, ostatnými ženami 
a Jánom a napriek beznádeji očakávať, že 
splní to, čo povedal Nesmrteľný? Pohne naša 
situácia naším srdcom? (Dada Kolesárová; 
foto: www.arsmundi.com)
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JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org

Ignác Roškovič sa narodil 28. septembra 
1854 na Zemplíne, v Slavkovciach v rodine 
rovnomenného gréckokatolíckeho kňaza. 
Jeho otec sa stal v roku 1866 riaditeľom kňaz-
ského seminára v Užhorode a veľprepoštom 
užhorodskej kapituly. Mladý Ignác tak gym-
názium absolvoval v Užhorode. Počas štúdia 
ochorel na týfus. Jeho mimoriadny talent 
v kreslení ocenil napr. Ferenc Heverdle či 
Ferdinand Vydra. V roku 1875 tak pokračoval 
v štúdiách na Výtvarnej akadémii v Buda-
pešti. Už v roku 1880 ešte ako študent dostal 
právo vystavovať svoje diela v Budapešti. 
Svoje poznatky si neskôr obohatil aj na stá-
žach v Paríži, Mníchove a Taliansku. V Ríme 
v rokoch 1882 – 1883 skúmal cirkevné maľby 
starých majstrov. Ako jeden z mála rodákov 
v tom čase navštívil aj Svätú zem, aby mohol 
pravdivejšie maľovať biblické výjavy.
V rokoch 1881 – 1884 okrášlil strop prešov-

skej katedrály postavami ôsmich cirkevných 
otcov, rôznymi maľbami vyzdobil jej chór 
a za oltárom namaľoval obraz sv. Cyrila 
a Metoda. Okrem toho začal nad vstupmi 
do bočných kaplniek súčasne maľovať dve 
veľké kompozície. Jedna zachytáva Krista 
v záhrade na Olivovej hore a na druhej Kris-

tus odovzdáva kľúče sv. Petrovi. Toto dielo 
však pre nezhody s kapitulou kanonikov ne-
dokončil. Pod jednu maľbu napísal: Filben-
hogyotot 1884. — Roskovics (Prerušené 1884. 
— Roškovič). Veril, že sa k tomu ešte vráti. 
Následne odišiel do Užhorodu, kde pôsobil 
ako učiteľ náboženstva. Počas pôsobenia 
v Prešove sa aktívne zúčastnil na zimnej vý-
stave v Budapešti v roku 1882, kde jeho obraz 
príchodu Svätého Ducha vzbudil všeobecnú 
pozornosť.
Konflikt s cirkevnými predstaviteľmi zane-

chal na maliarovi veľkú ranu. Z Užhorodu sa 
tak po krátkom čase presťahoval do Viedne, 
kde namaľoval niekoľko nástenných obrazov 
v priestoroch cisárskych budov. Nakoniec sa 
však v roku 1885 natrvalo usadil v Budapešti. 
Jeho maľby sú na Slovensku aj v rímskoka-
tolíckom kostole v Snine (maľby Ukrižovaný 
a Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi), v Levi-
ciach, v Levoči či v Medzilaborciach. Okrem 
Slovenska skrášlil chrámy na Ukrajine, 
v Maďarsku i Rumunsku. Priamo v Budapeš-
ti pracoval na interiéri Baziliky sv. Štefana. 
Jeho maľby sú v kostole v Székesfehérvári 
a vo veľkom kostole v Kecskeméte. Jeho diela 
boli oceňované i v ruskom Petrohrade.
V Budapešti sa už zameral na žánro-

vú maľbu. Jeho obraz Dievča s červeným 
jablkom z roku 1885 získal niekoľko vyzna-
menaní. V roku 1890 získal za svoju prácu 

malú štátnu zlatú medailu. Okrem malieb sa 
venoval aj ilustrovaniu kníh. Vo svojej tvorbe 
bol reprezentatívnym zástupcom mníchov-
ského realizmu.
Keďže pracoval v studených a tmavých 

chrámoch, jeho zdravie sa postupne zhoršo-
valo. Od roku 1905 začal strácať zrak, a tak 
podstúpil operáciu oka. Vďaka nej mohol 
ešte urobiť náčrt ikonostasu v gréckokatolíc-
kej cerkvi v Budapešti a v roku 1912 na žia-
dosť Prešovskej kapituly namaľovať kópiu 
obrazu klokočovskej Bohorodičky (dnes 
najstaršia známa kópia).
Napokon 29. novembra 1915 v Budapešti 

zomrel. V roku 1918 bola usporiadaná výstava 
jeho maliarskej pozostalosti. Na jeho rod-
nom dome v Slavkovciach bola v roku 2009 
inštalovaná pamätná tabuľa. 19. novembra 
2012 mu bol na Divadelnom námestí v Už-
horode odhalený pomník a v roku 2014 bola 
kópia pomníka inštalovaná na brehu Dunaja 
v Budapešti.

Polstoročie od vzkriesenia

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

13. júna uplynulo polstoročie od obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 
1968. Bolo to jej skutočné vzkriesenie, hoci 
nie na tretí deň, ale až po dlhých osemnástich 
rokoch. 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom 
sobore komunisti po nariadení z Moskvy 
pochovali Gréckokatolícku cirkev v Českoslo-
vensku. Zariadili všetko tak, aby zanikla. Mysleli 
si, že po uväznení biskupov, po internovaní 
kňazov do táborov nútených prác a odvlečením 
ich rodín do vyhnanstva v sudetských Čechách 
veriacich ľahko presunú do Pravoslávnej cirkvi. 
Nepodarilo sa, lebo Cirkev je božského pôvodu 
a ani brány pekla ju nepremôžu.

Veriaci sa však rozdelili. Jedna časť navšte-
vovala chrámy Rímskokatolíckej cirkvi, lebo to 
bola tá istá viera, len obrady boli iné. Druhá 
časť veriacich zostala vo svojich chrámoch, 
ktoré obsadila Pravoslávna cirkev. Jej kňazi sa 
ich niekoľko rokov snažili pomýliť, keď spomí-
nali počas veľkého vchodu aj Svätého Otca. 
Napokon tretia skupina veriacich sa stretávala 
po domoch, na cintorínoch a pri krížoch, kde si 
spievali utierne, večierne, ba aj sväté liturgie, 
ale bez slov premenenia a, samozrejme, bez 
prijímania.

Napokon Boh zhliadol na utrpenie biskupov, 
kňazov i veriacich našej cirkvi a 13. júna 1968 ju 
pri tzv. obrodnom procese Pražskej jari vzkriesil. 
Tí, čo to zažili, si určite pamätajú na veľkú eufó-
riu a radosť veriacich i kňazov. Škoda, že Pražská 
jar sa tak skoro skončila, keď 21. augusta 1968 
Československo obsadili spojenecké vojská 

Varšavskej zmluvy. Gréckokatolícka cirkev mala 
k dispozícii iba 69 dní na svoje zmobilizova-
nie. Za ten čas znova získala svoju katedrálu 
a desiatky jej farností sa vrátili späť. Bol to však 
veľmi krátky čas a plebiscity sa nestihli uskutoč-
niť vo všetkých našich farnostiach. Tam, kde sa 
plebiscity konali, Gréckokatolícka cirkev znova 
pokračovala v riadnom živote. Vo farnostiach, 
kde sa to nestihlo, bolo nanútené v našich chrá-
moch spoločné užívanie s Pravoslávnou cirkvou. 
To prinieslo dosť napätia, nezhôd a nekresťan-
ského správania na oboch stranách. Takýto stav 
v našich farnostiach pokračoval ešte dlhý čas, až 
do konca roku 1989, do nežnej revolúcie. Po nej 
nastalo vyrovnanie sa s Pravoslávnou cirkvou, 
ktorá bola finančne odškodnená a vrátila nám 
naše chrámy.

Vzkriesenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1968 je veľkou udalosťou. Je pre nás výzvou 
k vďačnosti Pánu Bohu, k posilneniu viery, aby 
už nik z nás nebol v hrobe hriechu, ale aby 
sme radostne žili svoju vieru so vzkrieseným 
Kristom.

Maliar ignác roškovič
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prešovský 
Tomáš akvinský
Tohto roka uplynie sto rokov, odkedy Prešovskú eparchiu 
začal viesť kňaz a významný teológ svojej doby Mikuláš 
Russnák, a stoštyridsať rokov od jeho narodenia. Jeho dielu 
sa už roky venuje profesor Vojtech Boháč.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív GTF

�� kto je pre vás doktor russnák?

Doktor Russnák je pre mňa asi nedosiahnuteľ-
ný vzor. Tento náš kňaz bol na prvom mieste 
vedec. Keď nenašiel literatúru k nejakej oblasti, 
sadol si a sám ju napísal, a to nielen čo sa týka 
dogmatiky, ktorá tvorila gro jeho vedomostí. 
Je pre mňa i vzorom dôslednosti a poriadku. 
Vo svojom diele už vtedy citoval pramene, 
odkiaľ čerpal, čo nebolo zvykom. Pani Hučková, 
manželka otca Ladislava Hučka (prvého šéfre-
daktora Slova, pozn. red.) a matka pražského 
exarchu Ladislava, bola počas pobytu svojej 
rodiny v jeho súkromnom dome pred rokom 
1950 svedkom jeho zmyslu pre poriadok, pravi-
delnosť modlitby, práce, spánku...

�� ako ste sa dostali k štúdiu jeho 
diela?

Počas štúdií teológie v kabinete dogmatickej 
teológie, kam ma poslal pán profesor Dúbravec, 
som uvidel štrnásť kníh od jedného autora. 
Ním bol doktor Russnák. Vtedy ma premohlo 
nadšenie, že náš človek, náš kňaz napísal toľko 
kníh o gréckokatolíkoch, o liturgii a vôbec o ka-
tolíckej duchovnosti v byzantskom obrade. To 
som ešte netušil, že je to iba zlomok jeho diela. 
Odvtedy som začal študovať jeho spisy a snažím 
sa dostávať stále hlbšie do jeho zmýšľania, 
do jeho diela, ktoré je veľmi rozmanité; dotýka 
sa teológie ako celku, či sa to týka liturgiky, 
práva, morálky, alebo biblistiky... Jednoducho 
obsahuje všetky odvetia teológie.

�� vyšli tlačou niektoré jeho diela?

Áno. Napríklad veľmi dôležité dielo o epikléze, 
ďalšie o troch liturgiách – sv. Jána Zlatoúste-
ho, sv. Bazila Veľkého a Božská služba vopred 
posvätených darov s komentárom a textami, 
a vysvetlením, ako sa má v praxi sláviť konkrét-
na liturgia.

�� Nie každý vie, čo je to epikléza.

Epikléza je zvolávanie Svätého Ducha v každom 
svätom tajomstve (sviatosti, pozn. red.).

�� kde je dnes jeho dielo?

V knižnici Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
v Prešove sú originály – strojopisy všetkých jeho 
stodeväťdesiatjeden diel a v Centre spirituality 
Východ – Západ v Košiciach je ich digitálna 
kópia.

�� koľko je tých kníh a ako sa dostali 
do prešova?

Jeho diela som mal dlhší čas u seba, keďže 
moja licenciátna i doktorská práca sa opierala 
o jeho diela. Tieto strojopisy mi požičal terajší 
bratislavský eparcha Peter Rusnák. Jeho rodina 
uchovávala toto dielo ako vzácny poklad v bra-
tislavskom byte počas prenasledovania, keďže 
dedo vladyku Petra bol rodný brat Mikuláša 
Russnáka. Keď som dokončil svoju vedeckú 
prácu, vladyka Peter mi dovolil dať toto dielo 
do centra spirituality v Košiciach, ktoré vtedy 
riadil terajší metropolita Ján Babjak SJ. Práve 
on sa neskôr pričinil o to, aby toto dielo bolo 
digitalizované a následne umiestnené do histo-
rickej knižnice na teologickej fakulte v Prešove.

�� často počúvame, že gréckokato-
lícka cirkev sa má vrátiť k svojim 
koreňom. Ukazuje na ne i jeho 
dielo?

Áno, lebo Mikuláš Russnák staval na tom, že 
byzantský obrad u nás má byť taký, že ktokoľ-
vek príde na byzantskú liturgiu z ktorejkoľvek 
časti byzantského sveta, nezávisle od toho, či 
je katolík, či pravoslávny, má spoznať v prebie-
hajúcej liturgii vlastnú tradíciu. Navyše už jeho 
doktorská práca bola o filioque, teda o pochá-
dzaní Svätého Ducha z Otca i Syna.

�� čiže môžeme hovoriť, že jeho litur-
gické dielo je bez neskorších úprav 
inšpirovaných latinským obradom?

Celkom to tak nie je, lebo mnohé skutočnosti 
napríklad ohľadom slávenia svätej liturgie, kto-
ré my máme teraz, on riešil už pred desiatkami 
rokov v štyristostranovom diele o spôsobe 
slávenia božskej liturgie. V tom čase už bolo 
známe vydanie rímskeho liturgikona, no k to-
muto liturgikonu ešte neboli vydané rubriky, 
dnes známe ako ordo. Doktor Russnák asi polo-
vicu rozdielov oproti vtedajšej praxi prijal práve 
z vydania tohto liturgikona. Sám však trval 
na zachovaní istých špecifík pri slávení liturgie, 
známych ako prešovská tradícia.

�� od jeho diela prejdem na jeho ži-
vot. ako sa stal hlavou prešovskej 
eparchie v rokoch 1918 až 1922?

Po svojej vysviacke pôsobil ako kaplán v Ruskej 
Novej Vsi pri Prešove a v maďarskej farnosti 
Sájopétri. Potom pôsobil na Biskupskom úrade 
v Prešove, kde postupne prešiel všetkými 
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stupňami a úradmi, ktoré tu existovali. To sa 
týkalo aj školstva. Teda ovládal tak po stránke 
teoretickej, ako i právnickej administratívu, 
právo, školstvo... Bol aj inšpektorom gréckoka-
tolíckeho školstva. V roku 1918 ho po svojom 
odchode z Prešova prešovský biskup Štefan 
Novák v Budapešti vymenoval za svojho ge-
nerálneho vikára, no reálne bol samostatným 
správcom Prešovskej eparchie. V roku 1922 sa 
stal generálnym vikárom nového administráto-
ra eparchie Dr. Dionýza Njáradiho. Ním bol až 
do roku 1927, keď eparchiu začal spravovať te-
raz už blažený biskup Pavel Peter Gojdič OSBM.

�� čím bolo jeho pôsobenie výnimoč-
né?

Nedá sa tu hovoriť o nejakom jednom veľkom 
čine. Ide o súhru jeho postojov a skutkov v si-
tuáciách, ktoré neboli ľahké. Pôsobil v období, 
keď tu vznikal nový demokratický štát, s čím tu 
nik nemal skúsenosť. Medzi jeho veľké zásluhy 
možno počítať pokračovanie existencie grécko-
katolíckeho školstva, ktoré malo byť pôvodne 
sekularizované a poštátnené. So vznikom nové-
ho štátu súvisela i otázka komunikácie s novými 
úradmi, ktorá mala byť v slovenskom jazyku. 
No mnohí duchovní dovtedy nevedeli po slo-
vensky a administratívu si viedli v maďarčine či 
nemčine. Práve tento stav napomáhal tvrdenia 
o tom, že Gréckokatolícka cirkev je maďarón-
ska, protičeskoslovenská a podobne. On to 
dokázal vyriešiť na úrovni štátnych orgánov, kde 
vysvetlil skutočnú situáciu v eparchii. Kňazom 
neznalým slovenčiny pomáhal s vypisovaním 
nových tlačív a prekladom textov zo slovenčiny 
či do nej. Pomáhal aj kňazom, ktorí sa rozhodli 
ísť buď so svojimi veriacimi, alebo za nimi 
do Spojených štátov amerických. Postaral sa, 
aby tento ich odchod bol administratívne po-
krytý tak zo strany Cirkvi, ako i štátu. Nik z nich 
teda nevyzeral ako utečenec. Už v jeho dobe 
boli nepokoje, keďže sa začala agitácia prestupu 
na pravoslávie. On tieto prípady riešil elegan-
tne, a tak nikde nedošlo k fyzickému stretu či 
ohrozovaniu života. Toto ešte nie je dostatočne 
preskúmané. Práve on dal súhlas na to, aby sa 
v Prešove usídlili sestry služobnice Nepoškvrne-
nej Panny Márie.

�� spomínali ste rôzne jazykové 
problémy. ktoré jazyky ovládal 
doktor russnák a v ktorých písal 
svoje diela?

No v prvom rade to boli starodávne biblické 
jazyky – gréčtina, latinčina, hebrejčina, veď po-
čas štúdií v Budapešti bol najlepším študentom 
gréčtiny a hebrejčiny. Ďalej ovládal maďarči-
nu, slovenčinu, nemčinu, ruštinu a miestnu 
rusínčinu. Svoje diela písal v latinčine, ruštine, 
maďarčine a miestnej rusínčine.

�� jeho meno bolo známe aj svätej 
stolici.

Mnohé svoje diela venoval práve pápežom 
a zaslal ich do Ríma aj s prosbou o finančnú 
pomoc na ich vydanie. Tá však neprišla. Svätá 
stolica dokonca dostala návrh, aby ho vyme-
novala za pomocného prešovského biskupa. 
K tomu však nedošlo. No najviac sa jeho meno 
spomínalo v roku 1936, keď za Prešovskú 
eparchiu napísal vyjadrenie k vyhláseniu dogmy 
o telesnom nanebovzatí Presvätej Bohorodičky. 
Toto dielo koncipoval na základe textov utierní 
a večierní predsviatku, samotného sviatku 
i posviatku Uspenia Presvätej Bohorodičky, teda 
14., 15. a 16. augusta. Práve v tom bolo toto 
dielo výnimočné. Takto to nepojal nikto. Dvaja 
jezuiti, ktorí spracovávali viac než desaťtisíc 
textov z celého sveta k tejto dogme, charak-
terizovali toto dielo ako pulcherisima, teda 
najkrajšie. Aj ono sa pravdepodobne podpísalo 
pod udelenie titulu monsignore v roku 1948. 
Slávnostné vyhlásenie tejto dogmy 1. novembra 
1950 trávil však samotný Mikuláš Russnák už 
vo väzení, kam ho vzali v máji 1950. Potom bol 
v koncentračnom tábore v Podolínci a v Báči, 
kde aj zomrel. Je pochovaný na Martinskom 
cintoríne v Bratislave.

�� kde čerpal inšpiráciu pre svoje 
dogmatické diela?

Jeho inšpiráciou boli práve liturgické texty, 
lebo doktor Russnák bol presvedčený o tom, že 
liturgia vyjadruje všetky vieroučné pravdy, ktoré 
Katolícka cirkev má. Vidno to aj v jeho diele, 
ktoré napísal k dogme o Nanebovzatí Panny 
Márie. Za toto jeho dielo ho biskup Gojdič oce-
nil právom nosiť nábederník. Stal sa tak prvým 
známym kňazom Prešovskej eparchie, ktorý 
mal toto právo.

�� s Mikulášom russnákom sa spája aj 
vzdelávanie.

Od roku 1936 pôsobil doktor Russnák ako pro-
fesor dogmatiky na novozaloženej Rímskoka-
tolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú 
dokonca v rokoch 1946 – 1947 aj viedol ako 
jej šiesty dekan. Za profesora bol vymenovaný 
13. augusta 1936 československým preziden-
tom Edvardom Benešom. Vo svojom období bol 
na špici teologických štúdií v republike. Často 
o ňom hovorím, že je naším gréckokatolíckym 
Tomášom Akvinským.

�� existujú dnes v prešove miesta, 
ktoré sa s ním spájajú?

No je to jeho dom, ktorý je pod Kmeťovým stro-
moradím pri Divadle Jonáša Záborského. Dnes 
je v rukách štátu. A pamätná tabuľa, ktorá bola 

v roku 2004 odhalená na priečení Gréckokato-
líckej teologickej fakulty.

�� viem, že vy osobne ste boli iniciá-
torom umiestnenia tejto tabule.

Áno, i keď všade, kam som sa obrátil, som na-
chádzal pochopenie a súhlas s takýmto krokom. 
Najväčším problémom boli však financie.

�� aké je vaše tajné prianie spojené 
s osobou Mikuláša russnáka?

Mojou túžbou je, aby naša Gréckokatolícka 
teologická fakulta niesla práve jeho meno.

Slávnostné odhalenie tabule venovanej  
M. Russnákovi na budove GTF PU v Prešove

Pred portrétom M. Russnáka počas konferencie 
Ekumenický aspekt života a diela profesora 

Mikuláša Russnáka v kontexte súčasného me-
dzináboženského dialógu v roku 2010
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Príbeh potopy
JJ Marta Gromošová
J� foto: pxhere.com

Viacerí z čitateľov Slova sa zúčastnili 
na letných stretnutiach pre manželov, ktoré 
každoročne usporadúva Komunita Chemin 
neuf. Scenár týždňa je jasný, program treba 
dosť striktne dodržiavať, lebo jednotlivé 
aktivity počas dňa i celého týždňa na seba 
nadväzujú, no a služobníci a sprevádzajúce 
páry sú v službe nepretržite. Kána pre nás 
všetkých znamená málo spánku, veľa radosti 
a zázrakov, presne ako za Ježišových čias.
Po dvoch  rokoch služby a formácie sme 

sa odrazu ocitli v prípravnom tíme a počas 

celého týždňa sme získali obrovskú zod-
povednosť, stali sme sa pánmi domu. „To 
len budeš variť kávu, to je super,“ ticho mi 
závidela jedna z účastníčok. Trocha som síce 
pochybovala, ale nebolo času odporovať ani 
sa zamýšľať. Budovu sme boli viackrát upra-
tať a zušľachtiť. Odolnejší jedinci vynášali 
z objektu vysušené plchy, čo sa pred zimou 
ukryli do paplónov, a na pultoch v kuchyni 
ostávali po plachých myšičkách len biologic-
ké stopy. Veci sa začali tak trocha kompliko-
vať, keď manžel našej pani kuchárky spadol 
zo strechy a zlomil si obidve ruky...  Aj detský 
tábor sa začal dobre. Účastníci sledovali 
príbeh potopy sveta a rekonštruovali príbehy 
Noema a jeho blízkych, do korába mali 

pribúdať zvieratá všetkých čeľadí. Deti mali 
k dispozícii dokonca aj telocvičňu, čo sa nám 
spočiatku javilo ako úplne zbytočný prepych. 
Chystali sme sa stráviť nasledujúci týždeň 
neďaleko Rožňavy, pod Volovcom, uprostred 
nádherných lesov, spoločný čas, prechádzky, 
romantické stretnutia pri posledných lúčoch 
letného slnka na čistinke povyše chaty... 
Prostredie ponúkalo gýč päťdesiatej časti 
juhoamerického sentimentálneho seriálu.
Kto by bol čakal, že si časť potopy pre-

žijeme v priamom prenose? Pršať začalo 
po privítaní účastníkov, hneď v nedeľu večer. 
Pršalo celý týždeň. V noci som sa budievala 
s očakávaním, že prestalo. „Koľko máš ešte 
tej vody?“ pýtala som sa Pána Boha. Vedela 
som, že má všetku vodu na svete, bola to 
iba rečnícka otázka, lebo niekedy neviem, 
čo sa mám pýtať. Odpoveďou boli ďalšie 
a ďalšie kvapky, vždy nové a nové olovené 
mraky a hektolitre vody. Budova sa ochladzo-
vala, lístie zapchávalo sitá na zachytávanie 
nečistôt vo vodovodnom potrubí a ani voda 
zo studničky, čo sme z nej pili, by nebola 
obstála pri  hygienickom rozbore. Neviem, či 
bolo útechou, že nelietajú komáre.... Vodou 
nasiaknuté konáre stromov praskali a trhali 
elektrické drôty.
Večer zmierenia priniesol definitívne pre-

rušenie elektrickej energie. Jediné, čo nám 
ostalo, bola obrovská zásoba sviečok. Ich 
umiestnením sme dosiahli nádhernú atmo-
sféru. Málokto z účastníkov si uvedomil, že 
ich inštaláciou vytvárame verejné osvetlenie. 
V budove stíchli a zhasli baterky mobilných 
telefónov a všetci sme sa modlili, aby monté-
ri poruchu odstránili ešte tej noci.
Pršať prestalo v sobotu po upratovaní, 

krátko pred odchodom domov.
Aj toto leto organizujeme Kánu, aj toto 

leto sa udejú zázraky premeny vody na víno, 
reštart mnohých manželstiev, premena na-
šich kamenných sŕdc na srdcia z mäsa.

Buď si vedomý toho, že ak sa po uzavretí manželstva pozrieš žiadostivým okom na inú ženu, či 
už slobodnú, alebo vydatú, si vinný v hriechu cudzoložstva. Každý deň si opakuj tieto slová. A ak 
postrehneš, že sa v tebe prebúdza žiadostivosť po inej žene, kvôli čomu sa ti vlastná manželka 
znepáči, vojdi do svojej komôrky, otvor túto knihu, vezmi si Pavla za svojho spoločníka a opaku-
júc si tieto slová plameň (žiadostivosti) uhasíš.

Takým spôsobom opäť zatúžiš po svojej manželke, lebo tvoja túžba po nej nezničí tvoju nák-
lonnosť voči nej. Nielenže sa ti manželka stane milšou, ale ty sám sa staneš oveľa váženejším 
a hodným úcty. Nie je, naozaj nič nie je hanebnejšie ako muž, ktorý hreší aj po vstupe do man-
želstva. Pociťuje hanbu nielen pred svokrom, priateľmi a známymi, ale aj pred samými sluhami. 
A toto zlo zasahuje nielen jeho, ale vlastný dom je preňho neznesiteľnejší než hociktorá väzni-
ca, lebo kým má pred očami milovanú manželku, stále myslí na prostitútku.

Chceš konkrétne poznať, prečo je toto zlo také veľké? Predstav si, čo za život majú tí, ktorí 
upodozrievajú svoje manželky; ako im nechutí jesť ani piť. Zdá sa im, že jedlo na stole je 
otrávené a zo svojho domu, kde je toľko zla, utekajú, akoby v ňom bola nákaza. Nedokážu spať, 
neuspokojuje ich ani noc, ani spoločnosť priateľov, ba ani lúče slnka. Samotné svetlo je pre nich 
neznesiteľné, a to nielen vtedy, keď vidia, že ich manželka pácha cudzoložstvo, ale aj vtedy, keď 
ju z toho iba upodozrievajú. Pomysli si, že aj manželka rovnako trpí, keď sa od niekoho dopo-
čula alebo má len podozrenie, že si bol s prostitútkou. Keď si toto všetko dokážeš predstaviť, 
utekaj nielen pred cudzoložstvom, ale nedaj ani len príčinu, aby si bol v podozrení.

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

12.
Ak ťa bude manželka upodozrievať nespravodlivo, upokoj ju a podozrenie vyvráť. Veď ona to 

nerobí z nepriateľstva či pýchy, ale preto, že má starosť a veľmi sa bojí, aby nestratila to, čo jej 
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JJ
Jozef GlasaJ�

Pri riešení etických problémov, ktoré sa 
môžu objaviť pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti alebo v súvislosti s biomedi-
cínskym výskumom či klinickým skúšaním 
liečiv, sa nezriedka spomínajú aj etické komi-
sie. V tomto pokračovaní bioetickej rubriky 
si stručne priblížime ich poslanie, zodpo-
vednosť a najdôležitejšie úlohy, ktoré tieto 
významné inštitúcie bioetiky môžu plniť.
Etické komisie sú nezávislé, multidis-

ciplinárne skupiny odborníkov a tiež osôb 
bez medicínskej alebo vedeckej kvalifikácie 
(tzv. laikov). Ustanovujú sa jednak na rie-
šenie etických problémov, ktoré vznikajú 
v medicínskej alebo v ošetrovateľskej praxi 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
(ide o komisie pre klinickú bioetiku), ale-
bo na posúdenie etických otázok spojených 
s plánovaním a realizáciou projektov biome-
dicínskeho výskumu vrátane klinického skú-
šania liečiv a zdravotníckych pomôcok (ide 
o etické komisie pre biomedicínsky výskum). 
V našich podmienkach sa etické komisie 
zaoberajú obidvoma oblasťami bioetických 
problémov. Etické komisie sa v prípade 
potreby môžu vyjadrovať z etického hľadiska 
aj k rozhodnutiam a postupom zdravotnej 
politiky na jednotlivých úrovniach jej tvorby, 
realizácie a riadenia. Počnúc danou nemoc-
nicou či inou zdravotníckou inštitúciou 
cez konkrétny región – napríklad tzv. vyšší 
územný celok až po úroveň jednotlivých 
štátnych zdravotníckych politík na najvyššej 
úrovni.
Podľa dnes platnej legislatívy (zákon č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) 
existujú na Slovensku tri typy etických komi-
sií s odlišným poslaním a náplňou činnosti. 
Pracujú nezávisle, ale prvá z nich – etická 
komisia Ministerstva zdravotníctva SR – 
môže slúžiť aj ako metodické a konzultačné 
centrum pre ostatné etické komisie, ako si 
ich priblížime ďalej.
Dnešná etická komisia Ministerstva zdra-

votníctva SR nadväzuje na prácu obdobných 
etických komisií, z ktorých prvá, pod náz-
vom Centrálna etická komisia, bola ustano-
vená už v roku 1990. Bolo to krátko po poli-
tických zmenách, ktoré priniesla tzv. nežná 

revolúcia (november 1989). Od počiatku 
i v súčasnosti má postavenie a plní úlohy tzv. 
národnej etickej komisie. Medzi jej hlavné 
úlohy patrí poskytovanie konzultácií mi-
nisterstvu, ako aj iným ústredným orgánom 
verejnej správy vo veciach biomedicínskej 
etiky, vypracovávanie stanovísk k bioetickým 
problémom celospoločenského dosahu, 
pripomienkovanie dôležitých legislatívnych 
návrhov a koncepčných materiálov zdra-
votnej politiky. Ďalej ide o už spomínanú 
konzultačnú činnosť a metodické usmerne-
nie práce miestnych a regionálnych etických 
komisií, ako aj o medzinárodnú spoluprácu 
a reprezentáciu Slovenska v problematike 
biomedicínskej etiky v príslušných európ-
skych alebo globálnych grémiách. Napríklad 
v práci komisie pre bioetiku Rady Európy 
so sídlom Štrasburgu, na európskych alebo 
svetových stretnutiach národných etických 
komisií a podobne.
Regionálne etické komisie sa zriaďujú 

na úrovni vyšších územných celkov (VÚC). 
Ich počet (spolu osem) je zhodný s poč-
tom VÚC. Ich úlohou je riešenie etických 
problémov vznikajúcich pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti na území daného 
VÚC. V oblasti biomedicínskeho výskumu 
sem spadá predovšetkým posudzovanie vý-
skumných projektov a protokolov klinických 
skúšaní liečiv a zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sa majú realizovať v zdravotníckych 
zariadeniach ambulantnej starostlivosti 
na území daného VÚC. V stanovených prípa-
doch sa etická komisia pri VÚC vyjadruje aj 
k projektom tzv. multicentrického biome-

dicínskeho výskumu či klinického skúšania. 
Ide o výskumné projekty realizované vo 
viacerých výskumných centrách na území 
Slovenskej republiky. Jej stanovisko má vtedy 
celoslovenskú platnosť.
Ďalším, najpočetnejším typom sú tzv. 

miestne (lokálne) etické komisie. Zriaďujú 
ich riaditelia lôžkových zdravotníckych 
zariadení (nemocníc alebo špecializovaných 
ústavov), prípadne aj riaditelia polikliník 
alebo iných zdravotníckych zariadení, 
na riešenie etických problémov vznikajúcich 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v danom zdravotníckom zariadení. Okrem 
toho je úlohou miestnych etických komisií 
posudzovanie etickej (ale aj odbornej, 
vedeckej) prijateľnosti výskumných 
projektov a klinických skúšaní, ktoré sa 
majú realizovať v danom zdravotníckom 
zariadení. Riaditeľ zdravotníckeho 
zariadenia nesmie podpísať zmluvu 
o realizácii výskumu či klinického skúšania 
bez kladného stanoviska etickej komisie. 
Etická komisia má zabezpečiť aj následné 
monitorovanie priebehu schválených 
výskumných projektov alebo klinických 
skúšaní, ktoré posudzovala. Najmä 
s ohľadom na to, či sa riadne dodržujú 
schválené výskumné postupy a prísne etické 
podmienky na priebeh výskumu. Hovoríme, 
že hlavným poslaním etických komisií 
pre biomedicínsky výskum je ochrana 
dôstojnosti, integrity, práv a oprávnených 
záujmov osôb, ktoré sa na danom projekte 
či klinickom skúšaní zúčastňujú. Či už ide 
o pacientov, alebo o zdravých dobrovoľníkov.

etické koMisie  
– poslanie, úlohy a zodpovednosť
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Mapa znázorňujúca, kedy 
postupne európske štáty 
prijímali do svojho civilného 
práva zákon umožňujúci umelé 
ukončenie života nenarodené-
ho dieťaťa.
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Dnešná doba je plná protikladov. Na jednej strane sa v európskom parlamente 
diskutuje o udelení práv robotom, na druhej strane je tu postoj k počatému človeku 
ani nie ako k veci, ale ako k nechcenému nádoru. Preto ľudia, ako je Charlotte Fienová, 
sú dnes nesmierne dôležití. Nielen preto, že nám dávajú možnosť uplatniť v sebe 
tie najlepšie stránky našej bytosti – obetavosť, nezištnosť, lásku a trpezlivosť, ale aj 
preto, lebo začínajú byť účinnými bojovníkmi za ochranu života a ľudskú dôstojnosť. 
Keď nepomáhajú vedecké fakty a rozumové argumenty, nastupuje osobný príbeh. A ten 
Charlottin je presvedčivý.

Zápas o život
JJ Mária Raučinová
J� foto: wikimedia.org

Dôstojnosť bez rozdielu
V roku 2017 prebehla na pôde OSN diskusia k tzv. novému ľudskému 
právu – právu na potrat. S prejavom vystúpil Yadh Ben Achour, expert 
z výboru OSN pre ľudské práva: „Som zástancom hendikepovaných 
ľudí a rozumiem, že spoločnosť a štát robia všetko možné na ochranu 
hendikepovaných, pomáhajú im, zlepšujú ich život a podmienky 
existencie,“ vyjadril svoj postoj tuniský právnik a odborník na is-
lamskú politickú teóriu. „To však neznamená,“ dodal, „že máme 
akceptovať a nechať žiť poškodený plod. Potrat je v tomto prípade 
preventívny prostriedok: ak poviete žene, že jej dieťa 
má Downov syndróm, že bude poškodené 
na celý život, musíte jej umožniť rozhodnúť 
sa pre potrat, a tak sa poškodeniu vyhnúť. 
Ide o prevenciu. Nie sme proti hendike-
povaným. Zaiste chceme pomáhať tým, 
čo sa narodili s postihnutím. Lenže 
je rozdiel medzi narodením a už raz 
narodeným človekom. S hendikepom 
či bez neho máme chrániť právo tohto 
človeka. To neznamená, že musíme 
poškodenie akceptovať, kým je embryo 
ešte v maternici.“ Podľa Achoura sme 
povinní chrániť práva hendikepovaných, 
ale máme sa zbavovať poškodení. 
Táto čudná – selektívna – logika práv nie je 

ojedinelá v kľúčových európskych inštitúciách. 
A to napriek tomu, že zakladatelia Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv v roku 1948 rázne odmietli tolerovať potrat z euge-
nických dôvodov a výslovne chránili ľudský život od počatia. Práve 
nacistický a sovietsky režim propagovali potrat a eugeniku. Proti 
týmto ideológiám vznikla Organizácia Spojených národov – v duchu 
rešpektu k dôstojnosti každého človeka bez rozdielu. Ak hovoríme 
o kultúre života verzus kultúre smrti, musíme sa nielen vrátiť k pô-
vodnému východisku ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, 
ale vedieť argumentovať aj jazykom súčasnej, žiaľ, už posunutej 
mentality. 

Do sály OSN 15. marca 2018 vstúpilo dievča s Downovým syndró-
mom, aby reagovalo na slová ľudskoprávneho odborníka. Charlotte 
Fienová nesmelo prehovorila v mene svojej komunity: „Vyše 90 % 
novorodencov s Downovým syndrómom sa šťastlivo narodí. Materni-
ca je však dnes najnebezpečnejším miestom na život. Vlády a ministri 
zdravotníctva sa nás chcú zbaviť. Myslia si, že svet bude lepší bez 
takých ľudí, ako som ja. Ale za posledné desiatky rokov sme dosiahli 
taký pokrok, že už nie je potrebné, aby sme boli zavretí v ústavoch, 
rodičia nás prijímajú a s láskou sa o nás doma starajú. Už nie sme 
zakríknutou neviditeľnou skupinou. Vznikli pre nás školy, niektorí 
z nás absolvovali univerzity – tak prečo by sme mali byť vystavení 
riziku straty života?“ Charlottin prejav naberal na gradácii: „Sme 
v pokušení obdivovať iba dokonalé dieťa, dokonalú rodinu, perfektnú 
spoločnosť. Ale je to naozaj tak? Neexistuje niečo ako dokonalosť. 

Podľa mňa nikdy nebudete bližšie k dokonalosti, ale len bližšie 
k chladnosti srdca.“ Podľa Charlotte je jediným správnym 

riešením akceptovať postihnutých ľudí, umožniť im 
navštevovať školy ako ostatným deťom.  „Chceme 
žiť, byť zamestnaní, pracovať tak dlho, ako to 
dokážeme.“ Na to sú však potrebné zákony, ktoré 
umožnia život a budú ho akceptovať od počatia. 
„Nesmieme zatvárať oči pred genocídou, ktorej 
sme svedkami, nesmieme predstierať, že sa nič 
nedeje. Sme v nebezpečenstve, že naša komu-
nita už v budúcnosti zmizne zo sveta.“ Charlotte 
poukázala na to, že na jednej strane OSN odmieta 
selektívne potraty proti ženskému pohlaviu, aké 
sa diali v Číne, na druhej strane pripúšťa potraty 

downovskej komunity. „Ako vnímať, že potrat v prí-
pade Downovho syndrómu nie je z eugenických dôvo-

dov?“ Charlotte argumentovala jednoducho a jasne, vlastným 
životom, svojím vzdelaním a odvahou verejne vystúpiť na pôde OSN. 
Práve takíto šíritelia života sú dnes potrební.

Konfrontácie
Tento živý vedecký vstup dobre dokumentuje situáciu, v ktorej sa na-
chádzame. Keď musíme verejne brániť to najzákladnejšie a najpod-
statnejšie právo, bez ktorého by žiadne ďalšie práva nemali zmysel 
– právo na život. Kultúra smrti sa rozmôže tam, kde chýba presved-
čivosť života. Alebo kde je umlčaná. Preto je na pôde inštitúcií, kde 
sa tvoria zákony, dokumenty a stratégie, taký urputný boj. V období 

Neexistuje niečo ako 
dokonalosť. Nikdy nebudeme 
bližšie k dokonalosti, ale len 
bližšie k chladnosti srdca.
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de-
mokra-
cie totiž vždy 
možno ponúknuť 
alternatívu „za život“ a nechať 
ľuďom vybrať. Ak je však niečo označené ako „extrémizmus, diskri-
minácia, fóbia“, takýto postoj už nemožno verejne prezentovať. Ba 
naopak, dostáva sa do polohy „nepriateľstva voči človeku“, v lepšom 
prípade sa mu dostane výsmechu v médiách. Vtedy sa karta obráti 
a obeť je na výslní, kým zdravý rozum je zrazu agresorom. Neraz sme 
sa stali svedkami takejto hry, keď sme chránili tie najsamozrejmejšie 
skutočnosti: život od počatia, dôstojnosť ženy, súdržnosť manželstva 
a rodiny, právo na výchovu detí, úctu k starému a zomierajúcemu člo-
vekovi, komplementaritu muža a ženy. V podstate sme bránili dobro 
osoby a ľudskej spoločnosti, hoci toto bolo označené za „blokovanie 
osobnej slobody a rovnosti“.

Sloboda
Pri konfrontácii kultúry života a kultúry smrti je nevyhnutné pozrieť 
sa na koncept slobody a rovnosti. Ak je sloboda chápaná izolova-
ne – ako individualizmus, ako súhrn práv subjektívneho charakteru 
bez väzby na ostatných ľudí a celú spoločnosť, nevyhnutne sa pri 
presadzovaní práv dostáva do rozporu s právami ostatných ľudí. 
Potom vyhráva ten, kto mal silnejší hlas, ten, kto si požiadavky pre-
sadil spôsobom „širokých lakťov“ a lobingom v kľúčových inštitú-
ciách. Ak je rovnosť chápaná ako súťaž o pozície, potom sa nikdy 
nekončí boj o dominanciu, o výhru nad druhým. Zdá sa, že tu 
musí nastať diskusia a vzájomné počúvanie. Lebo tam, kde niet 
žiadnej spoločnej pôdy, nedá sa viesť úprimný dialóg. 
V súčasnosti sú ohrozené najmä dve oblasti ľudskej civili-

zácie: oblasť života a oblasť vzájomného vzťahu muža a ženy. 
Oblasť ľudského života je sofistikovane napádaná paradoxne 
v mene „kvalitnejšieho života“. Potraty sa vykonávajú v mene 
„populačnej kontroly“, v mene eliminácie „poškodených 
plodov“, ako nevyhnutný „odpad“ pri umelom oplodnení či 
tzv. liečbe neplodnosti. Antikoncepcia sa propaguje v mene 
„kvalitnejšieho sexuálneho života“, v mene „sexuálnych práv“ 
žien, v mene boja proti násiliu na ženách. Smrť na požiadanie sa 
realizuje ako forma „pomoci utrpeniu“ fyzického či psychického 
rázu. Dokonca existujú snahy zaradiť ju do paliatívnej starostli-
vosti. Začiatok a koniec ľudského života, tie najkrehkejšie obdobia, 
sa stávajú terčom násilia v mene ochrany práv silných a výkonných.

Vzťah muža a ženy, ak je fungujúci 
a rozkvitajúci, je plodný biologicky 
i psychicky, je duchovným i mo-
rálnym prínosom pre spoločnosť. 
No práve ten je narúšaný v mene 
nerovnosti. Zo strany mužov reduk-
ciou pohľadu na ženu ako na telesné 
bytie bez vzťahu k jej vnútornej kráse 
a hodnote, zneužívaním jej citového 
potenciálu a emočnej schopnosti. 
Zo strany žien zas snahou vyrovnať sa 
mužom, resp. nahradiť ich úlohu tak, 
aby neboli od nich závislé. Závislosť sa tu 

chápe ako niečo negatívne, diskriminujúce, 
čo treba zo vzťahu odstrániť. Vzájomná láska 

však predpokladá závislosť, zviazanosť v slobode, 
potrebu výmeny špecifík oboch pohlaví. Mužský 

a ženský princíp vo vzájomnej interakcii má nesmiernu 
dynamiku života. Ak sa táto sila napätia vybije v kon-

fliktoch alebo ak sa neutralizuje „rodovou rovnosťou“, teda 
zrovnaním oboch rolí na akúsi bezpohlavnú rolu, tým sa oslabí celá 
štruktúra spoločnosti. Aj toto sa v súčasnosti deje stratégiou gender 
mainstreamingu a jej zakomponovaním do všetkých európskych 
dokumentov. 
Žiť naplno v súčasnom svete si vyžaduje nesmiernu obozretnosť, 

vnímanie historického kontextu i jeho súvislostí s terajšou dobou, 
schopnosť rozlišovať, lebo aj v negatívnych skutočnostiach nachádza-
me zrnká pravdy, ktoré nesmieme zahodiť. A usta-
vične v sebe prehlbovať nádej, aby sme 
neupadali do bezútešnosti. Aby 
sme sa nevzdávali a obno-
vovali si motiváciu 
šíriť úctu k životu 
a k človeku.

Dieťa v deviatom týždni tehotenstva
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, robí utrpenie znesiteľnejším! Božie dieťa

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby 
sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Terézia)

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. Pracovno-for-
mačné sústredenie animátorov a zodpoved-
ných za jednotlivé turnusy
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 uve-
dené 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 nahlasova-
nia/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

Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov

Svätý lukáš, evanjelista
1. storočie

Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tre-
tej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla 
napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam 
svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, 
oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 
44 – 47)

 Páči sa mi to  2 Komentáre  Zdieľať
Martin Tkáč, duchovný správca Gréckokatolíckeho mládežnícke-
ho a pastoračného centra v Prešove 
Páči sa mi to . Odpovedať
Stotník si plní povinnosť, dohliada na to, aby všetko prebehlo 
podľa plánu. Zoči-voči situácii naberá na odvahe a oslavuje Boha 
chválou na odsúdenca, ktorého nazýva spravodlivým. Tým dáva 
najavo nesúhlas so smrťou Ježiša. I ty si azda váženým, rozum-
ným človekom, ktorý robí všetko tak, ako má byť, či je to v škole, 
doma, v partii... No i ty si svedkom, ba niekedy i spoluautorom 
nespravodlivosti, vnímaš zatmenie dobra a hodiny už ukazujú 
o päť minút dvanásť. A práve v tej chvíli sa môže roztrhnúť tvoja 
opona „dokonalého“ obrazu, ktorý nesieš o sebe. Čo robiť? 
S očami upretými na Krista, s odvahou začni chváliť Boha a ukáž 
na neprávosť, a staneš sa svedkom Božej moci.

Anna Čujová, študentka
Páči sa mi to . Odpovedať
Stotník zažil veľké veci a nahlas vydal svedectvo. Teraz si spočí-
taj, koľko obrázkov, stránok, statusov si tento mesiac vyslúžilo 
tvoj lajk. Každý klik na sociálnej sieti o tebe vytvára obraz iným. 
Virtuálny, no zato odvážny. Schválne, koľko odvahy potrebuješ, 
aby si dal „tichý“ lajk na status s citátom zo Svätého písma? 
A koľko odvahy potrebuješ, aby si sa v McDonalde pred jedením 
„hlasno“ prežehnal? Tam sa obnažíš pred tisíckami, tu pred 
tuctom ľudí. A predsa je to zložitejšie. Vytváraš dojem. Reálny. 
Rozhoduješ sa oveľa dlhšie a ťažšie. Ale Ježiš je na teba hrdý 
vždy, keď sa rozhodneš správne. Tak odvahu!

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ VAlENTÍN RÍMSKY 
Tento kňaz a lekár bol väznený preto, lebo pomáhal 
mučeníkom vo väzení. Neskôr sa stal patrónom zami-
lovaných, snúbencov a šťastných manželstiev. Je aj 
ochrancom proti epilepsii a patrónom včelárov.

ESPÉ
Za skratkou Espé sa skrýva 
názov spoločenstva Silné 
Posolstvo. Ide aj o kresťan-
skú hudobnú skupinu zo 
Sliača, ktorá vznikla v roku 
2003. Kapela od svojho za-
loženia prešla od rockovej 
gospelovej kapely k štýlu 
worship. Piesne skupiny 
vychádzajú z túžby vyvýšiť 
Boha nad všetkým v našich 
životoch a o to sa snažia 
členovia nielen piesňami, 
ale celým životom a tiež 
službou spoločenstva SP 
a projektu Godzone.
Kapela ESPÉ je skupina 
priateľov s hlbokými 
vzťahmi, ktorí milujú Boha. 
Spolu sa stretávajú takmer 
každý deň a rozprávajú sa 
o tom, čo žijú. Vedia o sebe 
takmer všetko. Práve ich 
vzťahy spôsobujú hlbokú 
jednotu aj počas vedenia 
chvál, keď sa zjednocujú 
do jedného hlasu uctie-
vajúceho Boha. Lídrom 
kapely je Julo Slovák, ktorý 
hrá v kapele na akustickej 
gitare, spieva a skladá 
piesne. Ako líder a autor 
väčšiny piesní určuje 
víziu a smerovanie kapely. 
Kapela ESPÉ vychádza zo 
spoločenstva SP, ktoré je 
jej domovom a duchov-
nou rodinou. Túžia vidieť 
rodiny, spoločenstvá, 
mestá a národy preme-
nené Božou láskou skrze 
autentickú chválu, kamkoľ-
vek idú. Sú autormi ďalšej 
z piesní, ktoré sprevádzajú 
prípravu na letné stretnutie 
mladých v Prešove.  
(espe.sk, Dada Kolesárová)

Internetová diskusia
Ioko: NAZDAR NAZDAR, 
SOM TU NOVÝ, AKO VÁM 
IDE? 
Adam263: Stlač Caps Lock! 
Ioko: JEEEE, DÍKY, TERAZ 
UŽ NEMUSÍM 
STLÁČAŤ SHIFT!

22 www.casopisslovo.sk
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Teozofická spoločnosť

JJ
Antónia HaľkováJ�

Ruská emigrantka Helena Petrovna Blavatská 
(1831 – 1891) založila v roku 1975 v New Yorku 
Teozofickú spoločnosť, ktorá bola moderným 
gnostickým hnutím s cieľom zjednotiť svetové 
náboženstvá. Inšpiráciu pre svoje ciele Bla-
vatská čerpala z okultnej komunikácie s du-
šami zomrelých hinduistických majstrov, tzv. 
mahátmami. Títo najvyšší odborníci teozofickej 
teórie, nadprirodzení majstri z hlavného stanu 
v Tibete, mali podľa učenia spoločnosti riadiť 
poriadok osudu ľudstva.

Helena Petrovna Blavatská sa narodila 
v Jekaterinoslave, dnešnom Dnepropetrovsku, 
na Ukrajine. Údajne sa u nej už v detstve pre-
javovali parapsychologické schopnosti. Vo veku 
17 rokov sa vydala za generála Blavatského, 
ktorý bol od nej o 22 rokov starší. O niekoľko 
mesiacov manžela opustila, keďže podľa jej 
tvrdenia manželstvo nebolo nikdy naplnené. 
Niektoré pramene tvrdia, že Blavatská mala mi-

momanželské postihnuté dieťa, Juriho, ktorého 
veľmi milovala, no nikdy sa k nemu nepriznala 
a tvrdila, že je to syn jej priateľov. Po smrti Juri-
ho, ktorý zomrel ako päťročný, Blavatská stratila 
vieru v Boha, začala cestovať po svete a zbierala 
duchovné skúsenosti. V roku 1873 odcestovala 
do New Yorku už ako známe špiritistické médi-
um. Disponovala schopnosťami ako napríklad 
levitácia, materializácia predmetov, jasnovidec-
tvo či telepatia.

Spolu s ďalšími okultistami v roku 1875 zalo-
žila Teozofickú spoločnosť, ktorá šírila názor, že 
Boha možno poznať aj bez pomoci jeho milosti, 
bez Ježiša Krista a jeho milosrdenstva, jedine 
prostredníctvom vhodných techník a duchov-
ných praktík, ktoré sú cestou k osvieteniu. Toto 
poznanie sa uskutočňuje v priebehu špiritis-
tických seáns, magických rituálov, duchovných 
praktík pohanského pôvodu ako šamanizmus, 
astrálne cestovanie, channeling.

V roku 1879 sa Teozofická spoločnosť presíd-
lila do Indie. Úlohou spoločnosti bolo štúdium 
a porovnávanie náboženstiev s cieľom vybu-
dovať univerzálnu etiku a rozvíjať schopnosti 

skryté v ľudskej duši. Učenie Teozofickej spoloč-
nosti obsahovalo zmes ezoterického budhizmu 
a hinduistickej mystiky. Počas jednej zo seáns sa 
Helene Blavatskej zjavil duch, ktorý sa predsta-
vil ako majster Djwal Khul z Tibetu a v priebehu 
niekoľkých mesiacov jej diktoval tézy, ktoré 
poslúžili ako písaná inštrukcia pre ňu a následne 
pre ideológov hnutia New Age, ktorého základy 
stoja práve na učení Teozofickej spoločnosti.

Helena Blavatská sa počas svojho života 
vyhlásila za hinduistku, neskôr za budhistku 
a nakoniec propagovala publikácie o satanistic-
kom kulte. Podľa Blavatskej je satan prameňom 
svetla a múdrosti, pravý Boh je neosobný, 
ľudský život ovláda zákon reinkarnácie a človek 
prostredníctvom osvietenia môže nadobudnúť 
mimoriadne schopnosti aj božskú moc. Bla-
vatská je považovaná za pramatku súčasného 
feminizmu, keďže bojovala proti „teroru“ Boha 
– muža. Jej učenie inšpirovalo vydavateľov sa-
tanistickej literatúry, ku ktorým patril aj Rudolf 
Steiner, tvorca antropozofie, a taktiež bolo zdro-
jom inšpirácie pre Hitlerove nacistické teórie. 
Po smrti Heleny Blavatskej došlo k rozdeleniu 
a reorganizácii Teozofickej spoločnosti, ktorá 
má v súčasnosti niekoľko nástupcov v podobe 
rôznych hnutí a organizácií.

Bylinky 
JJ Juraj Danko
J� foto: pxhere.com

Onedlho budeme sláviť narodeniny patróna 
Prešovskej archieparchie. Z detských čias 
sa mi práve na tento sviatok – Narodenia 
svätého Jána Krstiteľa vynára niekoľko 
zaujímavých spomienok. Možno i preto, že 
v tom čase bolo v našej rodine veľa Jánov. 
Okrem tých rodinných je však niekoľko 
takých, ktoré sú spojené s chrámom a litur-
gickými sláveniami v ňom. V mojej rodnej 

farnosti bol zvyk na tento sviatok používať 
liturgické rúcha zelenej farby. Mohlo to mať 
spojitosť s posvätením ziľa,  na ktoré sa pou-
žíva Poriadok všeobecného požehnania bylín 
alebo ovocia v akomkoľvek čase. Či tam išlo 
o farebné ladenie rúch s bylinkami, som sa 
nedozvedel, ale už keď o tom píšem, skúsme 
o tomto posvätení trocha pouvažovať.
Z formálnej stránky ide o veľmi jednodu-

chý obrad. Vychádza z poriadku posvätenia 
bylín na sviatok Zosnutia Presvätej Boho-
rodičky, líši sa iba tým, že nemá predpísaný 
tropár ani kondák a namiesto troch modli-
tieb má iba jednu.
Už častejšie sme sa stretli s biblickým roz-

merom modlitieb a ani táto nie je výnimkou. 
Hneď na začiatku je citovaný úryvok zo sprá-

vy o stvorení, keď Boh povedal: „Zem, vyžeň 
trávu, rastliny s plodom semena a ovocné 
stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich 
semeno podľa svojho druhu na zemi.“ (Gn 
1, 11) Na tento verš z Božieho slova nadvä-
zuje prosba za bylinky a ovocie stvorené pre 
potreby človeka a Božím slovom povolané zo 
zeme. Aby ich Boh požehnal svojou svätou 
pravicou a urobil užitočnými na záchranu 
duševného a telesného zdravia tým, ktorí ich 
budú požívať.
V modlitbe sa nemyslí iba na osoby, ale 

i miesta, kam sa tiež zvoláva Božie požeh-
nanie. Nie len tam, kde budú posvätené 
bylinky prinesené, ale i tam, odkiaľ boli 
vzaté. Zo všetkých týchto miest nech sa stratí 
každá lesť nepriateľa, a to silou Ježišovho 
mena i preblahoslavenej Márie Panny, i všet-
kých spomínaných svätých. To dáva tomuto 
posväteniu veľmi široký rozmer.
O to sa asi snažil jeden môj známy, u kto-

rého som raz takýto zväzok posvätených 
bylín videl visieť na pôjde a sušiť sa. Ale asi 
by bola škoda ostať iba pri takomto čiastoč-
nom požehnaní. Veď tieto bylinky sa majú 
v prvom rade používať. Preto aj týchto pár 
slov nech nás povzbudí k zberu liečivých 
rastlín. A ak si ich dáme i posvätiť, dostane-
me omnoho viac, ako sa dočítame v rôznych 
atlasoch či encyklopédiách. Potom budeme 
vzdávať Bohu vďaky i pri hrnčeku bylinkové-
ho čaju a viac žasnúť nad jeho dobrotou.
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Kánonická forma slávenia manželstva

JJ
Jozef MiňoJ�

Žijeme dobu, keď niektoré základné a podstat-
né veci treba opakovať, lebo sa stáva, že na nich 
zabúdame. Jednou zo základných vecí je aj 
manželstvo a jeho slávenie kánonickou formou 
– manželstvo uzatvárané v chráme a požehna-
né kňazom. Kódex (CCEO, kán. 834) hovorí, že 
právom predpísaná forma slávenia manželstva 
má byť zachovaná, ak aspoň jedna stránka, 
ktorá slávi manželstvo, je pokrstená v Katolíckej 
cirkvi alebo bola do nej prijatá. Teda manžels-
tvo, kde obaja sú katolíkmi, alebo manželstvo, 
kde iba jeden je katolíkom, má byť zosobá-
šené v chráme posvätným obradom. Ak táto 
podmienka nie je dodržaná a katolíci sa sobášia 
buď na matričnom úrade (civilný sobáš), alebo 
v kostole inej cirkvi (s výnimkou Pravoslávnej), 

manželstvo katolíkov je neplatné. Kódex hovorí 
o slávení manželstva medzi katolíckou stránkou 
a pravoslávnou stránkou v Pravoslávnej cirkvi. 
Kán. 834, § 2 hovorí, že ak katolícka stránka 
zapísaná do niektorej východnej cirkvi sui iuris 
(napr. gréckokatolík) slávi manželstvo so strán-
kou, ktorá patrí do nekatolíckej východnej cirkvi 
(pravoslávny), forma slávenia manželstva má 
byť zachovaná len pre dovolenosť; pre platnosť 
sa však vyžaduje požehnanie kňaza, pri zacho-
vaní toho, čo podľa práva treba zachovať. Teda 
sobáš gréckokatolíka a pravoslávneho uzatvore-
ný v Pravoslávnej cirkvi je platný.

Sobáš možno sláviť aj civilným spôsobom 
alebo v kostole inej cirkvi pre rodinné a iné 
vážne dôvody. Takému sobášu má predchádzať 
žiadosť katolíckej stránky o dišpenz od formy. 
Veriacim východných cirkví (gréckokatolíkom) 
ho udeľuje Apoštolský stolec. CCEO, kán. 
835: „Dišpenz od právom predpísanej formy 

slávenia manželstva je rezervovaný Apoštolskej 
stolici alebo patriarchovi, ktorý ho môže udeliť 
len z veľmi vážneho dôvodu.“ Dišpenz pre 
rímskokatolíkov udeľuje diecézny biskup. Ak 
manželstvo nebolo slávené kánonickou formou 
a nebol daný dišpenz, v prípade, že manželia 
majú vôľu splatniť svoje manželstvo, môžu 
obnoviť manželský súhlas kánonickou formou 
a jednoduchou nápravou ho splatniť. Ak chýba 
vôľa na obnovenie manželského súhlasu, 
možno žiadať o základnú nápravu manželstva 
kompetentnú autoritu. Pre gréckokatolíkov je 
to Apoštolský stolec. Rímskokatolíci o sanáciu 
manželstva žiadajú diecézneho biskupa.

Platné manželstvo je dôležitou podmien-
kou na pristupovanie k sviatostiam (spoveď, 
Eucharistia), na prijatie úlohy krstného rodiča 
a odovzdávanie viery vlastným deťom.

Ikony Bohorodičky
JJ

Milan GáborJ�

Bielská ikona Bohorodičky  
(rus. Бельская)
V súčasnosti sa nachádza v Chráme Narode-
nia Presvätej Bohorodičky v Bielsku Podlas-
kom na severovýchode Poľska pod Bialysto-
kom, neďaleko hraníc s Bieloruskom.
História divotvornej bielskej ikony siaha 

do konca 15. storočia. Podľa tradície bola 
táto byzantská ikona prinesená v roku 1472 
na územie moskovského veľkokniežatstva 
z Talianska Sofiou Paleológovou, potomky-
ňou posledných byzantských cisárov. Okrem 
bielskej ikony bola prinesená aj vilniuska 
ikona Bohorodičky. V roku 1495 obidve ikony 
Bohorodičky zobrala so sebou z Moskvy 
do Vilniusu ruská veľkokňažná Helena, dcéra 
cára Ivana III., ktorá sa išla vydať za litovské 
veľkoknieža Alexandra Jagelovského, budú-
ceho poľského kráľa. Helena dala v roku 1497 
na zámku v Bielsku postaviť cerkev, kde bola 
prenesená aj divotvorná ikona Bohorodičky, 
ktorá dostala pomenovanie podľa miesta 
– bielska. Podľa iných zdrojov bola ikona 
do cerkvi prenesená až po smrti jej manžela 

v roku 1507. Za krátky čas ikona prejavila 
svoju divotvornú moc.
Pri opise bielskej cerkvi z roku 1637 sa 

uvádza aj krátka zmienka o ikone Bohoro-
dičky s uvedením jej zázrakov, čo potvrdzuje 
rozšírený kult úcty k tejto ikone. Ikona sa 
v tom čase nachádzala v ikonostase. V ob-
dobí opráv cerkvi okolo roku 1740 bola 
ikona čiastočne premaľovaná, ozdobená 
striebornou rizou a korunovaná. Ikonostas 
v bielskej Cerkvi Narodenia Bohorodičky bol 
nanovo obnovený a slávnostne posvätený 
21. novembra 1875. V tom istom čase bola 
ikona umiestnená nad horným miestom (se-
desom) vo východnej časti apsidy vo svätyni. 
V roku 1897 získala bielska ikona Bohoro-
dičky novú rizu, ktorú vyhotovil umelec zo 
Sankt Peterburgu (dnešný Petrohrad), čo po-
tvrdzuje aj nápis na zadnej strane ikony. Kaž-
doročne v čase slávenia chrámového sviatku 
(7. – 8. septembra) prichádzali do Bielska 
tisícky pútnikov z blízkeho i širokého okolia, 
aby sa pomodlili pred divotvornou ikonou 
Bohorodičky. Nemalý význam mal taktiež aj 
tradičný jarmok. V tomto období, koncom 
19. storočia bola namaľovaná aj kópia ikony.
Vďaka príhovoru Božej Matky ikona nebo-

la poškodená ani požiarmi či v období vojen. 
Počas druhej svetovej vojny vikár farnosti 

otec Lukáš Plutowicz, starosta Daniel Lu-
kaszuk a farníčka Ľudmila Jermakowiczová 
vybrali ikonu zo schránky vo svätyni, v ktorej 
bola uložená, a zakopali ju neďaleko cerkvi. 
O niekoľko dní neskôr počas bojov a streľby 
jedna z nepriateľských striel zasiahla stenu 
svätyne presne na tom mieste, kde predtým 
visela divotvorná ikona. Po vojne bola ikona 
vybratá zo zeme a nanovo umiestnená vo 
svätyni. Ešte v sedemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia bolo možno vidieť pri ikone 
mnohé barly a palice, ktoré tu zanechali 
uzdravení pútnici, ktorí zakúsili Božiu milosť 
uzdravenia pred divotvornou ikonou.
V roku 1971 na príkaz krajského reštaurá-

tora v Bialystoku bola ikona zreštaurovaná. 
Počas prác bola odkrytá pôvodná tvár Božej 
Matky i dieťaťa Krista, ktoré boli predtým 
niekoľkokrát premaľované.
V júni 1998 z nariadenia bielskeho pravo-

slávneho biskupa Gregora bola z divotvornej 
ikony odobratá riza a ikona bola premiest-
nená zo svätyne do schránky v chrámovej 
lodi v pravej časti pri krylose. Na jej miesto 
vo svätyni bola umiestnená kópia ikony z 19. 
storočia. Od júna roku 1998 každý piatok sa 
pred bielskou ikonou Bohorodičky modlí 
akatist. Pre obyvateľov Bielska i jeho okolia 
je ikona drahocennou duchovnou svätyňou, 
pred ktorou sa modlia a vyprosujú si potreb-
né milosti. Ikona typu hodigitrie s rozmermi 
101 x 124 cm je namaľovaná na lipovej doske. 
Svoju liturgickú pamiatku slávi 8. septembra 
a v druhú júnovú nedeľu.
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Svet plný pávov
JJ Marianna Ivanková
J� foto: pxhere.com

Dvere sa otvorili. Gazda si obul gumáky... 
Ide k nám! Nezabudol. Milujem ten zvuk, 
keď v rukách rozmrví chlieb a vyhodí ho 
do vzduchu. Tí mladí nedočkavci ho chytajú 
ešte skôr, ako dopadne na zem. Ak by sa prí-
liš nebáli, určite by ho vytrhli gazdovi z ruky. 
Ja som iný... Nevrhám sa za najväčšími kus-
mi. Pri tých sa vždy nahromadí veľa hladošov 
a ja sa nemienim o jedlo biť. Vystačím si aj 
s tými malými kúskami. Hlavne nech som 
sám.
„Sam! Sam!“ počujem z diaľky.
„Sam! Sam!“ 
Hlas je čoraz bližšie. No ja som našiel svoj 

kúsok chleba a nenechám sa predsa vyrušiť.
Vo chvíli, keď som sa dotkol zobáčikom 

lahôdky, vrazil do mňa Fast. Chlebík sa od-
kotúľal preč, medzi dvoch ďalších holubov 
a ukončil ich súboj.
„Poď sa pozrieť k susedom. Práve tam 

priviezli nejakú nádheru. Nikdy som nič 
také nevidel. Má obrovský chvost plný farieb 
a korunu na hlave. Je úplne iný ako my.“
Potlačil som hnev (veď ma prerušil v obľú-

benej činnosti) a prikývol som.
Nenápadne sme sa priblížili. Tak, aby sme 

ostali v bezpečnej zóne, ale pritom začuli 
gazdu, o čom sa rozpráva so susedom. Tá 
nádhera, ako ju nazval Fast, je vraj páv, kto-
rého sused vyhral. Volá sa Jack a je to naozaj 
obrovský vták, ktorý vyzerá, akoby práve 
vyšiel z módneho salónu.
„Sam, keby som vyzeral tak ako on, už dáv-

no by som tu nebol. Všetci by o mne vedeli. 

Bol by som slávny a bohatý. Som len taký 
malý holub. V tejto diere nikto o mňa ani 
nezakopne,“ sťažoval sa Fast.
Máš pravdu. Bol by si úplne iný a na inom 

mieste. No na tomto mieste by po tebe ostala 
diera. Chýbal by si tu. Všetko to, čím si a aký 
si.
Možno by si chcel byť ako tento páv, no 

stavím sa, že nie si jediný holub, ktorý takto 
zmýšľa. Ak by všetci boli iba pávmi, svetu by 
chýbala rozmanitosť. Myslím si, že to, že si 
práve ty holubom, má svoj zmysel, a ty máš 
celý svoj život na to, aby si zistil, prečo je to 
tak.

Báseň od Teba 
– pre Teba

Inka LUKáČOVá

Moje oči v svojich Očiach krášliš
 ... už žiaria.

Moje dlane v svojich Dlaniach hreješ
 ... už nemrznem.

Moju myseľ v svojej Mysli chrániš
 ... už sa nebojí.

Moje cesty po svojich Cestách vedieš
 ... už nezblúdim.

Moje srdce v svojom Srdci nosíš
 ... už je spokojné.

Mojim citom svoje City dávaš
 ... už sa nekolíšu.

Moju lásku svojou Láskou vábiš
 ... už ľúbi.

Moju dušu svojou Dušou plníš
 ... už mám všetko.

Ježiš vo mne

Požehnaj našu vlasť, zem, aby bola úrodná. Požehnaj ľudí na celom svete, aby tí, ktorí ešte 
nie sú v pravej Cirkvi, vstúpili do nej – aby všetci boli jedno, aby sa kresťania katolíci stali 
lepšími. Požehnaj prácu všetkých kňazov, misionárov, rehoľníkov a rehoľníčok... Posilni tých, 
ktorí bojujú za čistotu, za dobrú tlač, za nábožensko-morálnu výchovu detí... Daj nám pokoj, 
každodenný chlieb daj nám dnes... Pomôž tým, ktorí trpia biedou, hladom, nemajú prácu, 
nemajú čo jesť, nemajú kde spať, čo obliecť.

Ježišu, požehnaj mojich rodičov, dobrodincov, živých i mŕtvych, posilni zomierajúcich, po-
žehnaj mojich nepriateľov, pomôž každému, kto si zaslúži pomoc. Požehnaj našu mládež, našu 
nádej, aby bola silná, čistá, charakterná, veriaca...

Ježišu, ak je tvoja vôľa... Daj mi duševné a telesné zdravie, aby som mohol mnoho, veľmi 
mnoho pracovať pre tvoje kráľovstvo... Daj mi silu, daj mi ducha modlitby, oduševnenie, daj 
mi ducha sebaumŕtvovania, daj môjmu povolaniu rozum, múdrosť. Ježišu, ani sám neviem, čo 
mám prosiť, preto to nechávam na teba, daj mne i všetkým nám to, čo uznáš za dobré...

(Tu môže každý pridať to, čo potrebuje).
Nakoniec po týchto myšlienkach nasledujú ľubovoľné modlitby.

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

11.
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poNDelok 18. jún
Mučeník Leontios
Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45
A o koľko viac je človek ako ovca! (Mt 12, 12)
Zákonníkom a farizejom sa akosi stratil v spleti prikázaní a nariadení 
správny pohľad na človeka, ale i na Boha. Prevrátili si poradia hodnôt 
v duchovnom živote. Tomu, čo malo nižšiu hodnotu, začali pripisovať 
veľkú dôležitosť. A zase to, čo malo vysokú hodnotu, povýšili pred to 
iné, menej dôležité. Nevedeli preto spoznať Božiu vôľu v konkrétnej 
situácii. Pozor, aj nám hrozí, že ľahko dáme v živote viery vysokú 
cenu tomu, čo nie je až také dôležité.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46 (rad.); 
Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)
Nesúďme už teda jeden druhého. (Rim 14, 13)
Prečo súdim iných? Vždy je mi bližšie vidieť seba v lepšom svetle ako 
toho druhého. Myslím si, že predsa som lepší od blížneho. Veľakrát sa 
zamieša do vzťahov aj urazenosť. Ako ma ten len môže poúčať, nech 
pozerá na seba. Ešte je vo mne málo lásky, a preto mi je bližšie súdiť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 387; PZ: 367; HP: 390)

streDa 20. jún
Hieromučeník Metod Patarský
Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 45, zač. 48
Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. (Mt 12, 38)
Mýtnici a farizeji žiadajú od Ježiša zázrak. Ježiš to odmieta. Zázraky 
nie sú potrebné na to, aby človek mal vieru. Mnohí videli zázraky 
na vlastné oči, keď boli pri Ježišovi. No nie všetci nasledovali Ježiša. 
O machabejských mučeníkoch čítame, že nevideli žiaden zázrak, 
a predsa boli ochotní zomrieť pre vieru Izraela. Hľadajme pevnú vieru 
a dôveru v Ježiša, nielen chvíľkové ohúrenie, ktoré nejde do hĺbky 
nášho srdca.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Štvrtok 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 3a, zač. 49 (rad.); Ef 6, 
10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
... v sile Ducha... (Rim 15, 19)
Už v škole sa učíme o pôsobení rôznych fyzikálnych síl. Sila 
gravitačná, elektromagnetická, jadrová... V duchovnom živote sa 
hovorí tiež o silách. Tie neplatia zákonite, snažia sa na nás pôsobiť. 
Záleží na tom, komu sa otvoríme. Dovoľme, aby mohol v našom 
živote pôsobiť Svätý Duch. Aby sme zakúšali jeho moc, ktorá dáva 
skutočný život.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

piatok 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, zač. 50
Rozsievač vyšiel rozsievať... (Mt 13, 3b)
Zdá sa, že Boh veľmi rozhadzuje. Veď ktorý hospodár by sial tam, 
kde je neúrodná pôda. Boh aj napriek všetkému stále seje svoje slovo 
do ľudských sŕdc a aj v dnešnej dobe posiela svojich robotníkov. Aj 
keď sa zdá, že mnohí sú Cirkvi čoraz viac vzdialení. No vie, že jeho 
slovo rastie. Čaká, kedy aj moje srdce bude schopné priniesť úrodu. 
Robí všetko pre to a už záleží len na mne.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

soBota 23. jún
Mučenica Agripína
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, zač. 30
... videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša... (Mt 9, 9)
V Starom zákone čítame, ako Izraeliti putujú do zasľúbenej zeme. 
Ježiš prišiel pozvať ľudí, aby sa vydali na cestu do nebeského 
kráľovstva. Mýtnik Matúš sedí na svojich vybudovaných životných 
istotách. Jeho život nikam nevedie. Vtom počuje pozvanie Ježiša. 
Rozhodne sa všetko zanechať. Jeho život sa zrazu „rozhýbe“. Je to 
veľká zmena. K tejto zmene pozýva Ježiš aj nás.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NeDeĽa 24. jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Narodenie Jána Krstiteľa
Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28 (rad.); Rim 13, 
11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80, zač. 1 (Jánovi)
... onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, kedy sa to stane, 
lebo si neuveril mojim slovám... (Lk 1, 20)
V jednom chráme, ktorý som navštívil vo Svätej zemi, bol citát 
proroka Sofoniáša: „Ticho pred tvárou Pána, Jahveho!“ (1, 7) Dokonca 
v tom chráme bol zákaz fotografovania. No malo to svoju silu. To 
posvätné ticho na tomto mieste sa dalo doslova krájať. Zachariáš 
onemel, lebo pochyboval. Bolo to nutné, aby mal čas mlčania, keď vo 
svojom srdci pochopí Božie veci. Až po tejto skúsenosti vnútorného 
ticha svedčí o Božom spásnom konaní a zvelebuje Boha. Je to gejzír 
Božej veleby. Jedna žena mi raz povedala, že nedokáže, aby doma 
bolo ticho. Musí mať zapnuté aspoň rádio. Táto doba nechce ticho. 
Ticho ju vyrušuje. Spôsobuje, že človek zrazu začne vnímať svoj život 
a vidí v ňom chaos, ktorým dnešná doba žije. Ale ak túžime spoznávať 
Božiu vôľu pre svoj život, potrebujeme mať chvíľky stíšenia.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a svätému, kondák z hlasu, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa 
predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a svätému. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne svätému. Myrova-
nie (HS: 147, 388; PZ: 100, 369; HP: 101, 391)

poNDelok 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 23, zač. 51
... to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu... (Mt 
13, 23)
Rímsky filozof Seneca, ktorý bol súčasníkom Ježiša, sa vyslovuje 
o mládeži: „Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva 
sa predstaveným, vôbec si neváži starých ľudí. Dnešné deti sú hotoví 
tyrani. Nevstanú, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú 
rodičom. Jednoducho povedané: sú veľmi zlé...!“ Možno sa na nám 
zdá, že len dnešná doba je plná nebezpečenstva a nástrah pre človeka. 
Že ľudia sú zlí. Vždy je to na každom z nás, ako počúvame Boha 
a premieňame jeho slovo na skutky.
Liturgia: Každ.antifóny. Menl. časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

Utorok 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30, zač. 52
Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Ježiša Krista... (1 Kor 1, 1)
Pavol pri každom liste začína slovami, ktorými zdôrazňuje, že je 
apoštolom Ježiša. Pre neho slúžiť Ježišovi bolo zmyslom celého 
jeho života. Nik a nič nie je dôležitejšie. Neuveril v Ježiša Krista, 
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aby si pritiahol Boha na svoju stranu, a Boh tak plnil jeho prosby 
a predstavy. To Boh si ho k sebe pritiahol a Pavol mu odovzdal celý 
život. Nikdy neprepadol zúfalstvu, aj keď zažíval ťažké chvíle. Vedel, 
že len s Ježišom má všetko, čo potrebuje.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

streDa 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Čítania: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31 – 36a, zač. 53
My však máme Kristovo zmýšľanie. (1 Kor 2, 16)
Na začiatku sa človek vzdialil od Boha. Stratil Božieho Ducha. Prestal 
rozumieť Bohu. Ježiš nám zoslal Svätého Ducha, aby skrze neho sme 
si mohli osvojovať Božie zmýšľanie. Cez neho sa môžeme ponárať 
do tajomstiev Ježiša Krista. Aj dnes môžeme zvolať: „Príď, Svätý 
Duchu, príď a prebývaj v nás.“ Pri každej svätej liturgii po prijímaní 
spievame: „... prijali sme nebeského Ducha.“
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Štvrtok 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36 – 43, zač. 54 (rad.); 1 Kor 
12, 27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. (Mt 
13, 38)
Už malé deti v škole sa pýtajú, či mohol dobrý Boh stvoriť aj zlo. My 
dospelí vieme, že je to práca padlých anjelov, ktorí sa v slobodnej 
vôli postavili proti Bohu. Odvtedy sú dva tábory: synovia Božieho 
kráľovstva a synovia zlého. Aj dnes si potrebujeme uvedomiť slová 
apoštola Pavla: „... ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.“ (1 Kor 3, 23) 
Veď po ovocí ma spoznajú druhí.
Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

piatok 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 19, zač. 67
Ty si Mesiáš, syn živého Boha. (Mt 16, 16)
Môžeme v živote hľadať Ježiša, pretože nám niečo chýba, a vieme, 
že Ježiš nám môže pomôcť. Často hľadáme radu, usmernenie, preto 
prichádzame k Ježišovi, aby nám ukázal cestu. No v srdci sa rodí 
túžba po blízkosti s Ježišom, ak si uvedomíme, kým je pre nás. Tak 
sa rodí priateľstvo, ktoré nestojí na tom, čo máme z toho vzťahu. 
Túžime byť len s ním.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne svätým. 
Prikázaný sviatok. Myrovanie. Voľnica (HS: 390; PZ: 371; HP: 393)

soBota 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, zač. 32 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 
16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (ap.)
... mám v srdci neprestajný žiaľ a veľkú bolesť... (Rim 9, 2)
Apoštol Pavol nám vo svojom postoji ukazuje srdce Boha. Často nás 
pohorší správanie neveriacich a blízko je nám ich hneď odsúdiť. No 
vidíme, že Pavol v srdci plače nad Izraelom, ktorý neprijal Ježiša 
za Spasiteľa. Žiali, že jeho ľud nespoznal záchrancu a pripravuje sa 
o večný život. Aj my by sme mali mať v srdci veľkú bolesť, keď niekto 
žije bez Boha. Modlime sa v tej chvíli za jeho spásu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým 
(HS: 392; PZ: 373; HP: 395)

NeDeĽa 1. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici 
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, zač. 29 (rad.); 1 Kor 12, 27 
– 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
... odpúšťajú sa ti hriechy... (Mt 9, 2)
„Kňaz mi chcel dať sväté prijímanie. Ja som sa chcela najprv 
vyspovedať, veď som nebola na svätú spoveď niekoľko rokov, no on 
mi povedal, že to vôbec netreba.“ To bola skúsenosť mojej príbuznej, 
ktorá pracuje a žije v Rakúsku. Ďalší veriaci, žijúci na Slovensku, 
zasa hovorí: „Mne stačí, že som na svätej liturgii a cítim sa očistený. 
Nemám potrebu sa spovedať.“ V Ježišovej dobe tiež nečakal nikto 
od Ježiša takú reakciu, keď priniesli ochrnutého. No Ježiš ide 
na koreň problému. Ukazuje, že prišiel vyliečiť dušu človeka. 
Možno všetci čakali, že to bude rýchla záležitosť: „Vstaň a choď!“ Aj 
my by sme dnes chceli rýchle riešenia a hlavne bezbolestné, ktoré 
nevyžadujú námahu. Chceme šťastie, pokoj, lásku a žiť v Božom 
požehnaní, ale nevieme si nájsť čas na pravidelnú svätú spoveď. 
Jeden otec púšte hovorí: „Duša je ako studnička – keď ju prehĺbiš, tak 
sa očistí, keď ju zahádžeš, tak zmizne.“ Ježiš vždy ide do hĺbky. Ak 
nechceme mať povrchnú vieru, neprehliadajme tieto Ježišove slová.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)

Marek Kaľata
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Pri zástave dýchania sa vykonáva 
dýchanie z úst do úst.
Postup:
1. Skontroluj 
priechodnosť dýchacích ciest.
2. Kľakni si po jeho pravej ruke 
postihnutého. Jednou rukou pridrž 
zaklonenú hlavu a prstami upchaj nos.
3. Druhou rukou pridrž bradu 
a vydýchni celý obsah pľúc do jeho úst.
4. Pri vydychovaní pozoruj, či sa mu dvíha hrudník.
5. Po vdýchnutí sa vzpriam a odkloň hlavu postihnu-
tého mierne nabok, aby mohol vzduch voľne  unikať.
6. Okamžite, keď hrudník klesne, opakujeme vdýchnutie.
7. Priebežne kontrolujeme, 
či bolo dýchanie postihnutého obnovené.

 Dýchaj nielen čerstvý vzduch do pľúc, 
 ale aj Svätého Ducha do duše.

Zahrajte sa spolu s kamarátmi hru 
na oživovanie vecí. Pozbieraj rôz-

ne veci, ktoré nájdeš doma (kúsky kartónu, škatuľ-
ky, plast lyžičky, nádobky, kúsky látok, zápalkové 
škatuľky...). Rozdeľ do toľkých škatúľ, koľko je 

hráčov, a očísluj ich. 
Na malé papieriky 
napíš čísla, ktoré 
budete losovať. 
Podľa čísla si po-
tom každý vyberie 
svoju škatuľu a z jed-
notlivých vecí vytvo-
rí nejakú vtipnú 
postavičku, s ktorou 
zahrá krátku 
scénku.

Nuž, veru aj tým 
stromom by sa 

zišiel, lebo 
pomaly vy-

       sychajú. 

Ujo poslušník, 
a prečo
tu máte
briezky?

Zelené stromy nám 
pripomínajú oživu-
júcu moc Svätého 
Ducha. Svätý 
        Duch...

Ako človek, 
ktorý nemá 

Božieho Ducha.

Svätý Duch 
zostúpi 
na stromy?

Komiks

Pí
še

 a
 k

re
sl

í D
ad

a 
K

ol
es

ár
ov

á.

Príbehy poslušníka

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem 
od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza 
od Otca, on o mne vydá svedectvo. (Jn 15, 26)

L
eporelo 24

Ahoj, deti!
Dýchanie je pre človeka veľmi dôležité. 

Ak  človek dýcha, je v ňom život. Podobne 
je to aj so Svätým Duchom, ktorý oživuje 

náš duchovný život. A my kresťania 
vyznávame, že veríme v oživujúceho 

Ducha, ktorý na nás zostúpil.

Ale máme. Tieto sú tu kvôli 
sviatku Zostúpenia Svätého 

Ducha.

Oživujte

Umelé dýchanie

Nemá-
te 

dosť 
stromov?

... 
je vodou,

slnkom,
vzduchom aj

dobrou pôdou
pre našu dušu.

Leporelo 25

Leporelo 26

Deti v monastieri.



SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých prispievateľov do gréckokatolíc-
keho kalendára V brázde Metodovej 2019, aby svoje 
príspevky poslali na e-mailovú adresu zodpovedného 
redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. Uzávierka 
na zaslanie príspevkov je 15. júla.

BLAHOŽELÁME

V tomto roku oslavujú manželia Michal a Margita 
Balogovci zo Zlatníka 65. výročie spoločného manžel-
ského života. Ďakujeme Bohu za svedectvo ich života 
a vyprosujeme im Božie požehnanie do každého na-
sledujúceho dňa. Zároveň sa im chceme poďakovať 
za kantorskú službu.

otec Pavol, veriaci farnosti Petkovce a filiálky Zlatník

Drahý náš otec Marek Kaľata, 
pri príležitosti 10. výročia vašej 
kňazskej vysviacky by sme sa vám 
chceli poďakovať za vašu obeta-
vú službu pre nás. Zároveň vám 
vyprosujeme veľa síl a milostí 
Svätého Ducha a ochranu Presvä-
tej Bohorodičky, aby ste boli aj naďalej verným učení-
kom Ježiša Krista. Nech vás a vašu rodinu žehná Pán 
na mnohaja i blahaja lita.

veriaci z farnosti Svit

Drahá oslávenkyňa Mária Žurav-
číková z Čirča 27. júna oslávi 90 
rokov života. V deň vašich vzác-
nych narodenín prichádzame 
k vám s pozdravením. Dvíhame 
oči nad oblohu, vznášame vrúcne 
prosby k Bohu, aby po ďalšie roky 

s istotou viedol vaše kroky. Vyprosujeme vám hojné 
Božie požehnanie a ochranu Božej Matky. Na mnohaja 
i blahaja lita!

dcéry Mária, Helena, Anna, Karolína a Viera  
s rodinami, 16 vnúčat, 28 pravnúčat a 5 prapravnúčat

OZNAMY

Pozvánka na miništrantský tábor

Milí miništranti, pozývame vás na miništrantský tá-
bor. Aj tento rok si bohoslovci z Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešo-
ve pripravili bohatý program pre účastníkov tábora 
s názvom Úctu vzdáme, ktorý sa uskutoční 9. – 13. júla 
v priestoroch seminára. Viac informácií: http://gojdic.
zoe.sk/ministrantsky-letny-tabor/.

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 pomô-
cok. 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 pomôc-
ku. Zbierka sa uskutoční v druhý deň programu P18. 
Účastníci P18 dostanú vopred v osobitnom infor-
mačnom mejle avízo, aby školské pomôcky priniesli. 
Na mieste dostanú informáciu aj od animátorov P18.

Víkendovka pre mladých

Spoločenstvo Marana tha v Prešove pozýva všetkých 
mladých na prázdninový pobyt pre mladých s názvom 
Orlie krídla. Akcia sa uskutoční v základnej škole s ma-
terskou školou v Bzenove v termíne 3. – 5. júla. Cena 
víkendového pobytu je 15 eur. V cene sú zahrnuté 
raňajky, obed, večera. Nezabudni si priniesť spacák 
a karimatku. Tešíme sa na teba a dni plné zábavy, spo-
ločného zdieľania, chvál. Všetci ste srdečne pozvaní!

INZERCIA

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGlASS.SK

Mobil: 0918 623 064

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

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 ča-
sopisu Slovo zverejnila 24. mája 2018 právne vyhláse-
nie. Celé znenie tohto vyhlásenia nájdete na: https://
casopisslovo.sk/vyhlasenie. Chceme vás upozorniť, že 
právne vyhlásenie sa týka spracovania osobných úda-
jov (meno a priezvisko, adresa, číslo účtu) najmä pris-
pievateľov, dopisovateľov, čitateľov, priateľov časopisu 
Slovo a zadávateľov inzercie.

Kúpila som si v klasickom obchode vec, ale 
po príchode domov som sa rozhodla, že ju ne-
potrebujem a vrátim ju hneď na druhý deň na-
späť do predajne. Predávajúci mi však odmietol 
vrátiť peniaze či tovar vymeniť za iný. Postupo-
val správne?

Dobrý deň, asi vás sklamem, ale áno, pre-
dajca postupoval správne. Ak vám na tovare 
nevyhovuje cena, veľkosť, farba atď., nejde 
o chybu výrobku. To znamená, že ak predmet 
kúpy nemá chyby – je bezchybný, kupujúci nemá 
nárok domáhať sa výmeny tovaru či vrátenia pe-
ňazí. V právnych predpisoch Slovenskej republi-
ky nie je žiaden zákon, ktorý by to predávajúce-
mu prikazoval. Záleží však na vzájomnej dohode 
a ochote medzi kupujúcim a predávajúcim, či 
sa bude snažiť spotrebiteľovi vyhovieť. Niektorí 
predajcovia poskytujú možnosť výmeny tovaru 
do určitých dní odo dňa zakúpenia si výrobku 
s tým, že sami si určia podmienky na jeho vrá-
tenie. Ide napr. o počet dní, výmenu za iný tovar, 
pôvodné balenie, visačky atď. Ide však len o ich 
obchodnú politiku, ktorú si predajňa zavedie. Iná 
situácia však nastáva vtedy, ak predajňa verejne 
prisľubuje písomným nápisom na predajni vrá-
tenie tovaru alebo možnosť jeho výmeny. Vtedy 
je povinná takto urobiť a podmienky dodržať. 
Do budúcnosti vám radím sa vždy pred kúpou 
výrobku v kamennej predajni u predávajúceho 
informovať na možnosť vrátenia tovaru, prípad-
ne či ju umožňuje a aké podmienky stanovuje. 
Vyhnete sa tak podobným situáciám. Iný prípad 
je pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo 
mimo prevádzkových priestorov, tu zákon stano-
vuje, že od zmluvy možno odstúpiť bez udania 
dôvodu do 14 dní. Ide napríklad o nákupy cez in-
ternet. Ak by ste však na výrobku našli chyby, má 
kupujúci počas plynutia záručnej lehoty právo 
na uplatnenie riadnej reklamácie. Pri vybavení 
a uplatnení takejto reklamácie sa bude postu-
povať podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária  

SLAMKA & Partners, s. r. o.
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FotograFická súťaž slova 2018
redakcia slova opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž na rok 2018 s mottom „DEtailY“.  

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

J15.06. (piatok)  08.20 Iesodo – anim. príbeh 10.10 Z pra-
meňa 11.00 Doma je doma 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 16.15 PKP R 20.30 Abra-
hám – film 2
J17.06. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O živom a neživom 16.00 
Fatimské posolstvo – dokument (6) 19.40 Katechéza: 
Prosba o nové povolania
J18.06. (pondelok)  08.20 Iesodo – animovaný príbeh 10.20 
Z prameňa 13.30 V škole Ducha
J19.06. (utorok)  08.20 Iesodo – anim. príbeh 13.40 Vati-
kano 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Živé píšťaly
J20.06. (streda)  08.20 Iesodo – anim. príbeh 16.25 Spojení 
oceánom 20.15 PKP R 21.50 Fatimské posolstvo – dok. (7)
J21.06. (štvrtok)  08.20 Iesodo – animovaný príbeh 10.30 
GkM R 10.45 PKP 16.30 Kulmenie: Námestie sv. Petra
J22.06. (piatok)  08.20 Iesodo – animovaný príbeh 16.55 
Neviditeľná hora – dokument 17.30 Misia Kuba – doku-
ment 19.50 PKP 22.55 GkM R
J23.06. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O živom 
a neživom 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP
J24.06. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O pokladoch zeme 
10.00 Archijerejská svätá liturgia z Ľutiny 15.15 Slovo 
v obraze: Krst Ježiša Krista 19.40 Katechéza 20.30 Du-
chovná poradňa
J25.06. (pondelok)  08.20 Wemik: Najkrajší deň – detský 
program (1) 13.30 V škole Ducha 20.30 V Samárii pri 
studni – publicistika

J26.06. (utorok)  08.20 Wemik: Si výnimočný – detský 
program (2) 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 
Spojení oceánom: Miron Keruľ Kmec, Barberton Ohio
J27.06. (streda)  08.20 Wemik: Si môj (3) 09.15 Z pra-
meňa 20.15 Doma je doma 20.15 PKP 21.50 Fatimské 
posolstvo (8)
J28.06. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Wemik: Zelený nos 
(4)10.30 GkM R 10.45 PKP 17.20 PKP 21.50 Priestor pre 
všetkých 22.35 PKP R
J29.06. (piatok)  08.20 Môj tajný priateľ – detský program 
09.30 Svätá omša z Vatikánu 17.30 Až tam, kde prebýva 
Boh – dokument 19.50 PKP 22.55 GkM R
J30.06. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O pokla-
doch zeme 10.30 Tanzánia, misionár u Masajov – doku-
ment 2 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 20.30 
Biblia: Šalamún – film (2) 2
J01.07. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O rastlinách 15.15 Slovo 
v obraze: Svätí Cyril a Metod 20.30 Duchovná poradňa 
21.00 Medzi nebom a zemou

TV NOE

J15.06. (piatok)  15.10 Řád svatého Huberta – dokument 
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

J18.06. (pondelok)  08.45 V pohorách po horách: Suchá 
Belá – Slovenský ráj 15.15 Nárožní kámen – dokument 
17.15 Bazilika s tajemným světlem
J19.06. (utorok)  13.05 Misie slovenských salesiánů v Belgii 
18.30 Bible pro nejmenší: Josef otrokem 21.05 Řecko-
katolický magazín
J20.06. (streda)  14.30 Pro vita mundi: doc. RNDr. Jozef 
Mikloško, DrSc. (2) 15.15 Školy naděje – dokument 18.00 
Brazílie: Kapka v moři
J21.06. (štvrtok)  06.40 ŘkM R 16.45 Od Františka k Fran-
tiškovi – dokument 17.20 Přenos mše svaté z Ženevy 
u příležitosti návštěvy papeže Františka
J22.06. (piatok)  09.40 Příběh o Žofii – dokumentárny film 
15.15 Angola – mladá země – film 18.00 Vzdálená pobřeží 
ticha: Kazachstán
J23.06. (sobota)  10.15 Můj Bůh a Walter: Svátosti 20.00 
Světlo pro Evropu (5) 22.10 Bazilika s tajemným světlem: 
Cyrilometodějská bazilika (5)
J24.06. (nedeľa)  07.30 Čas pro Malawi – dokument 10.00 
Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě 11.15 ŘkM R
J25.06. (pondelok)  07.10 Čeští salesiáni v Bulharsku – dok. 
12.55 Zapomenuté Čako – dok. 18.00 Srdce pro Bangladéš
J26.06. (utorok)  06.25 Kopec křížů 18.30 Bible pro nej-
menší: Mojžíš 21.15 Řeckokatolický magazín
J27.06. (streda)  16.00 Adopce nablízko – dokument 18.30 
Bible pro nejmenší: Mojžíš před faraonem 18.35 Milovat 
až do zapomnění – dokument
J28.06. (štvrtok)  17.05 ŘkM R 18.05 Opřu se o florbalovou 
hůl – dok. 18.30 Bible pro nejmenší: Voda se rozestoupila
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Lee Strobel – Rob Suggs: 
Kauza Kristus pro děti

Skúsený autor celosvetovo úspešných kníh, ako 
sú Kauza Stvoriteľ či Kauza viera. Kniha pre deti je 
zjednodušenou verziou jeho ďalšieho bestselleru 
Kauza Kristus. Je napísaná veľmi pútavo s uvede-
ním najnovších vedeckých argumentov. Poskytuje 
orientáciu v obrovskom množstve informácií, ktoré sa 
na každého kresťana dnes valia. Zároveň povzbudzuje mladého čitateľa, 
aby vlastným rozumom preskúmal dôkazy, na ktorých stojí viera v Ježiša 
Krista. Nebojí sa pýtať odborníkov, aby nachádzal odpovede na otázky, 
či Ježiš Kristus skutočne robil zázraky, či je nespochybniteľná skutočnosť 
jeho zmŕtvychvstania, či príbeh jeho života nie je len vymyslenou rozpráv-
kou a ako sa to dá vôbec dokázať. (Martina Reľovská)

Iesodo

Animovaný 3D príbeh pre deti o holúbkovi Iesodovi 
sa odohráva v zasľúbenej zemi na košatom stro-
me na brehu jazera. Strom obýva veľmi rôznorodá 
skupina vtáčích priateľov, ale jedno majú spoločné: 
odkedy stretli holúbka Iesoda, ich životy sa navždy 
zmenili. Režisér Colin Brady  pripravil pre deti vyše 
polhodinové stretnutia, ktoré ich učia o Božom charaktere či o ovocí 
Ducha. Každý z vtáčikov predstavuje jednu z biblických postáv. Samotný 
Iesodo predstavuje Krista, Maggie je Mária Magdaléna, Matt, apoštol 
Matúš a Tom, apoštol Tomáš... Príbehy dopĺňajú chytľavé melódie a ľahko 
zapamätateľné texty. Niektoré z nich si môžete pozrieť na TV Lux od 15. 
do 22. júna. (Dada Kolesárová, amazon.com)

Šťastná hviezda

Čo sa stane, keď ťavy, ktoré vezú troch kráľov, zabudnú 
odbočiť do púšte a takmer nestihnú narodeninovú 
párty? Zároveň malý, ale odvážny oslík menom Bo 
vždy sníval o tom, že život pri vidieckom mlyne vymení 
za väčšie dobrodružstvo. Jedného dňa sa odhodlá 
k úteku a spojí svoje sily s roztomilou ovečkou Ruth 
a s Davom, zábavným holubom so vznešenými túž-
bami. Noví priatelia sa vydávajú v ústrety šťastnej hviezde a výprave ich 
snov. Čaká ich veľa zábavy a navyše sa stanú súčasťou príbehu všetkých 
čias a narodenia Božieho Syna. Viac sa dozviete vo veselej animovanej 
rozprávke. (kumran.sk)

Johnny Cash: The Gospel 
Collection

V tomto roku by legendárny americký folkový 
a country spevák s nezabudnuteľným hlasom Johnny 
Cash oslávil 86 rokov. Naspieval viac ako 1 500 piesní. 
Jedenásťkrát dostal Grammy  a v roku 1980 sa stal najmladším členom 
siene slávy country hudby, od roku 1992 je zapísaný aj v rokenrolovej 
sieni. Začiatkom 70. rokov ho nazvali Muž v čiernom, v tom čase sa stal 
znovuzrodeným kresťanom. Po takmer zázračnom vyliečení zo závislosti 
vedel, že všetci máme nárok na odpustenie, preto začal koncertovať vo 
väzniciach. Ponoril sa do kresťanskej viery – nahrával gospelové albumy, 
stretával sa s televíznymi kazateľmi a viedol striedmy rodinný život. Na vý-
berovke nájdete osemnásť kresťanských piesní. (Dada Kolesárová)
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J29.06. (piatok)  07.05 Velehradská zastavení: Slavení 
východní liturgie 09.55 Mše svatá ze Slavnosti sv. Petra 
a Pavla z Baziliky sv. Petra v Římě
J30.06. (sobota)  18.30 Bible pro nejmenší: Desatero přiká-
zání 21.35 Jan Pavel II. a pád komunismu – dokumentárny 
film 23.30 ŘkM R
J01.07. (nedeľa)  06.15 Dar z Medugorje – svedectvo 
07.40 ŘkM R 18.30 Hermie a jeho přátelé: Buzby a ne-
poslušné děti

LUMEN

J16.06. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v stre-
doveku: Počiatky rytierskych rádov 10.00 Kňaz alebo 
psychológ? (3) 20.15 Gaudete et exsultate: Naša cesta 
k svätosti. Hosť: prof. František Trstenský
J17.06. (nedeľa)  13.00 Vstup zakázaný: Krok do tmy, 
Consilia Mária Lakottová – príbeh odvážnej novinárky, 
ktorá sa odhodlá prelomiť kláštornú klauzúru, aby pred 
verejnosťou odhalila najintímnejšie tajomstvá rehoľného 
života (2)
J18.06. (pondelok)  16.30 Denné stacionáre, aká je ich 
úloha a komu môžu pomôcť? Hosť: Božena Kováčová
J19.06. (utorok)  20.00 Pútnické miesto Lurdy. Hosť: sprie-
vodca pútnikov Martin Mojžiš
J20.06. (streda)  21.00 Folklórne vysielanie v Českosloven-
sku po roku 1950 očami etnomuzikológa Ondreja Dema
J21.06. (štvrtok)  20.00 História a my: Vzťahy medzi kres-
ťanským Východom a Západom. Hosť: Ján Krupa

J23.06. (sobota)  15.15 Predstavenie knihy autorov Johna 
a Sama Eldredgeovcov: Zabíjanie levov – sprievodca skúš-
kami mladých mužov 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Prešova
J24.06. (nedeľa)  13.00 Vstup zakázaný: Krok do tmy, 
Consilia Mária Lakottová (3) 14.00 Hnutie kresťanských 
rodín pripravuje pre manželov evanjelizačné programy 
Fires. Hosť: Jaroslav Košťál
J30.06. (sobota)  10.00 Kňaz alebo psychológ? (4)

RTVS

JEDNOTKA
J15.06. (piatok)  08.30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku: Bardejov R
J18.06. (pondelok)  04.30 Od ovečky po gubu – dokument 
o spracovateľovi ovčej vlny, gubárovi Jánovi Fottovi 
z Klenovca R
J21.06. (štvrtok)  04.30 Štiavnické metamorfózy – repor-
tážny dokument R
J22.06. (piatok)  15.10 Ľubovniansky hrad objektívom 
Šymona Klimana

DVOJKA
J17.06. (nedeľa)  13.00 Orientácie 19.35 Slovo – príhovor 
evanjelického a. v. farára Mgr. Jána Mojzsisa R
J18.06. (pondelok)  12.30 Orientácie R
J19.06. (utorok)  08.55 Etnografický atlas Slovenska – do-
kument o historickom vývoji tradičnej kultúry na území 

Slovenska R 12.35 Osobnosti duchovného života: Mons. 
Viktor Trstenský R 13.00 Osobnosti duchovného života: 
Mons. Eduard Nécsey R
J24.06. (nedeľa)  10.20 Orientácie 19.35 Slovo – príhovor 
prof. Mons. Františka Dlugoša, PhD.

RÁDIO SlOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
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 z Blatnice 
pri Martine 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí 
v 20. storočí
J01.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 22.20 
Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa

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

 E S S K T K K L A C I S A L O B D

 O N D E U A S E N V Ý E J T E E T

 K E R R R L Y N L S A R V K K T R

 O O V Á A T I A E O L K S A P E O

 R V L N N O S E B U B O N D J A S

 Ť E I I Y Y A Z F O B I T A Á B N

 J N F K B S L O B O D A M A S K O

 A O T O T A T P T E L O V E D A T

 R A K Á R O O A F E R O P N S R S

 M S T V G M R Ľ N I Š B A L A T E

 O I Y R T S A T E I R T A U O E I

 K L A S I K A K A N C M M K I L M

 E F K R Y H A Ľ K O Y A Y L R A B

Legenda: ASTÁT, ASTRY, BARLY, BOLEK, BUBON, DAMASK, DEKANI, 
FINTY, FIRMY, FĽAKY, FOTOGRAF, HAĽKO, JARMOK, KARTEL, KLASIKA, 
KOLIBA, KRYHA, LARVY, LASICA, MAJER, MATKY, MIESTO, NÁREK, 
OBJAV, OCTAN, OKRES, OŠIAĽ, OTLAK, PLYNÁRNE, PODOBA, 
REFORMA, RIEKA, SALTO, SASANKA, SEKTA, SKOBY, SLAMY, SLANINA, 
SLOBODA, SLOTA, SOBOTA, STANICA, STOKY, STRES, TALENT, 
TELOVEDA, TEROR, TORTA, TRAUMA, TURANY, VLASY, ZBERBA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 10: Krížovka: Rodičovstvo je 
o zodpovednosti. Osemsmerovka: Sme povolaní žiť pre druhých.

Výherca: Juraj Špak z Tichého Potoka

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

Pomôcky:  
Ma, Trib,  

Make
Obliekol

1
q

Slávil Stajňa, 
zastarale

Solmizačná 
slabika

Čistiaci 
prostriedok Lesk Chobotnatec Symetrála

Babylónska 
bohyňa 
zeme

Vyslala som 
niekoho 
dakde

Prišiel

Potreba 
na šitie

Lepidlo 3
q

Štát v USA
Plošná miera

Americký 
bahniakovitý 

vták

Americká 
šelma

Atletický klub

Mačkovitá 
šelma

Popravca Chem. značka 
hliníka

Americké 
platidlo Ázijské jazero

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Malý dom Japonská 
lovkyňa

Milión  
gramov Ono

Výrobok 
určený 

na predaj

Súd, 
po taliansky

Kyjaky

Ináč

Austrálsky 
medvedík
Stávkový 

lístok

Útoky 
lietadiel

Povrchová 
baňa

Lis

Starorímsky 
peniaz Osirelý

Inštitút Juraja 
Paleša

Voltampér, 
skratka

Ženské meno Hmyzožravec

  Severozápad, 
skratka

Malá sekera
Otravné látky

Tam

2   u Domácke 
mužské 
meno

Textilná látka 
s krátkym 

vlasom
Sloh
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Automatizácia  
chrámových zvonov 
Používame najspoľahlivejšiu technológiu 
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom 
snímaní polohy zvonu s motorickým 
pohonom riadeným mikroprocesorom. 
Osvedčená novinka! Pohon pomocou 
lineárneho motora nemá žiadne fyzické 
spojenie so zvonom, chod zvonu bez 
vibrácií, maximálne priblíženie ručnému 
zvoneniu. Realizujeme kompletnú 
rekonštrukciu pôvodného zavesenia 
a uchytenia zvonov, ako aj elektrických 
pohonov. V roku 2012 sme elektrifikovali 
približne 150 zvonov.

Digitálne zvony  
s hodinovým odbíjaním 
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá 
finančne náročné použitie liatych 
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie 
zvonových zariadení. Systém obsahuje 
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný 
automat, pohrebnú automatiku, 
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný 
pochod...). 

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový 
stroj riadený DCF signálom, pre 
číselníky do priemeru troch metrov 
vyrobených laserovou technológiou 
za bezkonkurenčné ceny spolu 
s odbíjaním. 

Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do hmotnosti 
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie. 
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón 
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej 
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač 
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu 
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom 
a parametrickým korektorom v celom 
zvukovom pásme s reguláciou 20 až 
0 dB. Každý vstup má samostatné 

nastavenie citlivosti, basov, výšok, 
100 Hz filtra a fantómového napájania. 
Vďaka týmto parametrom je docielené 
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov 
a kompletná elektrifikácia 
chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné LED 
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré 
nahrádzajú klasické halogénové 150, 
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 
80 % energie.

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

Kúrenie do chrámu – 
tepelné žiariče, lavicové 
kúrenie 
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu 
tepelnými infražiaričmi nemeckej 
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale 
priestor pred nimi s okamžitým teplom 
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií. 
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na úrovni 
21. storočia – slúži na zobrazenie 
piesní, veršov, žalmov uložených na SD 
karte, komunikácia tabule s obslužným 
zariadením je bezdrôtová. Rozmer 
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov, ktorý 
je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový 
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 
Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu 
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona 
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá litugia (10.00 h); liturgic-
ký priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
23.06. Kňazská vysviacka
24.06. Kňazská vysviacka a vďakyvzdanie Bohu 
pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky vla-
dyku Jána Babjaka SJ (priamy prenos pre TV Lux) 
30.06. Púť rodín a stretnutie vladyku Jána Babja-
ka s deťmi Prešovskej archieparchie
07.07. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruže-
nec (16.30 h) Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
17.06. Večeradlo MKH (16.30 h)
20.06. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
22.06. Modlitby za uzdravenie k svätému Charbe-
lovi (17.00 h)
27.06. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
07.07. Fatimská sobota (09.30 h)

litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
V mesiacoch júl a august sú každú nedeľu sväté 
liturgie aj o 18.00 h, okrem 7. júla a 5. augusta.
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby za uzdra-
venie (10.30 h)
07.07. Fatimská sobota (10.30 h)
08.07. Malá púť (10.30 h)
22.07. Sväté liturgie (10.30 h; 14.00 h; 18.00 h)
Po všetkých svätých liturgiách je svätenie áut.

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
15. – 16.06. Duchovná obnova pre kňazské man-
želské páry pod vedením otca Vladimíra Sekeru. 
Začiatok je v piatok o 18.00 h a koniec v sobotu ve-
čer o 18.00 h. Príspevok je 20 eur za manželský pár.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo
08. – 13.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto vý-
sady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo 
v živote človeka degradovalo, a preto na túto in-
štanciu útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez 
svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej 
láske ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigor-
de, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, 
a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha 
a jeho lásky k nám. Bližšie informácie: centrum.ro-
dina@gmail.com. Príspevok je 135 eur za osobu.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad 
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jaku-
bany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h), 
Hlinné (11.30 h)
04. – 06.07. Tábor pre rómske rodiny na Sigorde
Viac info: savore.sk

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
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)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
20.06. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

Ruženec za závislých: Utorok 16.30 Kaplnka v ne-
mocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta Má-
ria na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier 
sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach; 
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku


