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Po odstúpení vladyku Szilárda Keresztesa 
10. novembra 2007 sa 2. mája 2008 stal haj-
dúdorožským biskupom a apoštolským ad-
ministrátorom Miškoveckého apoštolského 
exarchátu Péter Fülöp Kocsis. Novovymeno-
vaný biskup vyšiel práve z prostredia miest-
nej cirkvi, kde absolvoval i vysokoškolské 
štúdiá. Ďalšie štúdiá absolvoval v zahraničí. 
Po niekoľkoročnom pôsobení v Maďarsku 
najmä vo vzdelávacích inštitúciách vstúpil 
v roku 1995 do benediktínskeho monastiera 
v Chevetogne v Belgicku. 6. novembra 1998 
urobil svoj slávnostný sľub pred biskupom 
Szilárdom Keresztesom. V roku 1999 po ab-
solvovaní noviciátu pôsobil v monastieri 
v Dámóci. Vysviacku prijal 30. júna z rúk 
svojho predchodcu, ako aj prešovského 
metropolitu Jána Babjaka SJ a mukačevského 
eparchu Milana Šášika CM.

Počas jeho pôsobenia došlo k stabilizácii 
inštitúcií v eparchii i exarcháte. Maďarská 
gréckokatolícka cirkev sa nachádza v období 
s historicky najpriaznivejšími vonkajšími 
podmienkami, keď môže ohlasovať evanje-
lium bez vonkajších zásahov. Od deväťde-
siatych rokov došlo k významným zmenám 
v maďarskej spoločnosti. Okrem rastúceho 
sociálneho napätia sa tu začali prejavovať 
zjavné známky morálnej krízy. Pred kňazmi 
i veriacimi tak stoja nové výzvy pri ohlasova-
ní Ježiša Krista.

Najvýraznejšou zmenou prešla samotná 
cirkevná štruktúra. 5. marca 2011 sa novým 
exarchom Miškoveckého apoštolského 
exarchátu stal Atanáz Orosz, ktorý pochádza 
z kňazskej rodiny z Nyíregyházy. Po štúdiách 
v Maďarsku pokračoval v postgraduálnom 
štúdiu v Ríme. V roku 1991 vstúpil do novi-
ciátu v benediktínskom monastieri v Che-
vetogne v Belgicku. Následne v rokoch 1993 
– 1995 pôsobil na Vysokej škole sv. Atanáza 
v Nyíregyháze. Potom sa však vrátil do bel-
gického monastiera, kde 19. júla 1996 zložil 

slávnostné sľuby. Po návrate zo Chevetogne 
spolu s ostatnými mníchmi založil v roku 
1999 v Dámóci Monastier Kristovho vzkrie-
senia. Od roku 2008, po vysviacke biskupa 
Kocsisa žil v kláštore v súlade s prísnymi pra-
vidlami kláštorného života sám až do roku 
2011.

21. mája 2011 bol vysvätený za biskupa 
sekretárom Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, 
prešovským metropolitom Jánom Babjakom 
SJ a hajdúdorožským eparchom Petrom 
Fülöpom Kocsisom.

20. marca 2015 pápež František apoštol-
skou konštitúciou In hac suprema rozšíril 
hranice apoštolského exarchátu v Miškovci 
na územie žúp Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád a časť župy Hajdú-Bihar a po-
výšil ho na eparchiu. Zároveň z Hajdúdorož-
skej eparchie odčlenil územie župy Szabol-
cs-Szatmár-Bereg a zriadil novú eparchiu 
v Nyíregyháze, kde doteraz hajdúdorožský 
biskup rezidoval. Jej administrátorom sa stal 
vladyka Atanáz. Samotnú Hajdúdorožskú 
eparchiu povýšil na archieparchiu a jej sídlo 
Debrecín sa stalo aj sídlom samostatnej met-
ropolie Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris. Za jej metropolitu bol vymenovaný 
vladyka Péter Fülöp Kocsis. Tým sa táto cir-
kev po metropoliách v Pittsburghu a Prešove 
stala treťou metropoliou vlastného práva 
na svete.

Novým apoštolským administrátorom 
Nyíregyházskej eparchie sa 31. októbra 2015 
stal Ábel Antal Szocska OSBM, ktorý ako 
kňaz spravoval eparchiu až do svojho vyme-
novania za miestneho biskupa 7. apríla 2018. 
Biskupskú vysviacku prijal v Máriapócsi 
10. mája 2018.

V Maďarsku dnes žije podľa pápežskej 
ročenky Annuario Pontico 320- až 330-tisíc 
gréckokatolíkov. Pri poslednom sčítaní ľudu 
v roku 2011 sa však ku Gréckokatolíckej cirkvi 
prihlásilo iba necelých 180-tisíc občanov Ma-
ďarska, čo je oproti roku 2001 pokles o skoro 
90-tisíc.
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Milé srdce
Často rozmýšľate, 
dokonca sa niekedy 
aj pýtate iných, čo 
znamená byť kres-
ťanom? Ak chce 
niekto nasledovať 
Krista, zákonito si 
kladie túto otázku. 
Odpoveď je navo-
nok jednoduchá 
– byť kresťanom 

znamená nasledovať Krista, byť mu podob-
ný. Ale ako? Čo znamená „byť mu podobný“?

Ak sa pýtame ako, odpovedá nám sám 
Ježiš, keď stretol mladíka, ktorý chcel 
dosiahnuť dokonalosť. Povedal mu: „... 
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, 
z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 
12, 30) No čo to znamená?! Z celého srdca 
znamená úprimne, zanietene. Z celej mysle 
znamená aj vo svojich slovách a skutkoch, 
lebo tie vychádzajú z myšlienok rodiacich sa 
v mysli. A z celej sily? Boh nikdy nechce viac, 
než na čo nás stvoril. Nechce od nás nič, čo 
by nebolo v našich silách. No zároveň to, čo 
od nás chce, sa nedá splniť ľahko. Človek 
neraz musí ísť až na okraj svojich síl, do sféry 
viery. Ak by bolo všetko iba v medziach ľud-
ských síl, často by sme to robili iba my sami. 
Ak je to však na medzi, zo všetkých síl, bez 
nejakých „zadných dvierok“, s bázňou, no 
bez strachu, vtedy je to ako balans na kraji 
priepasti. A ten bez viery nik nezvládne. No 
a viera nie je od nás – je to jeho dar, dar Otca, 
ktorý nám priniesol jeho jednorodený Syn.

Odpoveď na druhú otázku je ešte ťažšia. 
Čo znamená „byť mu podobný“? Podobať sa 
Kristovi znamená vnímať, myslieť a konať 
ako on. Zamilovať si tento život, žiť ho 
s radosťou. Znamená to aj žiť život podobný 
tomu Ježišovmu nie v okolnostiach, lebo tie 
zo začiatku prvého milénia dnes už nikde 
nenájdeme, ale žiť život jeho ducha. Ducha, 
ktorého nám poslal od Otca. Ducha pravdy, 
ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí 
ani nepozná (porov. Jn 14, 17). Ducha, ktorý 
je zosobnením vzťahu medzi Otcom a Sy-
nom, a Synom a Otcom. Ak tohto ducha prij-
meme, staneme sa účastníkmi tohto vzťahu. 
Staneme sa Otcovými adoptívnymi deťmi. 
Zamilovať si život podľa Krista znamená 
milovať jeho samotného. Lebo jeho slová, 
jeho skutky – to je on sám. Tak nám ukazoval 

pravdu o sebe i o Otcovi. Milovať ho zname-
ná zachovávať jeho prikázania (porov. Jn 14, 
21). A on má iba jedno prikázanie: „Aby ste sa 
milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ 
(Jn 15, 12)

Milovať sa navzájom znamená mať lásku 
vo svojom srdci, mať srdce plné miloty – milé 
srdce pre každého bez rozdielu pohlavia, 
farby pleti, veku, vzdelania, ale i vône či jeho 
skutkov. Robiť to, čo robí Otec, ktorý „dáva 
slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posie-
la dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ 
(Mt 5, 45). Milovať úprimnou láskou hľada-
júcou skutočné šťastie toho druhého, nie iba 
povrchne to, čo ho upokojí. Lebo vtedy nám 
nejde o neho, ale o vlastný pokoj.

Prečo o tom píšem? Lebo žijeme časy, keď 
azda viac než inokedy treba ukázať svetu 
existenciu Božích synov, ukázať im ich slová 
a skutky. Ľudia tohto sveta to nepochopia, 
bude im to cudzie, bláznivé. Ale predsa ich 
to bude lákať a budú sa snažiť znova niečo 
z toho života Božej rodiny prevziať do svojho. 
O tom svedčí celá rímska, neskôr európska 
aj celá všeobecná ľudská kultúra. No začni-
me doma. Nebojme sa sadnúť si k človeku, 
ktorého iní pre niečo odsudzujú. Ukážme 
mu, že byť kresťanom znamená nesúdiť ho. 
Ale pre úplnosť musím povedať, že to záro-
veň znamená aj nepodieľať sa na jeho „zlých“ 
skutkoch.

Ukážme svojím životom Boha tým, 
ktorí v neho neveria, i tým, ktorí ho pre svoj 
zakalený zrak nedokážu spoznať. Ukážme 
ho neoliberálom i neofašistom. Ukážme ho 
tým, ktorí sú zranení bohatstvom – bohá-
čom i bedárom. Ukážme ho tým, ktorým ich 
intelekt bráni ho spoznať buď pre veľkú, ale-
bo malú mieru schopností. Ukážme ho tým, 
ktorí hľadajú cesty, ako pomôcť utrápeným 
a, nepoznajúc ho, ponúkajú im „rýchly únik“ 
– eutanáziu či potrat. Prečo? Lebo tí všetci 
sú naša rodina, ktorá sa stratila v hluku tohto 
sveta. Sveta bez Krista. Sveta, ktorý ho nedo-
káže spoznať a prijať. Buďme pre nich soľou, 
ochuťme im ich životy sebou, aby začali žiť 
a nie iba prežívať.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Delegácia Moskovského pravoslávneho 
patriarchátu sa stretla so Svätým Otcom

Svätý Otec František prijal 30. mája v Aule 
Pavla VI. dvadsaťčlennú delegáciu Moskov-
ského pravoslávneho patriarchátu, ktorú 
viedol metropolita Hilarion Alfejev, predseda 
odboru pre vonkajšie vzťahy Moskovského 
patriarchátu.

Delegácia prišla do Ríma na pozvanie 
Talianskej biskupskej konferencie, aby sa zú-
častnila na trojdňových jednaniach na mies-
tach svätých apoštolov Petra a Pavla.

Svätý Otec privítal hostí slovami: „Som 
rád, že spolu kráčame cestou jednoty.“ De-

legáciu ďalej ubezpečil, že Katolícka cirkev 
nedopustí, aby sa zrodili rozkolné postoje, 
a že chce, aby v Rusku bol jediný patriarchát, 
ten pravoslávny. „Treba rešpektovať cirkvi 
zjednotené s Rímom, ale uniatizmus ako 
cesta jednoty je prekonaný,“ uviedol Svätý 
Otec. Ďalej vyjadril potrebu štúdia teológie 
a vyjasňovania si rôznych bodov, ale zároveň 
nevyhnutnosť kráčať v láske a modlitbe. (RV 
CZ; foto: vaticannews.va)

J▌Pápežská eucharistická procesia sa vrátila 
k staršej tradícii

Svätý Otec František viedol 3. júna eucha-
ristickú procesiu na rímskom prímorskom 
predmestí v Ostii. Procesii predchádzala 
svätá omša pred Kostolom sv. Moniky. Takto 
sa Svätý Otec vrátil k tradícii Pavla VI., ktorý 
na slávnosť Božieho tela navštevoval rôzne 
mestské farnosti a práve v Ostii slávil tento 
sviatok v roku 1968.

V homílii Svätý Otec zdôraznil potrebu 
prípravy na prijímanie Eucharistie, v ktorej 
človek reálne stretáva Ježiša a získava podiel 
na jeho živote. Napokon vyzval k častému 
prijímaniu Eucharistie a účasti na liturgic-
kých sláveniach. (RV CZ)

J▌V Máriapócsi sa konal beh viery
Viac ako 650 registrovaných účastníkov sa 
9. júna zúčastnilo na 2. ročníku bežeckej púte 
a rodinného festivalu Pray&Run v Máriapóc-
si. Počas roka prichádzajú ľudia k Presvätej 
Bohorodičke do Máriapócsa s rôznymi pros-
bami, pričom pútnikov väčšinou sprevádzajú 
palice, ktoré sú im oporou v ťažkých chvíľach. 
Tentoraz väčšina prišla bez nich, aby svojím 
behom vydala svedectvo o svojej viere.

Štart sa konal pri bazilike a pokračoval 
päťkilometrovou vyznačenou trasou v blíz-

kom okolí chrámu, pričom niektorí bežecký 
okruh zdolali viackrát. Toto hlučné, hudbou 
sprevádzané podujatie sa začínalo stíšením 
sa pri máriapócsskej Bohorodičke modlitbou 
paraklisu. Po dorazení do cieľa prvá cesta 
väčšiny účastníkov viedla opäť k zázračnej 
ikone, aby sa poďakovali nebeskej Matke 
za úspešné zvládnutie tejto výzvy a prosili 
o silu vydávať svedectvo viery aj v každoden-
nom živote. (P. Pankulics)

�� Dikastérium pre laikov, rodinu a život 
pripravilo prvý vatikánsky dokument 
na tému športu Vydať zo seba to naj-
lepšie. O kresťanskom pohľade na šport 
a ľudskú osobu, ktorý bol vo Vatikáne 
vydaný 1. júna. Pri tejto príležitosti Svätý 
Otec František zaslal list prefektovi dikas-
téria kardinálovi Kevinovi Farrellovi, ktorý 
dokument za účasti predstaviteľov rôznych 
športových organizácií a združení pred-
stavil v tlačovom stredisku Svätej stolice. 
Dokument je rozčlenený do piatich kapitol 
zaoberajúcich sa vzťahom Cirkvi a športu, 
vzťahom športu a ľudskej osoby z antro-
pologického hľadiska, ďalej niektorými sú-
časnými výzvami športu a napokon Cirkvou 
a pastoráciou športu.

�� Vatikánsky denník L´Osservatore Ro-
mano priniesol 30. mája článok prefekta 
Kongregácie pre náuku viery arcibiskupa 
Luisa Ladariu s nadpisom Definitívny 
charakter náuky Ordinatio sacerdota-
lis. Na margo niektorých pochybností. 
Uviedol, že učenie Cirkvi o služobnom 
kňazstve vyhradenom výlučne mužom 
má definitívny charakter. Vysvetlil, že vec 
je definitívne uzavretá vyjadrením sv. Jána 
Pavla II. z roku 1994 o nemožnosti svätenia 
žien a že nejde len o disciplinárnu, ale 
aj o vieroučnú záležitosť. V článku dáva 
argumenty, ktoré vylučujú takúto možnosť, 
a to v prvom rade na základe „podstaty 
sviatosti“ kňazstva, ktorú Cirkev nemôže 
meniť, a to z poslušnosti voči Pánovi.

�� V Brne sa 21. mája uskutočnil už 
7. ročník stretnutia českých katolíckych 
nemocničných kaplánov. Témou stretnu-
tia, na ktorom sa zúčastnilo asi päťdesiat 
kaplánov, bola úloha emócií v profesijnom 
živote tohto druhu a tiež pri poskytova-
ní pastoračnej starostlivosti pacientom. 
Program zavŕšila omša v Katedrále sv. Petra 
a Pavla, ktorú s kňazmi slávil pomocný 
brniansky biskup Pavel Konzbul. (TK ČBK)

�� V Grécku sa 4. – 7. júna uskutočnilo 
zasadnutie koordinačného výboru spoloč-
nej Medzinárodnej komisie pre teologický 
dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou 
cirkvou. Všeobecnou témou stretnutí je 
Primát a synodalita v druhom tisícročí. 
Zvlášť sa rozoberala problematika uniatiz-
mu. Bolo vypracovaných päť dokumentov, 
ktoré sa predložia na plenárnom zasad-
nutí v novembri. Dokumenty boli prijaté 
jednomyseľne pravoslávnymi aj katolíckymi 
členmi. Zdôraznili, že východné katolícke 
cirkvi majú nielen právo na existenciu, ale 
mali by byť považované za sesterské cirkvi, 
ktoré majú určitú úlohu v ďalšom rozvoji 
ekumenického dialógu medzi Pravoslávnou 
a Katolíckou cirkvou. (news.ugcc.ua)
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slovo Svätého Otca

Pamätaj na lásku
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Pamätať na Krista
Svätý Otec František v rannej homílii vychá-
dzal z liturgického čítania z Listu sv. Pavla 
Timotejovi (2 Tim 2, 8 – 15), v ktorom sa uvá-
dza: „... pamätaj na Ježiša Krista“. Vysvetlil: 
„Znamená to vrátiť sa v pamäti, aby sme sa 
stretli s Kristom, aby sme našli silu a mohli 
kráčať vpred. Kresťanská pamäť je akoby 
soľou života. Bez pamäti nemôžeme napre-
dovať. Keď stretneme kresťanov bez pamäti, 
rýchlo vidíme, že stratili chuť kresťanského 
života a skončili ako osoby plniace priká-
zania, ale bez mystiky, bez toho, aby stretli 
Ježiša Krista. A my v našom živote musíme 
stretnúť Ježiša Krista. Existujú tri spôsoby, 
ako stretnúť Ježiša Krista: v počiatočných 
momentoch viery, v našich predkoch 
a v Pánovom zákone. Každý z nás má takéto 
chvíle – momenty stretnutia s Ježišom Kris-
tom, keď sme zmenili život, keď nám Pán 
dal spoznať vlastné povolanie, keď nás Pán 
navštívil v nejakej ťažkej chvíli. V srdci máme 
tieto momenty. Hľadajme ich. Kontempluj-
me tieto chvíle. Spomienky na okamihy, 
keď som stretol Ježiša Krista, spomienky 
na momenty, keď Ježiš Kristus stretol mňa, 
sú zdrojom kresťanského putovania životom, 
sú zdrojom, ktorý mi dodá silu. Druhým 
spôsobom, ako stretnúť Ježiša, je spomienka 
na predkov, ktorých List Hebrejom nazýva 
našimi predstavenými, ktorí nám hlásali Bo-

žie slovo. Aj Pavol v Liste Timotejovi vyzýva: 
,... pamätaj na tvoju mamu a starú mamu, 
ktoré ti odovzdali vieru.‘ Vieru sme nedostali 

prostredníctvom pošty, odovzdali nám ju 
mužovia a ženy. V Liste Hebrejom sa uvádza: 
,... hľaďte na zástup svedkov, ktorí podstúpili 
mučeníctvo, a berte od nich silu.‘ A do tretice 
je tu zákon lásky, ktorý nám Ježiš pripomí-
na v dnešnom úryvku z Evanjelia podľa sv. 
Marka. Treba pamätať na Pánov zákon. Ten 
je gestom lásky. Pán ho pre nás vytvoril, aby 
nám ukázal cestu – povedal nám: ,... na tejto 
ceste sa nepomýliš‘. Treba sa v pamäti vrátiť 
k tomuto zákonu. Nie však k chladnému 
zákonu, ktorý sa zdá byť len právnym, to nie. 
Ide o zákon lásky, zákon, ktorý Pán vložil 
do našich sŕdc. Som však verný tomuto záko-
nu, pamätám naň, opakujem si ho? My kres-
ťania, aj zasvätení, máme niekedy ťažkosti 
zopakovať prikázania naspamäť: ,Áno, áno, 
pamätám si ich‘, no potom v istom momente 
urobím chybu, už si nepamätám. Pamätať 
na Ježiša Krista znamená mať pohľad upretý 
na Pána v tých chvíľach môjho života, keď 
som ho stretol, vo chvíľach skúšky, v mojich 
predkoch a v zákone. A pamätaním nie je len 
vracanie sa späť. Pamätať znamená vrátiť sa, 

aby som mohol napredovať. Pamäť a nádej 
idú pospolu. Sú komplementárne, vzájom-
ne sa dopĺňajú. Pamätaj na Ježiša Krista, 
na Pána, ktorý prišiel, zaplatil za nás a ktorý 
ešte príde – na Pána pamäti, Pána nádeje. 
Nech nám Pán pomôže v snahe o pamäť 
a nádej.“ (úryvok homílie zo 7. júna 2018)

Boh miluje prvý
Na sviatok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca 
Svätý Otec poukázal na Boha, ktorý miluje 
ako prvý: „Nie my sme milovali Boha, ale 
je to on, ktorý nás miloval ako prvý, on je 
prvý v láske. Ide o pravdu, ktorú proroci 
vysvetľovali obrazom kvetu mandľovníka, 
ktorý zakvitá na jar ako prvý. Boh je taký, 
vždy je prvý. Očakáva nás ako prvý, miluje 
nás ako prvý, pomáha nám ako prvý. Nie 
je však jednoduché chápať Božiu lásku. Sv. 
Pavol hovorí o Kristovom nevyspytateľnom 
bohatstve ako o skrytom tajomstve. Je to 
láska, ktorá sa nedá pochopiť. Kristova láska, 
ktorá prekonáva každé poznanie. Presahuje 
všetko. Taká veľká je láska Boha. A jeden 
básnik hovorieval, že ,je ako more bez po-
brežia, bez dna...‘, je bezhraničným morom. 
A toto je láska, ktorú máme chápať – to je 
láska, ktorú dostávame. Pán nám svoju lásku 
zjavoval počas dlhých dejín spásy, bol veľkým 
pedagógom. Vychádzajúc zo slov proroka 
Ozeáša nezjavoval ju prostredníctvom moci. 
Nie. Ale ako píše prorok: ,... ja som učil 
kráčať môj ľud, držiac ho za ruku. Staral som 
sa oň.‘ Držiac ho za ruku, zblízka, ako otec. 
Ako Boh prejavuje lásku? Prostredníctvom 
veľkých vecí? Nie, umenšuje sa, stáva sa 
maličkým pomocou gest nežnosti, dobroty. 
Stáva sa maličkým. Približuje sa. A pomocou 
tejto blízkosti, týmto umenšovaním sa nám 
dáva pochopiť veľkosť tejto lásky. Veľké veci 
rozumieme prostredníctvom tých maličkých. 
Nakoniec Boh posiela svojho Syna, no posiela 
ho v tele. A Syn sa uponížil až na smrť. Toto 
je tajomstvo Božej lásky – najväčšia veľkosť je 
vyjadrená v umenšení. Takto môžeme chápať 
aj cestu kresťana. Keď nás chce Ježiš naučiť, 
aké má byť správanie kresťana, nehovorí 
veľa, ukazuje nám známy text z 25. kapitoly 
Matúšovho evanjelia, na základe ktorého 
budeme súdení. A čo hovorí? Nehovorí: ,Ja 
si myslím, že Boh je taký. Ja som pochopil 
Božiu lásku takto.‘ Nie, nie. V maličkosti som 
prejavil Božiu lásku. Dal som jesť hladnému, 
piť smädnému, navštívil som chorého a uväz-
neného. Skutky milosrdenstva sú práve tou 
cestou lásky, ktorej nás Ježiš učí v kontinuite 
s touto láskou veľkého Boha! Netreba veľké 
prejavy o láske, naopak, potrebujeme mužov 
a ženy, ktorí vedia robiť tieto malé skutky pre 
Ježiša, pre Otca. Skutky milosrdenstva sú 
pokračovaním tejto lásky, ktorá sa umenšu-
je, prichádza k nám a my ju nesieme ďalej.“ 
(úryvok homílie z 8. júna 2018)

„Mária je presne taká, akou chce mať  
Boh svoju Cirkev: láskavá, pokorná,  

chudobná na veci a bohatá na lásku.“  
(twitter Svätého Otca Františka  

z 9. júna 2018)
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JJ IS PA
J� foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.

Program púte sa začal privítaním pútnikov 
a modlitbou Ďakovného akatistu, ktorý vie-
dol otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej 
archieparchie. Nasledovala archijerejská 
svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom 
bol prešovský arcibiskup metropolita Ján 

Babjak SJ. Slávnostnú kázeň ohlásil emerit-
ný przemyšlsko-varšavský arcibiskup Ivan 
Martyniak.

Pred archijerejskou svätou liturgiou 
vladyka Ján Babjak udelil nižšie svätenia 
Germanovi Stumpfovi, seminaristovi 
z jezuitskej rehole, ktorý pochádza 
z Kazachstanu a je teraz na formácii, 
a študuje v Krakove. Svätú liturgiu 
koncelebrovalo sto kňazov.

Kristus je skala 
milosrdenstva
V sobotu 2. júna sa uskutočnila už 9. metropolitná púť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Bola súčasťou slávenia tohtoroč-
ného Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.

6 www.casopisslovo.sk



Slovo pútnikom
V kázni vladyka Ivan Martyniak viac ako 
štyrom tisícom pútnikom pripomenul, že už 
Starý zákon je plný obrazov Božieho milo-
srdenstva. Napríklad dúha, ktorá sa ukázala 
po potope sveta, je takým znakom, obrazom 
Božieho milosrdenstva, že Boh už nebude 
trestať. Ale aj znak, ktorý Boh napísal Kaino-
vi na čelo, aby ho nikto nezabil. „Teológovia 
rozmýšľajú, čo to bol za znak. To bol znak, že 
je to hriešne Božie dieťa, kvôli ktorému príde 
Spasiteľ, Boží Syn na svet.“ Tieto starozákon-
né obrazy prepájal kazateľ so sestrou Faustí-
nou Kowalskou a so súčasnosťou. V Starom 
zákone Boh hovoril prostredníctvom pro-
rokov, ktorí ohlasovali Božie milosrdenstvo, 
hovorili, že hriech bude odpustený. A Boh 
povedal sestre Faustíne, že teraz ju posiela 
ku všetkým ľuďom s jeho milosrdenstvom. 
Kazateľ spomenul aj novú exhortáciu pápeža 
Františka Gaudete et exsultate a povedal, že 
v nej Svätý Otec pozýva každého k milosr-
denstvu a dobrote každý deň, pretože každý 
je povolaný k svätosti. Zamyslel sa aj nad 
mnohými nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú 
svätosť rodín, ako sú potraty či vytrácanie 
sa pojmov manžel a manželka, otec a mat-
ka. Ale poukázal nakoniec na východisko, 

keď povedal: „Boh dáva záchranu! Na púšti 
Mojžiš udrel po skale a vytryskla voda, lebo 
Izraeliti umierali od smädu – a sv. Pavol na-
píše, že tou skalou je Ježiš Kristus. To je skala 
milosrdenstva. Božie milosrdenstvo potrebu-
jeme všetci. Milosrdenstvo, to je plnosť Božej 
spravodlivosti. Boh zjavuje svoje meno, že je 
milosrdný.“

Popoludňajší program
Po obedňajšej prestávke mala pre pútnikov 
katechézu sestra Blanka, pochádzajúca zo 
Slovenska. Po katechéze sa pútnici zjednotili 
v modlitbe hodinky Božieho milosrdenstva. 
Potom sa prihovoril krakovský arcibiskup 
metropolita Marek Jędraszewski, ktorý 
sa poďakoval za hojnú a pravidelnú účasť 
gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska 
v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Kra-
kove-Lagiewnikach a vyjadril radosť z toho, 
že na budúci rok to už bude jubilejná desiata 
gréckokatolícka púť.

Vladyka Ján Babjak pútnikom oznámil, 
že budúcoročná 10. metropolitná púť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove sa uskutoční v sobotu 18. mája 
2019, v deň 99. výročia narodenia sv. Jána 

Pavla II. Po požehnaní, ktoré spolu udelili 
krakovský arcibiskup, prešovský arcibiskup 
a emeritný biskup Jan Zając, sa pútnici 
presunuli do blízkeho Centra Jána Pavla II., 
kde si vypočuli sprievodné slovo a mohli si 
pozrieť celé centrum.

Celú homíliu z archijerejskej svätej 
liturgie si môžete vypočuť alebo prečítať 
na internetovej stránke 
Prešovskej archieparchie 
http://www.grkatpo.
sk/?spravy&id=2869.
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J▌Vladyka Ján Babjak sa stretol  
s mladými výtvarníkmi

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade 
v Prešove sa 30. mája uskutočnilo stretnutie 
vladyku Jána Babjaka SJ so žiakmi a študent-
mi materských, základných a stredných škôl, 
ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia 
očami detí a mládeže a do výtvarného projek-
tu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa 
umiestnili na prvých troch miestach v pro-
topresbyterskom či metropolitnom kole.

V úvode v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
bohoslovec Martin Grošík predstavil histó-
riu chrámu a poukázal na vzácne relikvie 
blahoslavených hieromučeníkov P. P. Goj-

diča, V. Hopka. Súčasťou prehliadky bola aj 
návšteva krypty. Výklad pokračoval na arci-
biskupskom úrade pri stálej expozícii, ktorá 
približuje históriu i súčasnosť Prešovskej 
archieparchie.

Napokon všetkých v sále biskupov prijal 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ. Po úvodnom príhovore odovzdal súťa-
žiacim diplomy a vecné ceny. Stretnutie sa 
zakončilo spoločnou fotografiou a archije-
rejským požehnaním. (P. Cap; foto: M. Pav-
lišinovič)

J▌Chotčianski veriaci zažili historicky prvé misie
Vo farnosti Chotča sa 30. mája – 3. júna 
konali prvýkrát v histórii sväté misie. Misie 
viedli otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko 
CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR. Program sa 
začal v stredu večer privítaním otcov misio-
nárov, svätou liturgiou a krížovou cestou 
s misijným krížom po dedine.

Dominantným bodom každého dňa boli 
sväté liturgie a program misií bol obohatený 
aj o pobožnosti s príhovormi o modlitbe, 
ktoré boli v dopoludňajších hodinách, ako 
aj o stretnutia pre mužov, ženy a mladých. 
Súčasťou misií bola obnova krstných či man-
želských sľubov, ako aj udeľovanie sviatosti 
pomazania chorých. Otcovia redemptoristi 

takisto zavítali aj medzi škôlkarov a žiakov 
miestnej základnej školy.

Čas misií vyvrcholil nedeľnou svätou 
liturgiou so záverečnými poďakovaniami 
a posvätením misijného kríža. (M. Fejko; 
foto: S. Palejová)

J▌V Prešove sa uskutočnil  
festival duchovnej piesne

Na prešovskom sídlisku Prešov-Sekčov 
v Cerkvi Povýšenia sv. Kríža sa 3. júna konal 
festival duchovnej piesne Prehliadka spevov 
nášho ľudu. Organizátorom festivalu bol 
miestny miešaný spevácky chrámový zbor 
Stauros pod vedením vedúceho Štefana 

Danča a dirigentky Evy Fuchsovej, miestny 
farár otec Rastislav Baka a kaplán Matúš 
Verba. Festival sa konal pri príležitosti osláv 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, 
ktorá oslavuje medzi iným 200. výročie 
svojho vzniku.

�� Žiaci druhého stupňa Cirkevnej základ-
nej školy s materskou školou bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove sa 23. – 24. mája 
zúčastnili na duchovných cvičeniach 
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešo-
ve. Program zahŕňal modlitby molebenu, 
akatistu, sväté liturgie a katechézy otca 
Rastislava Baku, duchovného správcu školy. 
Bohoslovci si pre žiakov pripravili práce 
v skupinkách. (J. Tirpáková)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa 1. – 3. júna 
uskutočnil kurz Víťazstvo v Kristovi. 
37 účastníkov pod vedením hostí otca 
Damiána Saraku a Petra Liptáka uvažovalo 
o témach Víťazstvo „je dokonané“, Ježiš 
Kristus – víťaz, Nová mentalita, Život víťaza 
a princípy víťazstva. (P. Maľarčík)

�� Na hore Zvir v Litmanovej slávili 2. júna 
pútnici fatimskú sobotu. Program sa začal 
modlitbou rozjímavého posvätného ružen-
ca a pokračoval slávením svätej liturgie. 
Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom 
bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu 
na hore Zvir. (D. Zimovčák)

�� Uctením ikony Presvätej Bohrodičky 
a modlitbou Akatistu k Ježišovi Kristovi sa 
začal program malej púte, ktorá sa na hore 
Zvir uskutočnila 3. júna. Hlavným bodom 
programu bola svätá liturgia, ktorej predse-
dal otec Miroslav Sentivan, správca farnosti 
Jarabina. V kázni vysvetlil, že Kristus povolá-
va obyčajných ľudí s chybami, ale s ochot-
ným srdcom. Vyzval k nasledovaniu Krista 
v bežných veciach života. (D. Zimovčák)

�� Keďže tohto roka sú diakonské a kňaz-
ské vysviacky v Prešovskej archieparchii 
rozdelené do troch termínov, prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
vysvätil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove šiestich diakonov 3. júna a ďal-
šiu šesticu 9. júna. Vladyka Ján v homílii 
prvej vysviacky povzbudil diakonov a ich 
manželky počúvať Boží hlas a verne kráčať 
za Kristom. V homílii pri druhom svätení 
pripomenul evanjeliovú scénu premene-
nia Pána a vyzval diakonov vystúpiť hore, 
nechať sa premeniť a následne byť svetlom 
pre svet. Spolu bude tohto roka v Pre-
šovskej archieparchii vysvätených štrnásť 
diakonov a pätnásť novokňazov. (IS PA)

�� Vo farnosti Zemplínska Teplica pri prí-
ležitosti sviatku najsladšieho Pána, Boha 
a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho 
ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná 
návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, 
košického eparchu. Pred začiatkom svätej 
liturgie vladyka Milan posvätil novú čašu, 
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Okrem zboru Stauros sa na festivale pred-
stavil aj Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa 
z Prešova, Veľký zbor Krista Kráľa z rím-
skokatolíckej Farnosti Krista Kráľa Prešov-

Sekčov, Chrámový zbor Byzantion z Lipian, 
miestny Chrámový zbor rodín a ľudová 
hudba Dribna spolu so speváčkou Hankou 
Servickou.

Zazneli spevy v cirkevnoslovanskom, 
slovenskom, latinskom aj rusínskom jazyku, 
doplnené prosbami z Akatistu k Svätému 
Duchu, ktoré prednášal kaplán Matúš Verba. 
Podujatie zakončilo posedenie v pastorač-
nom centre. (A. Tabačáková a Š. Dančo; foto: 
S. Hajduk)

J▌Za účasti vladykov Milana Chautura a Milana 
Šášika oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala od-
pustová slávnosť pri príležitosti chrámového 
sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 
200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom 
archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Mi-
lan Šášik CM, mukačevský eparcha z Užho-
rodu, a hlavným kazateľom vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha. Prítomnosť 
obidvoch biskupov zvýraznila skutočnosť, že 
aj napriek historickému rozdeleniu eparchií 
je Cirkev naďalej jednotná a súdržná. V úvo-
de vladyka Milan Chautur posvätil pamätnú 
tabuľu kňazom, ktorí vo farnosti pôsobili.

V homílií vladyka poukázal na prob-
lém prízemnej živočíšnosti postmodernej 

kultúry, vyzval k pohľadu na svätých, ktorí 
vo svojom živote hľadeli na vyššie ciele. 
Zdôraznil, že dnešný svet potrebuje príklad 
a vzory svätosti tých, ktorí sa vedia obeto-
vať a prosiť za iných. Spomenul aj samotný 
chrám, o ktorom povedal, že stojí ako svedok 
stálosti a svojimi ikonami poukazuje na tých, 
ktorí zostali pevnými aj v rozbúrených 
časoch. V závere vyzval všetkých prítomných 
k návratu na cestu s Bohom a k vydávaniu 
svedectva pre tento svet.

Po liturgii nasledovala posviacka nového 
multifunkčného ihriska na miestnej základ-
nej škole a futbalový zápas duchovenstva 
proti domácim. (M. Cserép; foto: P. Kocan)

J▌Mystička Myrna Nazzourová  
navštívila horu Zvir a Ľutinu

Pútnické miesto na hore Zvir v Litmanovej aj 
tohto roka navštívila Myrna Nazzourová zo 
sýrskeho Damasku. Spoločne s pútnikmi sa 
7. júna modlila posvätný ruženec, po ktorom 
nasledovalo slávenie eucharistie, ktorému 
predsedal prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ.

Po liturgickom slávení nasledovalo sve-
dectvo mystičky Myrny. „Pozvanie k jednote 
veriacich, k vydávaniu svedectva lásky a jed-

noty, ktoré chýba aj medzi nami, veriacimi 
ľuďmi, je podstatnou výzvou udalostí v Sou-
faniehu,“ zdôraznila Myrna. Po osobnom 
svedectve o stigmách a o posolstvách mali 
pútnici možnosť prijať pomazanie olejom, 
ktorý ronila ikonka kazanskej Bohorodičky 
v Sýrii.

Popoludní sa s podobným programom 
stretla pani Myrna spolu s vladykom Jánom 
aj s pútnikmi v Ľutine. (D. Zimovčák)

diskos a hviezdicu. Svätú liturgiu spevom 
sprevádzal novovzniknutý detský zbor. Slá-
venie sviatku sa zavŕšilo Molebenom k Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu. (J. Tomáš)

�� Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Tra-
kanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej 
obnovy manželiek kňazov Maďarského 
protopresbyterátu Košickej eparchie.: Tému 
Poslanie manželiek kňazov priblížil otec 
Róbert Jáger, tajomník košického eparchu, 
pričom zdôraznil dôležitosť pokoja v srdci 
a života v harmónii s Bohom. (E. Vaszilyová)

�� Vo farnosti Dvorianky sa 10. júna ko-
nalo podujatie Deň rodiny s účasťou rodín 
z domácej farnosti aj z okolia, ktoré začalo 
svätou liturgiou v miestnej Cerkvi Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. Otec Peter Horváth, 
správca farnosti Nižná Rybnica, v homí-
lii vyzdvihol rodinu ako nenahraditeľné 
spoločenstvo rodičov a ich detí a predstavil 
aj aktivity spoločenstva Skala. Po svätej 
liturgii v miestnom streleckom areáli bol 
pripravený guláš, rôzne hry, aktivity a at-
rakcie pre deti. (G. Čverčko)

�� V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dob-
rej sa 10. júna konala duchovná obnova 
pre členov farských rád Maďarského 
protopresbyterátu Košickej eparchie. Otec 
Stefan Zoltán, správca maďarskej farnosti 
Miskolc-Szirma, poukázal na úlohy, ktoré 
majú kurátori v Cirkvi. Formačné stretnutie 
sa uskutočňuje dvakrát do roka a má za cieľ 
pomôcť najbližším spolupracovníkom kňazov 
duševne rásť a obohacovať ich. (J. Vaszily)

�� Na košickom eparchiálnom úrade sa 
12. júna uskutočnil posledný metodický 
seminár školského roka 2017/2018 na tému 
Liturgický rok, kalendár a sviatky východnej 
cirkvi. Po modlitbe tretej hodinky katechétov 
Košickej eparchie privítal miestny eparcha 
Milan Chautur CSsR. Seminár viedol predse-
da liturgickej komisie Košickej eparchie otec 
Marcel Gajdoš, ktorý priblížil vznik a zložitosť 
kalendárnych systémov a nepohyblivé veľké 
a malé sviatky. (M. Girovská)

�� V Košiciach vzniklo občianske združe-
nie Byzantinos. Združuje ľudí, ktorí majú 
vzťah ku Gréckokatolíckej cirkvi predo-
všetkým na území Košického kraja a majú 
záujem vytvárať masmediálny obsah. By-
zantinos svojou činnosťou chce pomocou 
masmediálnych projektov šíriť kresťanské 
hodnoty či evanjelizačné myšlienky, vytvá-
rať výchovné a vzdelávacie médiá, zvyšovať 
informovanosť o kultúrnych a duchovných 
podujatiach. Už vzniknutú tvorbu združenia 
možno nájsť na webovej stránke www.
byzantinos.grkatke.sk alebo na kanáli You-
tube Byzantinos. (TSKE)
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J▌Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja  
vo Svidníku sa uskutočnil Deň rodiny

Zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja vo Svidníku pripravili 8. júna podujatie 
Deň rodiny. Program sa začal svätou liturgi-
ou v školskej kaplnke a pokračoval v areáli 
školy, kde pokračoval rôznymi stanoviskami 
a hrami, ako bol skok vo vreci, zábavné zá-
palky, poschodový zázrak, preteky na pe-
dalkárach, fúriku a iné. Výhrou v súťažiach 

boli žetóny, za ktoré si mohli účastníci kúpiť 
sladkosti alebo čapovanú kofolu.

Program spestrili aj bývalí talentovaní 
žiaci školy. Na záver sa deti s rodičmi vyfotili 
pred stromom plným srdiečok, ktoré každá 
rodina dostala na začiatku súťaže. (H. Var-
chulová)

J▌Koniec roka aj pre účastníkov AŠAD
V Gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli účastníci Archiepar-
chiálnej školy animátora dobrovoľníka 
(AŠAD) ukončili 8. – 10. júna školský rok. 
V Škole učeníka sa mladí s otcom Martinom 
Tkáčom, vyučujúcim na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Prešove, venovali téme 
krstného povolania, svätej liturgii a utvá-
raniu vzťahu s Presvätou Bohorodičkou. 
Pre Školu služby vo všetkých odboroch bol 

tento víkend zavŕšením dvojročnej formácie. 
Účastníci sa učili manažovať svoj čas, ako 
aj pracovať v tíme. Hosťom víkendu bola 
Viktória Žolnová. V hudobno-kreatívnom 
odbore mladí tvorili piesne pod vedením 
Janky Demčákovej.

V závere druháci formačného programu dos-
tali požehnanie zodpovedných kňazov za AŠAD 
na zapojenie sa do farnosti a Prešovskej archie-
parchie konkrétnou službou. (P. Maľarčík)

J▌Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú 
budovu v Jovse

Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpi-
teľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, obnovenú farskú 
budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke 
vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi 
z okolitých farností slávil v Cerkvi Ochrany 
Presvätej Bohorodičky archijerejskú svätú 
liturgiu, ktorá bola zároveň spojená s poďa-
kovaním miestneho farára Michala Šandora 
za 35 rokov kňazstva a manželstva. V prího-
vore vladyka vyjadril potešenie, že veriaci 
sa starajú o dôstojné bývanie svojho kňaza 
a povzbudil ich k horlivej účasti na živote 
farnosti.

V popoludňajších hodinách sa vladyka 
zúčastnil na podujatí Deň rodiny, ktoré sa 
konalo na ihrisku miestnej základnej školy. 
Podujatie pripravila farnosť vďaka štedrosti 
miestnych sponzorov a ústretovosti školy. 
Vladyka sa prítomným prihovoril. Vyzdvihol 

dôležitosť rodiny a vzájomného stretávania 
zvlášť v dnešnej dobe, ktorá nepraje rodi-
nám. Na podujatí nechýbali atrakcie pre 
deti, zmrzlina a chutné občerstvenie. Deň sa 
zakončil futbalovým zápasom a spoločnou 
modlitbou s archijerejským požehnaním 
vladyku Milana. (M. Šandor; foto: T. Kerešta-
nová a J. Šandorová)

J▌Bratislavská eparchia  
už po desiatykrát putovala do Šaštína

V šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie sa 9. júna, vo sviatok Presvätej Boho-
rodičky Spolutrpiteľky, konala desiata púť 
Bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili 

pútnici z jednotlivých farností eparchie spo-
lu so svojimi duchovnými otcami. Aj tohto 
roka niektorí pútnici, hlavne mladé rodiny 
z Bratislavy, prišli do Šaštína už deň vopred, 

�� Košickí biskupi arcibiskup Bernard Bo-
ber, vladyka Milan Chautur CSsR a biskup 
Marek Forgáč sa 27. mája stretli s košický-
mi rodinami pri svätej omši v Dóme sv. Alž-
bety, pri ktorej v kázni vladyka Milan vyzval 
k jasnému zmýšľaniu o rodine ako o otcovi, 
mame a dieťati, a následne program pre 
rodiny pokračoval pri Dolnej bráne.

�� V prešovskom Kine Scala sa uskutočnil 
5. júna koncert a prezentácia nového CD 
Počúvaj kapely Peter Milenky & band, pri-
čom na podujatí sa zúčastnil a CD požeh-
nal prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ. (IS PA)

�� Začiatkom júna na Ľubovnianskom hra-
de sprístupnili celosezónnu výstavu o kráse 
farbotlačí, pri ktorej sa návštevník okrem 
originálov oboznámi s históriou, ikonografi-
ou, svätcami či zobrazovaním svätých, a to 
za sprievodu pútnických piesní v podaní 
Michala Smetanku.

�� Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja vo Svidníku sa 5. – 6. júna zúčastnili 
na dvojdňovej literárno-historicko-
prírodovednej exkurzii na trase Martin – 
Kremnica – Banská Štiavnica, počas ktorej 
navštívili Slovenské literárne múzeum, 
Zvolenský hrad, pamiatkovú rezerváciu 
mesta Banská Štiavnica, banskú štôlňu 
a ďalšie miesta. (CZŠ sv. Juraja)

�� Pri príležitosti začiatku Národného 
týždňa charity slávil 10. júna prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archi-
jerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. (IS PA)

�� V Spišskej Novej Vsi sa 10. júna konal 
multimediálny koncert Ján Pavol II. Spo-
mienka na 1. slovanského pápeža, na kto-
rom sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup 
metropolita vladyka Ján Babjak SJ. (IS PA)

�� Pri príležitosti Národného týždňa 
charity predstavila vo farnosti Vyšný Orlík 
10. júna Helena Paňková, sociálna pra-
covníčka z charitného Domu sv. Faustíny 
vo Svidníku, činnosť tohto charitatívneho 
zariadenia. (M. Fečko)

�� Pri bazilike minor v Michalovciach 
sa 10. júna konalo jedno z pravidelných 
rodinných stretnutí, ktoré bolo obohatené 
o prehliadku hasičskej stanice, prezentáciu 
hasičského poplachu a prítomní boli sved-
kami aj skutočného hasičského výjazdu. 
(M. Dupnák)
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aby sa duchovným a voľnočasovým prog-
ramom pripravili na sobotňajšiu slávnosť. 
Večerný program, na ktorom sa zúčastnil aj 
bratislavský eparcha Peter Rusnák, sa začal 
prednáškou člena subkomisie pre bioetiku 
KBS a detského lekára Andreja Hrádockého 
na tému Najlepší záujem dieťaťa. Počas pred-
nášky sa deťom venovali animátori z Brati-
slavy a po skončení prednášky nasledoval 
voľnočasový program.

Slávnostnej archijerejskej liturgii pred-
chádzala modlitba Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke, ktorý liturgizoval otec Igor 

Cingeľ, trenčiansky farár. Liturgiu v cirkevnej 
slovančine, pri ktorej spieval Katedrálny zbor 
Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta 
Ladislava Sabolčáka z Bratislavy, slávil vla-
dyka Peter Rusnák spolu s kňazmi eparchie. 
Diakonizoval diakon Rastislav Varga z Košic-
kej eparchie.

V homílii vladyka Peter poukázal na Spo-
lutrpiacu Bohorodičku, ktorá vo svojom 
živote vždy ochotne prijímala utrpenie.

Liturgické slávenie vysielala v priamom 
prenose televízia RTVS a záznam si možno 
pozrieť v archíve televízie. (-sg; H. Vislocká)

J▌V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol 
a zreštaurovaný ikonostas

V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá 
sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého 
Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny 
biskup Milan Chautur CSsR za účasti miest-
neho farára a ďalších pozvaných kňazov 
prestol a zreštaurovaný ikonostas. Veriaci 
farnosti Úbrež si tak s podporou Minister-
stva kultúry SR v rámci dotačného projektu 
Obnovme si svoj dom z vlastných prostried-
kov i z finančných darov opravili svoj chrám.

Vladyka Milan vo svojej kázni veriacim 
pripomenul, že Svätý Duch je medzi veriacimi 
stále prítomný rovnako ako nebeský Otec. 
Upozornil na duchovnú slepotu a odmietanie 
Boha cez prijímanie svetských zákonov, ktoré 
odporujú prirodzenému poriadku.

Odpustová slávnosť sa niesla aj v znamení 
osláv 25. výročia obnovenia farnosti. Na sláv-
nosti sa zúčastnilo aj mnoho veriacich z okoli-
tých farností. (D. Šimonová)

J▌V Prešove diskutovali  
o obnove Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968

Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofic-
kou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Gréckokatolíckym arcibiskup-
stvom Prešov si zorganizovaním diskusného 
večera v Krajskom múzeu v Prešove 11. júna 
pripomenul významné 50. výročie obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.

Organizátori podujatia chceli takto 
upozorniť na významnú udalosť v česko-
slovenských dejinách – odvahu statočných 
občanov domáhajúcich sa deklarovanej, 
ale reálne potláčanej slobody náboženské-
ho vyznania. Pozvanie na diskusiu prijal 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, historik Mons. prof. Peter Šturák, dekan 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešov-
skej univerzity v Prešove, a Pavol Jakubčin 

z Ústavu pamäti národa. Hostí a publikum 
diskusným večerom sprevádzal Peter Borza 
z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

Diskutujúci odborne a prístupnou formou 
predstavili okolnosti, ktoré predchádzali 
udalostiam z roku 1968. Arcibiskup Ján sa 
zameral na ľudský rozmer osudov kňa-
zov a veriacich, ktorí zápasili o obnovenie 
Cirkvi od roku 1950. Proces obnovy priblížil 
prof. Šturák a P. Jakubčin sa zameral na poli-
ticko-spoločenské pomery v ČSSR. Diskutu-
júci sa na záver zhodli, že jediným výdobyt-
kom tzv. Pražskej jari, ktorý sa zachoval aj 
po augustovej okupácii, bola práve obnovená 
Gréckokatolícka cirkev v Československu. 
(-pb)

Rozhovor s Andreou Turčanovou, primátor-
kou mesta Prešov, o stretnutí mládeže P18

JJ
Juraj GradošJ�

�� Pani primátorka, ako ste prijali voľbu 
mesta Prešov za miesto stretnutia P18?

Jednoznačne s radosťou a otvorenosťou. 
Je poctou byť miestom stretnutia toľkých 
mladých ľudí. Mesto Prešov je mesto 
mladých, študentské mesto a záleží mi 
na tom, aby takým aj ostalo, aby ho videlo 
a zažilo mnoho ľudí, ktorí sa sem budú 
chcieť vrátiť. Rovnako dôležité sú hodnoty 
tvoriace hlavný obsah tohto stretnutia. 
Hodnoty podstatné pre život i pre vieru, 
pre orientáciu človeka v živote. Je dôležité 
vedieť sa zdieľať v komunite, v spoločen-
stve ľudí, a toto stretnutie k tomu priamo 
nabáda. V meste sú tri biskupstvá, a tak ho 
charakterizujú duchovnosť a kultúra. Je to 
nádherné mesto na život, tranzitné mesto, 
akoby predurčené na stretnutie z mnohých 
strán Slovenska. Téma stretnutia Odvaha 
žiť v prítomnosti je aj môj pohľad na osob-
ný život i život mesta. A som samozrejme 
naklonená aj tomu, že naše mesto bude 
týmto stretnutím doslova premodlené.

�� Čo ponúkne mesto Prešov P18 i sa-
motným mladým?

Na sväté omše sme poskytli športovú 
halu. Rokovali sme so školami, aby poskytli 
priestory pre mladých ľudí. Komunikujeme 
o zabezpečení dopravy, zberu odpadu, 
bezpečnosti a poriadku, a tiež o zapoži-
čaní pódia s našimi organizáciami, ako je 
dopravný podnik, technické služby, mestská 
polícia či PKO. Príprava takéhoto podujatia 
si vyžaduje skutočne kvalitnú logistiku, aby 
splnilo svoj účel – naplniť srdcia a duše ľudí.

�� Chystajú sa v meste aj iné aktivity pre 
mladých kresťanov?

V máji platforma Kresťania v Prešove 
spolu s mestom Prešov aktívne pracovala 
na environmentálnom projekte Milujem 
svoje mesto. V júni spolupracujeme na po-
dujatí Oheň. Myslím si, že kresťania by mali 
byť všade, mali by vytvárať pohodu a pocit 
prijatia, a to aj v čase konania P18. Som 
rada, že kresťania sú a budú všade, kde ide 
o ich mesto a o správne hodnoty.
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... v správny čas na správnom mieste

Drahý priateľ,
asi najväčšia bolesť, akú ľudstvo pozná, je bo-
lesť matky, ktorá sa bezradne pozerá na svoje 
umierajúce dieťa. Túto bolesť pozná aj Panna 
Mária. Veľkou oporou jej vtedy bola Mária Mag -
daléna. Možno plakala s ňou, možno ju objí-
mala, a tak sa snažila zdieľať s ňou jej bolesť.

Možno najväčším sklamaním, ktoré môže 
človek zažiť, je sklamanie z priateľov. Práve 
vtedy, keď ich potrebujeme, nie sú pri nás. Je 
to skúsenosť, ktorú má Ježiš s apoštolmi. Okrem 
Jána apoštoli pod krížom nestáli. Či už chcel 
Ježiš len cítiť blízkosť priateľov pri utrpení, 
alebo naopak, zdieľať radosť zo splnenej úlohy, 
pravda je taká, že pri ňom neboli. Ale aj vtedy 
tam stála žena menom Mária Magdaléna.

Možno si počul, že v niektorých krajinách je 
schválený zákon, ktorý legalizuje eutanáziu. 
Väčšina z uchádzačov o takýto koniec života 
uviedla, že nechcú byť nikomu na ťarchu. Nie 
strach z bolesti a utrpenia, ale nikoho nezaťažo-
vať svojou prítomnosťou, to je pre nich dôvodom
 na takýto koniec. Rozmýšľam, či náhodou 
nemám vo svojom okolí ľudí, ktorí sa po skú-
senosti so mnou cítia nepotrební a „navyše“.

Môže okolo mňa prefrčať najväčšia príle-
žitosť života, a ja si to nevšimnem? Asi áno. 

Priznávam sa, že túžim mať odvahu, s akou 
Mária Magdaléna stála pri skľúčenej Panne 
Márii. Túžim po odvahe, s akou Mária Magda-
léna stála pred zdanlivo porazeným Kráľom 
na kríži. Mať tak odvahu Márie Magdalény, 
s ktorou by som sa postavil za ľudí v spoloč-
nosti už zdanlivo nepotrebných. Je mi jasné, 
že množstvo okolností nedokážeme ovplyv-
niť, ale pravdou je, že dokážeme ovplyvniť 
to, ako v nich budeme stáť a ako sa v nich 
rozhodneme. Na to treba odvahu.

Ešte aj k Ježišovmu hrobu uteká ako prvá 
práve ona, zatiaľ čo chlapi, vybraní Ježišom, 
sa umárajú v smútku a v sklamaní, sú plní 
strachu o budúcnosť. Pápež František už 
položil otázku, kam nás vedie strach. A hneď 
aj odpovedal: „Do uzavretosti. A keď sa strach 
zahrabáva v uzavretosti, ide vždy so svojou 
sestrou dvojičkou – paralýzou“. Nie je to prav-
da? Preľaknutí apoštoli sa schovali, preľaknu-
tý Pilát sa zo všetkého vyzul, preľaknutý Peter 
zaprel, preľaknutý Judáš to predčasne ukon-
čil. Kde zmizla povestná mužská odvaha?

... čo bolo hnacím motorom  
Márie Magdalény?

Asi si sa stretol s tvrdením, že v minulosti bola 
cudzoložnicou, ktorú Ježiš zachránil pred 
ukameňovaním (Jn 8, 1 – 11). V takom prípade 

by Ježišovi vďačila za svoj život. Bol by to 
postačujúci dôvod jej odvážneho počínania 
v budúcnosti. Túto teóriu však v roku 1969 
pápež Pavol VI. oficiálne poprel. Podobne 
poprel aj iné názory a tvrdenia, že Mária 
Magdaléna je tou Máriou z Betánie, ktorá 
pomazala Ježišove nohy pravým vzácnym 
nardovým olejom a následne mu ich poutie-
rala vlasmi (Jn 12, 1 – 3). Aj anonymná miest-
na hriešnica, ktorá v dome Šimona pomazala 
Ježišovi nohy, pričom použila alabastrovú ná-
dobu s voňavým olejom, vlastnými slzami mu 
máčala nohy a ako sa na cudzoložnicu patrí, 
zdobenými dlhými vlasmi mu ich utierala, 
aj tá zostáva v anonymite a je zrejme niekým 
úplne iným (Lk 7, 37 – 39).

Podľa evanjelia bola Mária Magdaléna 
v minulosti posadnutá siedmimi nečistými 
duchmi (Lk 8, 2). Nevieme, čo jej hrozný stav 
spôsobilo. Možno nič hrôzostrašné. Určite 
to sám poznáš, že akýkoľvek hriech ťa vždy 
zoberie ďalej, než si bol ochotný ísť. Hriech ťa 
vždy zdrží dlhšie, než si bol ochotný zostať. 
Hriech ťa vždy stojí viac, než si bol ochotný 
zaplatiť. Málokedy rátame s tým, že bude-
me znášať následky svojho konania. Takto 
podobne to mohlo byť aj s ňou. Inak – všimol 
si si, že nakoniec je hriech vždy škaredší, než 
vyzeral na začiatku? Nakoniec je hriech vždy 
bolestivejší, než vyzeral na začiatku? Nako-
niec je hriech vždy zraňujúcejší, než vyzeral 
na začiatku? Ona by o tom vedela povedať 
svoje. Preto nás naša viera učí, že tou najlep-
šou prevenciou je vždy myslieť na koniec.

Slovo koniec (hebr. acharit) je používané 
veľmi často zvlášť v Starom zákone. Najlepšia 
prevencia pri pokušení je pomyslieť na ko-
niec. V pokušení si skús v mysli premietnuť, 
ako sa budeš cítiť desať sekúnd po hriechu. 
Už ti to niekedy napadlo? Predstav si svoje 
najtypickejšie pokušenie a predstav si, ako sa 
cítiš desať sekúnd po ňom. Ešte tam možno 
chvíľu je vzrúšo, ešte sú tam možno chvíľu 
dozvuky a eufória. Daj si otázku: „Ako sa 
budem cítiť desať minút po hriechu?“ Už sa 
možno dostavuje nejaká vina. Už si možno 
čistíš hlavu a vravíš si: „No tak toto asi nebolo 
správne.“ Polož si otázku: „Ako sa budem cítiť 
možno desať hodín po hriechu?“ Keď celý 
balvan výčitiek, hanby a všetkého ostatného 
na teba spadne. Polož si otázku: „Ako sa bu-
dem cítiť desať mesiacov po hriechu? Alebo 
desať rokov po ňom?“ Hriech má vždy vo svo-
jom zárodku reklamnú povahu. Čo znamená, 
že vtedy, keď je príťažlivý, tak je to vždy len 
reklama. Je to vždy niečo, čo trvá len chvíľu 
a až potom dostane svoju skutočnú tvár.

Po tom, ako Máriu Magdalénu Ježiš oslobo-
dil od nečistých duchov (Lk 8, 2), zanecha-
la všetko, čo vlastnila, svoju minulosť a šla 
za Ježišom. Odkiaľ mala silu? Z odpustenia. 
Hriech ju zničil, ale odpustenie ju vrátilo do 
života. Chápeš? Naše kresťanstvo nie je nábo- 
ženstvom uctievania hriechu, ale nábožen-
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stvom odpustenia v štýle odpustenia Ježiša 
Krista. „Môžeš sa plaviť životom, sprevádzaný
náhodnými okolnosťami, mrhať deň za dňom, 
hodinu za hodinou. Alebo sa môžeš odvážiť 
bojovať za to, čomu veríš, a napísať skvelý 
príbeh svojho života. Zanechaj po sebe stopu!“ 
To nám odkazuje 24-ročný chlapec, ktorého 
diagnóza – rakovina je už v takom pokročilom 
štádiu, že mu lekári nedokážu pomôcť.

... verná napriek vlastnej neviere  
a veci sa pohli vpred

Znie to divne? No veď to aj je divné! Fascinuje 
ma, ako Mária Magdaléna po ukrižovaní Ježi-
ša „ešte za tmy“ (Jn 20, 1) uteká k hrobu 
hľadať ho. Čo potrebuješ urobiť ty, aby si nepres-
pal najväčšiu príležitosť svojho života? Prosím, 
v prvom rade choď ďalej než ostatní. Ježiš 
nechával učeníkov na nejakom mieste a išiel 

ďalej, aby sa mod-
lil. Neuspokoj sa 
s priemernosťou. 
To je tá pápežom 
nazvaná „gaučová 
kultúra“. Nerob len 
to, čo sa od teba 
očakáva. Chci 
viac ako len nábo-
ženskú zdvorilosť. 
Chci viac, ako 

len byť slušným 
človiečikom. Môžeš 

priniesť chuť tam, 
kde je znechutenosť, 

svetlo, kde je tma. Nemá-
me byť len tí, ktorí sú skromní, 

tichí, nenápadní a zdvorilí... Máme žia-
riť! Mária Magdaléna to pochopila. Nedovolila 
strachu, aby jej diktoval, čo a ako má robiť. 
Nie je pravda, že odvážni ľudia nepociťujú 
strach. Oni nedovolia strachu, aby im dikto-
val, čo majú robiť. Potrebujeme zostať verní 
napriek okolnostiam, v ktorých žijeme.

Máriu Magdalénu nezastavila tma, opatr-
nosť ostatných ani vlastná neviera. Áno, dobre 
si to prečítal. Nechcel by som ti Máriu Magda-
lénu idealizovať. Potom by jej postoj bol málo 
pravdepodobný a ešte ťažšie napodobniteľný. 
Pravda je taká, že v tejto fáze Mária Magdalé-
na predstavuje všetkých pochybujúcich a ne-
veriacich. V ďalších jej vyjadreniach nie je ani 
náznak pripustenia, že Ježiš vstal z mŕtvych. 
Všetko podniká kvôli organizácii dôstojného 
pohrebu. Učeníkom 
hovorí: „Nevieme, kde ho položili.“ (Jn 20, 2) 

Ona hľadá len mŕtve telo. Zatiaľ čo Peter a Ján 
uveria pri prázdnom hrobe, „Mária (len) stála 
vonku pri hrobe a plakala“ (Jn 20, 11). Vo svojom 
psychickom rozpoložení nebola schopná ničo-
ho iného. Sťažuje sa aspoň anjelom: „Odniesli 
môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ (Jn 20, 13) 
Ani náznak možnosti, že by Ježiš vstal z mŕt-
vych. „Keď to povedala, obrátila sa a videla 
tam stáť Ježiša.“ (Jn 20, 14) Aj tak žiaden posun. 
Aj jemu na otázku odpovedá zúfalo, podobne 
ako anjelom, dokonca má podozrenie, či ná-
hodou práve on neukradol mŕtve telo Ježiša. 
Svoj žiaľ podporuje nostalgickými spomien-
kami. Až keď ju oslovil po mene, až vtedy 
ho spoznáva. Boh sa s ňou rozpráva v takom 
stave, v akom ju našiel, v stave neviery a žiaľu.

Asi už rozumieš, že musíme zostať verní 
hodnotám Boha, napriek vlastným pochyb-
nostiam, až neviere. Mária Magdaléna s ne-
vierou v zmŕtvychvstanie oznámila apoštolom 
fakt prázdneho hrobu. A veci sa pohli. Ona, 
možno nerozumejúc, prečo Ježiš umieral 
na kríži, zostala pevne stáť a poskytla oporu 
jeho matke Panne Márii. Mala odvahu milovať
aj v zdanlivo absurdnej a neriešiteľnej situácii...

Až po tom všetkom mohla vyhlásiť: „Videla 
som Pána!“ (Jn 20, 18) Je to najstaršie vyznanie 
viery kresťanov. To ich odlišovalo od ostatných.

Prajem ti to, drahý priateľu, a prajem to aj 
sebe. Nech raz môžeme hrdo vyznať: „Videl 
som Pána!“ Nebuďme ľuďmi plnými nostal-
gických spomienok, ale majme odvahu byť 
ľuďmi nádeje pre požehnanú budúcnosť. Veľa 
O2H-y!

S pozdravom otec Miroslav Bujdoš CSsR

Štruktúra akatistu je založená na biblickom chápaní 
symboliky čísel, zvlášť čísla dvanásť. Modlitba je inšpiro-

vaná obrazom Baránkovej nevesty z Knihy zjavenia. Táto Baránko-
va nevesta, nový Jeruzalem je ohradený múrom s dvanástimi bránami, 

je strážený dvanástimi anjelmi a nesie na sebe mená dvanástich kmeňov 
Izraela. Číslo dvanásť nám má pomôcť kontemplovať tajomstvo Márie skrze 

tajomstvo Cirkvi. Cirkev sú tí, ktorí spolu s Máriou prinášajú Ježiša do sveta.

„Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. Vyslobodila 
si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, hoci sme len nehodní služobníci. 
Ty si nepremožiteľná, zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: 
,Raduj sa, panenská nevesta!ʻ“

Prvý kondák sa odvoláva na históriu modlitby. Jej vznik podľa tradície 
podnietil trojitý zásah Bohorodičky pri záchrane Konštantínopolu. Prvý raz to 
bolo v roku 626, keď na mesto z východu zaútočili Peržania a zo západu Skíti. 
Vtedy patriarcha Sergej konal procesiu okolo hradieb mesta s ikonou Presvä-
tej Bohorodičky a jej rúchom. Potom omočil rúcho v mori. Nastala veľká búr-
ka, ktorá potopila nepriateľské lode. Keď obyvatelia videli tento mocný zásah 
Božej Matky, z vďaky za víťazstvo nad presilou jej celú noc postojačky spievali 
piesne. Svojou pomocou pri záchrane mesta prispela ešte dva razy v rokoch 
674 a 717. Tradícia však nevylučuje možnosť, že korene akatistu siahajú až 
k Všeobecnému koncilu v Efeze (431), ktorý vyhlásil Máriu za Bohorodičku. 
Prvý preklad akatistu do latinčiny sa objavil okolo roku 800. Meno autora 
presne nepoznáme. Starobylé rukopisy spomínajú viacero mien: patriar-
chu Sergeja, Gregora Pisidu – diakona Chrámu sv. Sofie, sv. patriarchu 
Germana, príp. biskupa Bazila zo Seleucie. (Martin Mráz)

Máš odvahu milovať?
Priblížme si odvahu milovať. Potrebujete tabuľu a kriedu, 

perá, papiere a vytlačené otázky pre účastníkov (narodnestret-
nutiemladeze.sk/odvazny-rok/, sekcia Prílohy). Na úvod si prečítaj-

te Jn 20, 1 – 18 a  hľadajte odpovede: Kráčame za Ježišom a hľadá-
me ho? Máme odvahu milovať Ježiša ako Mária Magdaléna a sme 
ochotní obetovať svoje osobné pohodlie, len aby sme si našli čas 
na stretnutie s ním? Milujeme Ježiša tak, že sme ako Mária priprave-
ní hlásať Ježišovo zmŕtvychvstanie? Vieme v našom živote spoznať 
Ježišovu prítomnosť? Spoznáme ho, (až) keď nás „zavolá po mene”? 
Ako sa rozhodujeme v situáciách, keď nás Ježiš pozýva niečo spraviť? 
Sme odvážni? Dôverujeme Ježišovi, že nám chce dobre, aj keď sa 
nám zdá, že v našich životoch robí aj „nezmyselné“ veci?

Rozdaj účastníkom otázky, nad ktorými sa zamyslia a na ktoré 
napíšu odpovede. Niektoré z otázok: Kedy si naposledy niekomu po-
vedal: „Mám ťa rád“? Vieš si na svojich blížnych nájsť čas? Zaujímaš 
sa o nich? Vieš sa pre nich obetovať? Ako? Máš rád seba samého? 
Si vďačný, že si bol stvorený taký, aký si? Kedy si naposledy povedal 
Ježišovi, že ho máš rád? Ako prejavuješ svoju lásku k Ježišovi? Máš 
odvahu konať skutky lásky k Bohu aj verejne?

Vyzvi účastníkov, aby hovorili skutky lásky, ktoré môžu realizovať 
doma, v rodine alebo v kruhu svojich najbližších. Odpovede znač 
na tabuľu. Potom ich popros, aby si vybrali svojich sedem skut-
kov lásky, ktoré sa budú snažiť najbližší týždeň uskutočniť.

Akatist
Je starobylá modlitba východnej kresťanskej tradície, oslavný hymnus, kto-
rého názov pochádza z gréckeho Ἀκάθιστος Ὕμνος, znamenajúci „nesedavý 
hymnus“, pretože sa pri ňom na znak radosti a vďaky po celý čas stojí. Grécke 
slová, ktoré znamenajú určitý spôsob modlitby, sa tak stali základom jej 
samotného pomenovania, ktoré sa rozšírilo do celého sveta. V dvadsiatich 
štyroch slohách, ktoré sa začínajú vždy nasledujúcim písmenom gréckej 
abecedy, sa prelínajú tajomstvá Ježišovho života s mariánskymi obrazmi. 
Na kresťanskom Východe slúži ako takzvané „malé mariánske ofícium“ 

– čiže plní úlohu podobnú úlohe ruženca alebo loretánskych litánií v zá-
padnej Cirkvi. Katolíci byzantského obradu sa mariánsky akatist, okrem 

iných dní, špeciálne modlia v sobotu piateho týždňa Veľkého 
pôstu, ktorá je nazvaná Akatistová sobota.
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Adorácia
Pane Ježišu Kriste, keď ťa 
Mária Magdaléna len na chvíľu stratila z do-
hľadu, starostlivo a odvážne ťa začala hľadať. 
Hľadala u každého, kto v tom čase nespal 
a bol dostupný. Utekajúc od prázdneho hrobu 
hľadala pomoc u najbližších apoštolov, potom 
zarmútene oslovila anjelov a nakoniec, ne-
spoznajúc ťa, hľadala priamo u teba. „Odniesli 
môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ (Jn 20, 
13) Pane, kiežby sme mali odvahu takto volať 
zakaždým, keď ťa strácame, keď sa vzďaľujeme 
od teba.

Prosíme ťa, Pane, aby duchovný spá-
nok okolia nebol argumentom aj pre naše 
duchovné ničnerobenie. Mária Magdaléna 
je svedectvom toho, že skutočné kresťanstvo 
neznamená len veľa vedieť, ale najmä žiť to, 
čo sme spoznali a čomu sme uverili. Prosím, 
Pane, o takú odvahu hľadať ťa, s akou ťa 
hľadala ona. Milovať ťa tak, ako ťa milovala 
ona. Nevzdávať sa tak, ako sa nevzdávala ona. 
Neustúpiť ani vlastným pochybnostiam, tak 
ako to dokázala ona.

Cesta odvahy, ktorou si prešla Mária Magda-
léna, sa začala odpustením. Zážitok, že jej Ježiš 
dokázal všetko odpustiť, ju poznačil natoľko, 
že mala odvahu odpustiť iným aj samej sebe. 
Svätý Ján Zlatoústy vravieval: „Na odpustenie 
netreba nijakej námahy, ba práve na udrža-
nie hnevu treba mnoho námahy. Keď chceš 
odpustiť, stačí len chcieť.“

Zo sna
Hudba a text: Eva Hrešková 

Jednej noci prisnil sa mi sen,
že stratila som, koho milujem.
Prúdy krvi tiekli z jeho rán,
na dreve kríža skonal lásky Kráľ.
Zo sna ma budí, nocou ma ženie
túžba silnejšia než čokoľvek iné.
Zo sna ma budí, nocou ma ženie
láska mocnejšia než strach, ako pochodeň horí 
vo mne.

Tmavou nocou kráčam a volám:
Kto mi ťa vzal, Láska, kde ťa mám?

Mesto obídem, mesto obídem
a budem hľadať, kým ťa nenájdem.
Len jedinýkrát znovu vidieť tvoju tvár,
len jedinýkrát, jediný raz znovu počuť tvoj 
hlas.
„Mária, milovaná, neboj sa, teš sa, to som ja!
Tvoja Láska pochovaná znovu povstala, z hro-
bu povstala.
Mária, milovaná, raduj sa, dcéra Siona, som 
to ja!
Tvoja Láska pochovaná navždy smrť premohla.“
Svitá biele ráno, nový deň,
a ja mám späť toho, koho milujem.
Uzdravenie prúdi z jeho rán,
veď zomrel, no vstal z mŕtvych z lásky k nám.

Mons. prof. ThDr. Štefan Gojdič (1887 – 1968)
Štefan Gojdič sa narodil 9. januára 1887 v Ruských Pekľanoch. Bol star-
ším bratom prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Jeho otec, kňaz Štefan 
Gojdič, a matka Anna, rod. Gerberyová, pochádzali z kňazských rodín 
a hlásili sa k rusínskej národnosti. Ľudovú školu a prvý rok gymnázia 
navštevoval v Bardejove. Gymnázium dokončil v Prešove a z rozhodnu-
tia biskupa ThDr. Jána Váliho študoval teológiu a pedagogiku v Buda-
pešti. 6. októbra 1914 prijal sviatosť manželstva s Máriou Vaškovičovou 
a 16. marca 1915 kňazstvo z rúk biskupa Štefana Nováka. Od roku 
1911 až do roku 1950 pôsobil na Gréckokatolíckej učiteľskej akadémii 
v Prešove ako profesor a býval v biskupskej rezidencii. V októbri 1950 
príslušníci ŠtB počas domovej prehliadky v byte jeho syna Eugena, 
kde v tom čase býval, zhabali dva biskupské náprsné kríže, rôzne písomnosti, vkladné knižky, 
na ktorých bolo 68 514 Kčs a hotovosť 126 000 Kčs, čo mal v úschove. Ako jediný príbuzný 
mohol navštíviť brata Pavla vo väzení v Leopoldove. Zvyšok života prežil v charitných domoch 
v Báči, Rúbani a Pezinku. 

Bol pätnásť rokov šéfredaktorom časopisu Russkoje slovo a štyri roky časopisu Cerkov a škola. 
Napísal a vydal niekoľko náboženských brožúrok a učebnicu. Je autorom niekoľkých divadelných 
scénok. Pápež Pius XII. ho v roku 1933 vymenoval za pápežského komorníka. On napísal 25. 
apríla 1968 žiadosť o povolenie exhumácie tela svojho brata a o jeho prevezenie do katedrály 
v Prešove. Požiadal aj o obnovu trestného konania a jeho následnú rehabilitáciu. Zomrel 11. júla 
1968 v nemocnici v Modre a je pochovaný na prešovskom verejnom cintoríne. (Juraj Gradoš)

Zaujímavosťou je, že kresťanský Východ 
nezobrazuje priamo a naturalisticky vzkrie-
senie Krista, jeho oživovanie v hrobe...  
Najčastejšie nájdeme ikony myronosičiek, 
keď je hrob už prázdny, alebo zostúpenie 
Krista do predpeklia, odkiaľ za ruku tiahne 
Adama. Akoby najintímnejšie tajomstvo 
Boha malo ostať aj naďalej tajomstvom.

No existuje ešte jedno starobylé zobra-
zenie. To, keď Mária Magdaléna hľadá 
stratené telo Ježiša. Evanjelista Ján pár 
veršov predtým spomína, že hrob sa nachá-
dzal v záhrade. Na ikonách sú preto okrem 
prázdneho a vyprahnutého skalnatého 
hrobu aj pásy zelene so stromami, kríkmi aj 
kvetmi – symbolmi života.

Nepripomína vám Magdalénino hľadanie 
iné hľadanie „tela“? To prvé? Vtedy však 
Boh hľadal človeka. Keď sa skryl pre hriech. 
Teraz človek hľadá Boha. Toho, ktorý sa 
za nás stal hriechom a znova nám otvoril 
brány rajskej záhrady. A podobnosť udalosti 
sa znásobuje aj tým, že obe miesta strážili anje-
li. V záhradnom dialógu počujeme (a môžeme si 
na ikonách aj prečítať) dve dôležité slová: Mária 
a rabbuni. Keď sa stretli a Ježiš užialenú Magda-
lénu oslovil, precitla a spoznala svojho učiteľa. 
Vtedy nanovo zakúsila, že je živý uprostred 
svojej záhrady.

Milujem krásne záhrady, aj preto sa teším 
na tú Božiu a na to, že v nej spolu s Máriou 
Magdalénou stretnem toho najdokonalejšieho 
záhradníka, že mi ukáže (tak, ako sa na ikonách 
zobrazuje) svoj prebodnutý bok a že ma osloví 
mojím menom. A ja mu budem môcť povedať: 
„Rabbuni.“ (Dada Kolesárová)
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JJ Jaroslav Coranič
J� foto: archív ABÚ

Ján Váli (Vályi) sa narodil 22. septembra 1837 
v malej farnosti Mukačevského biskupstva 
Ovéncselö v Sabolčskej župe (dnes v Maďar-
sku) v rodine miestneho gréckokatolíckeho 
kňaza Jána Váliho. Po ukončení základné-
ho vzdelania pokračoval v gymnaziálnych 
štúdiách v Debrecíne a vo Veľkom Varadíne. 
V roku 1857 začal štúdium teológie na Užho-
rodskej teologickej akadémii. V rokoch 1862 
– 1865 pokračoval v postgraduálnom štúdiu 
na Inštitúte svätého Augustína vo Viedni, 
ktoré ukončil získaním doktorátu z teológie.

Kňazskú vysviacku prijal 26. októbra 1865 
ako coelebs z rúk prešovského biskupa Jozefa 
Gaganca. Pôsobil niekoľko mesiacov ako 
kaplán farnosti v Sátoraljaújhely, potom ho 
mukačevský biskup Štefan Pankovič vyme-
noval za prefekta užhorodského seminára. 
V roku 1870 bol vymenovaný za profesora 
cirkevných dejín a kánonického práva 
na Teologickej akadémii v Užhorode. O dva 
roky neskôr sa stal riaditeľom užhorodského 
biskupského internátu Alumneum a riadite-
ľom ústavu pre kňazské siroty.

V roku 1878 bol vymenovaný za honorár-
neho kanonika Mukačevskej kapituly. V tejto 

hodnosti bol 11. októbra 1882 pápežom 
Levom XIII. potvrdený za prešovského bis-
kupa. Biskupskú vysviacku prijal v Užhorode 
20. mája 1883 z rúk mukačevského biskupa 
Jána Kováča Pásztéliho. Jeho inštalácia v Pre-
šove sa uskutočnila 15. júla 1883.

Ján Váli bol veľkým filantropom, ktorý 
miloval svojich veriacich, bol známy svojím 
šľachetným a láskavým srdcom, vynikal svo-
jou štedrosťou, jeho pričinením boli dobudo-
vané viaceré potrebné inštitúcie biskupstva. 
Postaral o rozšírenie budovy bohosloveckej 
akadémie a kňazského seminára v roku 
1886, jeho zásluhou bol v roku 1895 otvore-
ný učiteľský ústav na výchovu učiteľov pre 
cirkevné ľudové školy (Accademia pedagogi-
ca). Z vlastných zdrojov financoval rozší-
renie eparchiálneho inštitútu pre chlapcov 
(Alumneum), dievčenský internát a sirotinec. 
V roku 1907 zriadil v Prešove vyššiu dievčen-
skú školu a v roku 1910 prvú gréckokatolícku 
meštiansku školu.

Ján Váli výraznou mierou prispel aj k ob-
nove Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. 
Za jeho pôsobenia bola pribudovaná nová 
časť biskupskej rezidencie, v ktorej sa v sú-
časnosti nachádza Gréckokatolícka teologic-
ká fakulta Prešovskej univerzity.

Jeho episkopát je však poznačený aj tým, 
že toleroval maďarizačnú politiku uhorskej 

vlády. Za jeho pôsobenia sa maďarčina stala 
úradným a rokovacím jazykom v biskupskom 
úrade, vyučovacím jazykom na bohoslovec-
kej akadémii aj v učiteľskej preparandii.

Jeho záslužnú činnosť v biskupskom úrade 
si všimla aj Svätá stolica, ktorá ho v roku 
1892 vymenovala za člena kolégia biskupov 
asistujúcich pápežovi. Jeho činnosť neos-
tala nepovšimnutá ani na cisárskom dvore. 
V roku 1896 mu cisár František Jozef I. udelil 
Rad cisára Leopolda, v roku 1903 ho prijal 
medzi svojich tajných radcov, 20.  februára 
1911 mu udelil vysoké štátne vyznamenanie 
Rad železnej koruny I. triedy a zároveň aj 
rytiersku hodnosť.

Prešovský biskup Ján Váli spravoval svoje 
biskupstvo takmer tridsať rokov. Zomrel 
19. novembra 1911 v 74. roku svojho života 
a jeho telesné ostatky sú v súčasnosti uložené 
v novozrekonštruovanej krypte pod Kated-
rálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Svätí Cyril a Metod

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

V tomto jubilejnom roku si okrem iných 
významných udalosti spätých zo životom Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname aj 
1155. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu (863). Tu majú gréckokatolíci 
svoj pôvod, svoj začiatok života na našom úze-
mí. Svätí solúnski bratia nám priniesli katolícku 
vieru, ktorú sme si doteraz uchovali ako najväč-
ší poklad. Priniesli nám aj východný byzantský 
obrad, v ktorom doposiaľ oslavujeme Boha. 
Teda sme autentickí pokračovatelia ich diela 
už 1155 rokov. Preto my, súčasní gréckokatolíci 
na Slovensku, zo srdca ďakujeme Pánu Bohu 
a svätým solúnskym bratom za tento výnimoč-
ný dar a sme naň právom hrdí. 

Kto boli svätí Cyril a Metod?
Boli to rodní bratia, ktorí pochádzali zo So-

lúna z váženej a vysoko postavenej rodiny. Ich 
otec bol vysokým úradníkom cisárskej správy. 
Spoločenské postavenie rodiny otváralo pred 
obidvoma bratmi veľkú kariéru. Oni sa však dali 
na duchovnú cestu a túžili po mníšskom živote. 
Poslanie, ktoré dostali, sa snažili zodpovedne 
splniť. Tak sa dostali aj na Veľkú Moravu k na-
šim dávnym predkom, aby hlásali vieru v Ježiša 
Krista a učili Slovanov dobrému kresťanskému 
životu. Ich apoštolskej horlivosti môžu naši 
slovanskí predkovia vďačiť nielen za kultúru 
a písmo, ale najmä za dar viery, ktorý prijali cez 
ich apoštolskú námahu, ktorú posvätili a zúrod-
nili svojím utrpením, nepravdivým osočovaním 
a väzením. 

Vzhľadom na úctu, plnú vďačnosti, ktorej 
sa po stáročia tešili svätí solúnski bratia najmä 

medzi slovanskými národmi, ich pápež Ján 
Pavol II. 31. decembra 1980 apoštolským listom 
Egregiae virtutis vyhlásil za spolupatrónov 
Európy. „Apoštoli Slovanov svätý Cyril a svätý 
Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým 
evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba 
možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobit-
ne živou a aktuálnou za našich dní,“ napísal 
v úvode encykliky Apoštoli Slovanov pápež Ján 
Pavol II. 

V čom sú títo solúnski bratia pre nás vzorom 
a príkladom?

Ak spoznáme ich život, jasne sa nám vynorí 
ich apoštolský zápal, horlivosť, neúnavná práca 
pre spásu duší a ochota znášať i veľké ťažkosti 
pre zasiatie živej viery v Ježiša Krista do sŕdc 
Slovanov. Jedným slovom stali sa apoštolmi 
Slovanov s horlivosťou apoštola sv. Pavla. Po dl-
hom tisícročí vidíme, že toto ich úsilie Pán Boh 
požehnal a že doposiaľ prináša veľkú úrodu, 
čomu sa tešíme.

ján váli   (1837 – 1911)
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poď to zažiť!
Hudba a oslava Boha sú od počiatku ľudstva neodlučiteľne 
spojené. Hudba sa stala výrazom vzťahu, ktorý človek 
prežíva s Bohom. Vovádza človeka do hlbšieho vnímania 
Boha. Oceniť to vedia predovšetkým veriaci, ktorí od Boha 
dostali hudobný talent. Preto vám prinášame rozhovor 
s Milanom Kyjovským, vedúcim oddelenia strunových 
nástrojov na košickom konzervatóriu, zástupcom 
koncertného majstra opery v Štátnom divadle Košice 
a dlhoročným primáriom kvarteta Quartetto Cassoviae.

JJ Jaroslav Girovský
J� foto: archív M. Kyjovského

�� odkiaľ pochádzate a čo vo vás 
podnietilo lásku k hudbe?

Som rodák z Livovskej Huty, filiálky farnosti 
Lukov pri Bardejove. Keď som mal rok a pol, 
presťahovali sme sa do Košíc.

Hudbu máme v rodine. Otcov strýko bol dobrý 
muzikant. Volali ho kyjovský muzikant. Otec 
hral amatérsky na husliach v kapele v obci. Ale 
talent sme zdedili aj s bratom predovšetkým 
po mamičke. Nebolo dňa, aby doma nespieva-
la. Či cerkovné, či ľudové piesne. Keď zaspieva-
la, zvony sa hýbali. Mala silný hlas a keby bola 
šla na štúdiá, na čo nebola vtedy možnosť, bola 
by svetovou opernou speváčkou. Tak namiesto 
toho spievala nám ako chlapcom.

�� ako sa začala vaša cesta hudobní-
ka? 

Od šiestich rokov som hral na husliach. Najprv 
som chodil na kurzy do PKO na dnešnej Alžbeti-
nej ulici v Košiciach. Keď som bol druhák, začal 
som navštevovať ľudovú školu umenia v teraj-
šom dominikánskom kláštore. Skončil som ju 
v roku 1969 verejným koncertom vo veľkej sále 
Domu umenia. Konzervatórium som skončil 
v roku 1976 a pokračoval som na hudobnej 
fakulte Vysokej školy múzických umení v Bra-
tislave, ktorú som skončil v roku 1980 s červe-
ným diplomom. Po štúdiách som nastúpil učiť 
na konzervatórium v Košiciach.

�� Hrali ste aj mimo slovenska?

Po tom, čo som začal učiť na konzervatóriu, 
som sa na dvadsaťdva rokov stal primáriom 
kvarteta Quartetto Cassoviae a spolu sme 
pochodili celú Európu. Nahrávali sme aj s ta-
lianskymi sólistami Radio Vaticano a realizovali 
nahrávky v talianskom Vatikánskom rádiu.

Ale aj s komorným a symfonickým orchestrom 
sme mnohokrát spolupracovali s Talianmi. 
V Roku Mozarta sme s kvartetom absolvovali 
šnúru ôsmich koncertov pozdĺž celého Talian-
ska od severu až po juh. Boli to aj päťsto- až 
šesťstokilometrové presuny, po ktorých bolo 
treba hrať. V pamäti mi utkvelo severné 
mestečko Chiavenna, kde sa koncerty usku-
točňovali v noci pod Alpami, či dvojtýždňový 
festival v Agnone. Môj brat tam spoznal aj svoju 
nastávajúcu.

�� kde sa vám hralo najlepšie?

Sú tri krajiny, ktoré mi zaimponovali. S komor-
ným orchestrom a kvartetom sme prešli celé 
Švajčiarsko. Druhé bolo Rakúsko. Tam sme 
päť rokov za sebou dostali pozvanie na festival 
Nestroy. A potom je to moja obľúbená krajina 
– Taliansko. V týchto krajinách sme koncertovali 
najviac. Hrali sme v krásnej sále na Università 
per stranieri di Perugia či Conservatorio di Mu-
sica Santa Cecilia di Roma, kde hrávajú svetové 
orchestre. A my sme mali príležitosť hrať tam 
tiež.

�� akú hudbu máte najradšej?

Ja som romantik a extrovert, čiže som fanúšik 
romantizmu. Na konzervatóriu som absolvoval 
Dvořákovým Koncertom a mol, ktorý je dosť 
náročný – tak nehuslisticky písaný napriek 
tomu, že Dvořák bol nadšencom sláčikových ná-
strojov a sám bol violista. A potom obľubujem 
Felixa Mendelssohna Bartholdyho či Johannesa 
Brahmsa. Jeho husľový koncert som hral aj 
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na povinnom veľkom koncerte v treťom ročníku 
vysokej školy.

�� odkiaľ hudobný umelec čerpá 
inšpiráciu?

Každé veľké umenie vychádzalo z ľudovej 
piesne. Zoberte si Dvořáka, Smetanu, nášho 
Suchoňa, Verdiho opery – to je všetko ľudo-
vé. Raz sme v Taliansku zastali autobusom 
ráno o piatej, vyšli sme a okoloidúci cyklista si 
pospevoval Rigoletto. To sú piesne. Ak by teraz 
čerpali skladatelia z ľudovej piesne, tak majú 
ešte veľmi veľkú a bohatú studnicu nápadov 
a námetov. Zoberte si Glinku z Ruska, Čajkov-
ského, Borodina, ľudová pieseň sa odrazila aj 
v ich kompozíciách.

�� čo je vám najbližšie z duchovnej 
hudby?

Mňa zaujali hlavne omše, ktoré sme hrali 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Mozartovo 
ohromne mocné Te deum, ktoré sa zvykne hrať 
na Pamiatku zosnulých alebo pri pohreboch. 
Alebo tiež Haydnove omše.

�� je nejaký hudobný skladateľ, ktorý 
vás oslovuje príkladom života 
a jeho hudba vás posúva bližšie 
k bohu?

Každý skladateľ bol veľký beťár. Mozart, ktorý 
napísal krásne Te deum v Badene, tiež, a predsa 
napísal také krásne duchovné skladby. Čo sa 
týka duchovnej hudby, je na prvom mieste asi 
on. Písal aj Dvořák, aj Beethoven, aj Haydn, ale 
Mozart je najpreferovanejší.
Aj dnes píšu mladí skladatelia duchovné piesne, 
ale takých je už veľmi málo. A zároveň všetci 
píšu veľmi moderne. Kompozičné techniky sú 
už veľmi prekomponované.

�� stretli ste sa aj s východnou kres-
ťanskou hudbou?

Manželka kolegu v kvartete je Bulharka a raz 
doniesli cédečká pravoslávnych zborov. To 
bolo veľmi mocné. Cirkevnoslovanský Otčenáš 
mi razom pripomenul polnočnú svätú liturgiu 
v Chráme Alexandra Nevského v Moskve. Keď 
spustili tie hlasy spev – to bola vysoká profe-
sionalita. Tieto veci vo mne stále ostávajú. Ale 
nespolupracoval som na niečom podobnom. 
Východná hudba je bez orchestrov. V rímskoka-
tolíckych kostoloch je organ, ale my ho nepotre-
bujeme, lebo máme dobrý sluch a dobré hlasy. 
Vieme vytvoriť krásne trojhlasy. Takú máme 
melodiku. V našich cerkvách sú krásne hlasy, 
ktoré mi imponujú. A málo je aj našich kňazov, 
ktorí nevedia spievať. U nás je to vštepované už 
od detstva. Keď ste odmala chodili do cerkvi, 
tak nemôžete spievať zle. Či už vyššie, alebo 

nižšie, alebo stredné polohy, každý kňaz je 
nastavený inak, ale spievať vie.

�� akú funkciu zohráva hudba pri 
vnímaní boha?

Obrovskú. Kto spieva a hrá, dvakrát sa modlí. 
To povedal už svätý Augustín a ja to môžem 
len potvrdiť. Keď sa len recituje, vyznieva to 
tak, akoby to bolo len zo zotrvačnosti. Tak sa 
môžeme modliť aj doma. Ale my tu (v chráme) 
máme spievať všetko.
Keď sa zaspieval Čajkovského Otčenáš, ľuďom 
po chrbte, po celom tele chodili zimomriavky. 
Umocňuje to dojem a prežívanie. A tú hudbu 
treba zažiť naživo. Nie že máme plno všeli-
jakých nahrávok. Na internete už je naozaj 
všetko... Ale poď zažiť to duchovno, tú silu! To 
sa musí prežiť!

�� ako vy prežívate svoj vzťah s bo-
hom?

Modlitba ráno aj večer je veľmi dôležitá. Ráno 
preto, aby sme mohli prežiť deň, a večer poďa-
kovať, aby sme na druhý deň vstali. Lebo nikto 
nevie kedy, kde a ako. Nikto nevie, kde ho čaká 
posledná sekunda života. A preto, hoci sme aj 
hriešni ľudia, by sme sa mali správať tak, aby 
sme pozitívne rozmýšľali a s triezvou hlavou 
kráčali ďalej.
Ľudia si určité veci neuvedomujú. Ani ja som 
si mnohé neuvedomoval, keď som bol mladší. 
Ale človek dospeje k určitým veciam postupom 
času. Zažije na sebe niektoré veci a musí niečo 
robiť, aby sa vnútro vyrovnalo s vonkajškom, 
odkiaľ prichádza strašne veľa zlých vplyvov. 
A zlý stále pracuje.
Ale „naša nádej je Otec, naše útočisko Syn 
a náš ochranca je Svätý Duch; Svätá Trojica, 
Bože náš, sláva tebe“. Túto modlitbu ako súčasť 
večerných modlitieb nás učila ešte babka. 
A takto sa modlím dodnes. Myslím si, že je to 
veľmi silná modlitba.

4. púť rómskych 
rodín do Ľutin y

14. júl 2018
od 10.00 h do 17.00 h

Kristus v srdciach Rómov
Rómovia v srdci Cirkvi
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Moje skúsenosti
JJ Štefan Lahovič
J� foto: wikimedia.org

Nie je náhoda (neuznávam ju), že v priebehu 
pár dní som v troch časopisoch čítal: „Prečo 
mlčíš? Píšte svedectvá.“

Najzaujímavejšia výzva bola v Slove. Citu-
jem: „Pri tomto hľadaní má zásadnú úlohu 
pravý svedok, osoba, ktorá už má kus cesty 
za sebou a stretla sa s Pánom.“

Takže v prvom rade ďakujem Bohu, že ma 
stvoril a urobil kresťanom. Myslím si, že to 
spĺňam. Ťahám, Bohu ďakovať, osemdesiaty 
štvrtý rok života, tridsiaty tretí rok sa s man-
želkou staráme o päťdesiattriročného syna, 
ktorý leží bezvládny, a ja som už vyše roka 
onkologickým pacientom žijúcim výlučne 
z Božej vôle. Chcem písať o svojich stretnu-
tiach s Pánom.

Prvé: V lete 1985 som mal živý sen, videl 
som úžasnú neopísateľnú postavu Ježiša, 

v pravej ruke mal ohňový meč. Ním mi 
jemne pohrozil. Zobudilo ma to. Troška 
som o tom pouvažoval, pomodlil som sa 
a pripravoval do práce. Asi o mesiac-dva mi 
starší syn do telefónu na pracovisku čítal 
(bolo 18. novembra 1985): „Váš syn bol včera 
večer zranený. Teraz je v nemocničnom 
ošetrení. Bližšie informácie vám podá veliteľ 
útvaru.“ Okamžite sme sa pripravili na cestu 
a po polnoci sa vybrali do Martina. Dali nám 
k dispozícii útvarového lekára a vybrali sme 
sa do nemocnice. Ale naša prvá zástavka bola 
v chráme, kde som syna zveril do ochrany 
Panny Márie. A Panna Mária nesklamala. Ja 
som po oboznámení sa so situáciou nebol 
schopný ísť sa na syna pozrieť. Nastala 
trojmesačná kóma. V nej som znovu videl 
úžasne nádhernú postavu Pána Ježiša. 
V živom sne. Postával na mraku, ľavou rukou 
objímal svoj kríž, z ktorého viala veľmi dlhá 
vejačka nebovej farby, a pravou rukou mi 
mával na pozdrav, čím mi naznačil, že náš 

synáčik bude žiť. A žije. Nikdy predtým ani 
potom som podobný sen nemal. 

Druhé stretnutie bolo s Pannou Máriou. 
Myslím si, že to bolo v roku 2000. Snímka 
mojich pľúc bola celá čierna ako sadza. 
Okrem toho v nemocnici zistili, že mi čosi 
požiera červené krvinky. To sa vraj liečiť 
nedá, takže odvtedy poberám B 12 a nav-
števujem dvakrát v roku hematológiu. Ale 
hlavnú úlohu zohrala snímka. Ona rozhodol 
o návšteve vo Vyšných Hágoch. Kvôli synovi 
som tam nechcel ísť, ale musel som. Teda 
v sobotu som išiel domov pripraviť si veci 
a v nedeľu večer som sa vrátil do nemocnice. 
Ležím na posteli, slzami kropím ruženec, 
keď tu ma zrazu obklopila neopísateľná 
vôňa, a nádherne sa mi dýchalo, ale len 
na chvíľku. Hovorím: „Mamka Božia, len tak 
krátko?“ Nádherná vôňa sa zopakovala, aj 
dýchanie. Prišlo ráno a cesta – smer Vyšné 
Hágy. (Trošku odbočím, prepáčte. Naša 
starostlivá mamka podáva večeru. Vyprá-
žaný karfiol, zemiaky. Prosím Pána, aby 
mi pomohol s protézami jesť nemixovanú. 
Mixovanú jem pre nádor v hrdle, keďže mám 
sťažené hltanie. A veru pomohol. Ďakujem.) 
V Hágoch mi robili nové vyšetrenia, stojím 
v röntgene a hovorím si: „Mamka moja, tu 
už len ty pomôžeš a tvoj zázrak.“ Z röntgenu 
idem na gastro, keď mi pán doktor vraví: 
„Pán Lahovič, vaša snímka je čistá!“ Ďaku-
jem, Mamka. Tu som začal rozmýšľať o tej 
vôni v sninskej nemocnici. Vyšlo mi, že ma 
navštívila Mamka a uzdravila moje pľúca. 
Raz jednu stranu a potom druhú. Ju pred-
chádzala tá neopísateľná vôňa.

Na horu Zvir do Litmanovej sme chodili 
v sobotu a nedeľu. Raz sa nám stálo, že náš 
syn (pár rokov s ťažkosťami chodil) mal 
opuchnuté nohy. V sobotu som mu ich pou-
mýval požehnanou vodičkou a v nedeľu pri 
odchode mal nohy normálne.

No a 9. februára som bol na kontro-
le na ORL v Humennom. Doktor mi pri 
kontrole povedal: „Aký ste mali nádor pred 
operáciou a aký ho máte teraz, to je hotový 
zázrak.“ Vďaka ti, Pane.

Preto moja nesmierne veľká vďaka patrí 
Pánovi za to, že ma skrz rodičov stvoril a uro-
bil kresťanom.

Ešte jednu skúsenosť treba uviesť. Pri opi-
sovaní loretánskych litánií som štyri prosby 
opísal dvakrát. Prelepil som ich a špekuloval 
o nových. Nie a nie niečo vymyslieť. Po dlh-
šom čase som vybral poštu a pri triedení ob-
javím kúsok papiera. Nedalo sa zistiť, z čoho 
to bolo, ale boli na ňom vytlačené chýbajúce 
prosby: „Matka trpiaca; plná milosti; najd-
rahšia; najdobrotivejšia.“

Určite v mojom živote boli aj iné požehna-
né stretnutia, ale pamäť už nie je takou ako 
voľakedy. A nielen vinou veku.

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 
patrí. Ako som už spomenul vyššie, tvoje telo je jej majetkom, je vlastníctvo drahšie než čokoľ-
vek iné. Neurážaj ju preto v takej dôležitej oblasti a nezasadzuj jej smrteľné údery.

Ak sa k nej správaš nevšímavo, boj sa Boha, lebo on sa za také skutky odpláca a za také 
hriechy hrozí neznesiteľným trestom. Tým, čo sa odvažujú na také hriechy, Pán hovorí, že „ich 
červ neumiera a oheň nezhasína“ (Mk 9, 48). Ak nemáš príliš veľký strach z budúcnosti, boj sa 
aspoň prítomnosti, lebo mnohí, čo sa spolčili s pobehlicami, „ako zlí zahynuli zle“ pre intrigy 
skazených žien. Lebo v snahe odtrhnúť manžela od zákonitej manželky a v túžbe úplne si ho 
podmaniť uchyľovali sa k čarom, vymýšľali bosoráctva a praktizovali veľa mágie. Tak dosiahli, že 
muž podľahol ťažkej chorobe, telo mu hnisalo a pomaličky sa rozpadávalo, a keď mu spôsobili 
tisícoraké zlo, nakoniec ho pozbavili života. Človeče, ak sa už nebojíš pekla, boj sa aspoň ich 
mágie. Ak sa pre svoju bezuzdnosť pozbavíš Božieho spolupôsobenia a pripravíš sa o pomoc 
zhora, vtedy pobehlica, ktorá ťa ulovila a zvolala svojich démonov, zostrojila čary a nastražila 
intrigy, s veľkou ľahkosťou uškodí tvojej spáse a vystaví ťa na hanbu a posmech všetkým obyva-
teľom mesta, takže ťa vôbec nepoľutujú.

Mudrc hovorí: „Komu by sa uľútilo zaklínača hadov, že ho poštípal had, a vôbec krotiteľa 
divej zveri?” (Sir 12, 13) A to ešte nevravím o strate majetku, o každodennom upodozrievaní, 
nadutosti a urážkach, ktoré smilnice spôsobujú nerozumným mužom; je to horšie ako tisícná-
sobná smrť.

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

13.
Od vlastnej manželky často nestrpíš ani jediné tvrdé slovo, ale keď ťa pobehlica dokonca 

bije, stojíš pred ňou pokorne! Nehanbíš sa? Nečervenáš? Nebudeš si želať, aby sa pod tebou 
otvorila zem? Ako môžeš vstúpiť do chrámu a pozdvihnúť ruky k nebu? Ako budeš vzývať Boha 
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JJ Jozef Glasa
J� foto: wikimedia.org

V dnešnom svete pozorujeme všadeprítom-
nú krízu dôvery – vo vzťahoch medzi ľuďmi, 
niekedy aj medzi tými najbližšími. Nedôveru 
voči autoritám, najmä tým dôveryhodným. 
Na druhej strane je až prehnaná dôvera voči 
informáciám, ktoré sme si sami našli na in-
ternete, počuli od známych. Od vševedúcej 
pani susedy. Šíria sa konšpiračné teórie, 
zaručené diéty, horoskopy, detoxikačné kúry 
a návody na všetko. Reklama na nezmys-
ly, ktoré ľudia kupujú za drahé peniaze. 
Z televíznej obrazovky sa škerí istota veštcov 
a veštkýň. Ponúkajú skvelé rady a budúc-
nosť za euro, vlastne za veľa eur. Ľudia chcú 
istotu, ale podľa možnosti iba takú, aká im 
vyhovuje: nezáväznú, nablýskanú, ružovú. 
Uveriteľne neuveriteľnú. Akoby ani nemuse-
la byť pravdivá.

Veci sa však zamotajú, keď ide o život či 
o zdravie. Tak to niekedy býva v ordinácii 
lekára, na pohotovosti alebo v nemocnici. 
Pekné reči nestačia. Je tu bolesť, zlý pocit, 
nefungovanie tela, dýchavica, nemohúcnosť 
– a strach z toho, čo ako pacienti pociťujeme. 
Z toho, čo sa stalo. Ale azda najviac z toho, 
čo má prísť. Vtedy by sme ľuďom v „bielych 
plášťoch“ tak radi verili. Že nás pochopia. Že 
nás zachránia. A že to nebude strašné. Máme 
však pochybnosti a zlé skúsenosti. Svoje – 
či našich známych. A nevieme, či pravdu, 
ktorú títo cudzí ľudia o nás vedia, budeme 
vládať zniesť. Ako to vydržíme. A nebudú 
nám vlastne klamať? Aké záruky máme? 
V tejto svojej biednej situácii, keď sa cítime 
akoby vydaní na milosť a nemilosť. Bez 
vplyvu, možností, ochrany. Balíčky bolestí 
a „nervov“. A všetci známi a priatelia sa akosi 
vyparili. Práve teraz. Tak čo je pravda?!

Pravda v medicíne bola vždy vážnou 
vecou. Až akoby posvätnou. Najskôr azda 
i preto, že naozajstná pravda o chorobe, jej 
priebehu, liečbe či komplikáciách bola v dáv-
nych časoch aj pre lekárov skôr tajomstvom. 
Od staroveku až po novovek sa toho príliš 
veľa nevedelo. Liečebné možnosti boli ob-
medzené a niekedy aj dosť drastické. Pomá-
hala skúsenosť lekára, jeho odhad, intuícia. 
Očakávania pacientov neboli príliš veľké. 

Lekár prichádzal s tieňom smrti v pätách. 
Chcel pomôcť, ako najlepšie vedel, nechcel 
škodiť ani ublížiť. Prastaré  „Primum non 
nocere.“ („Predovšetkým neškodiť.“) sa týkalo 
aj ublíženia slovom, ktoré by azda mohlo 
pacientovi zobrať nádej. Akoby vyniesť ortieľ 
neodvratnej smrti.

Preto existovalo aj čosi, čo sa medzi 
lekármi nazývalo „terapeutické privilégium“. 
Lekár mohol niekedy pacientovi o jeho cho-
robe a prognóze klamať. Ale len vtedy, keď 
to po zrelej úvahe považoval pre pacienta 
za potrebné, za lepšie. Aj táto zodpovednosť 
bola na ňom – odhadnúť a rozhodnúť o tom, 
či a čo pacientovi povedať, alebo nepovedať. 
Žilo sa v čase takzvaného paternalizmu. Le-
kár mal byť pacientovi akoby dobrým otcom 
(lat. pater – otec). Od pacienta sa vyžadovala 
dôvera a podriadenie sa všetkému, čo lekár 
povie. Autorita lekára bola veľká, možnos-
ti pacienta ovplyvniť priebeh liečby boli 
minimálne. Zvyčajne mohol odmietnuť. Ak 
sa ho opýtali... Vieme, že napriek tomu boli 
lekári, nielen právnici, nezriedka ozajstnými 
dôverníkmi, priateľmi svojich pacientov. 
Hippokratovské záväzky dobročinnosti, 
nestrannosti, mlčanlivosti, mravnej čistoty 
a nezištnosti im pridávali na dôveryhodnosti, 
ktorá sa v lekárskom povolaní vážila i pesto-
vala pre dobro pacienta i lekárskej profesie.

Moderná doba, najmä dvadsiate storočie, 
priniesla medicíne nové, predtým netušené 
možnosti. Vybavila ju diagnostickými a lie-
čebnými prostriedkami, o ktorých sa pred-
chádzajúcim generáciám lekárov a pacientov 
ani nesnívalo. Už v druhej polovici minulého 
storočia sa pomaly začal rodiť mýtus o akejsi 
všemohúcnosti medicíny. Všemocná, víťazná 
medicína však nezodpovedá skutočnosti – 
a napokon ani ľudskej skúsenosti, akokoľvek 
veľmi by sme si to priali pre seba či svojich 
blízkych. Dnes očakávame od lekárov a všet-
kých okolo nich, že nám či našim drahým 
vždy pomôžu. Že prídu na príčinu našich 

ťažkostí a nájdu niekde tú zázračnú tabletku 
alebo operáciu, ktorá všetko vyrieši, ktorá 
nás zachráni. Nástojíme, dúfame, vzdoruje-
me. Vybavujeme. Prosíme, hrozíme, zisťuje-
me. Aká je teda tá pravda? A desíme sa jej.

Do toho všetkého zasahuje prebiehajúca 
informačná revolúcia. Univerzita Dr. Google, 
sociálne siete, internet. Konšpiračné weby. 
Internetové obchody. Všetci tí naslovovzatí 
poradcovia a experti. Či len predajcovia? 
Bezohľadní obchodníci s nádejou zúfa-
lých? Tvrdia, že nám chcú pomôcť. Za naše 
peniaze. Tak kde je, aká je pravda? Je dobré, 
že pacienti dnes vedia viacej. Informujú sa, 
zaujímajú sa. Rozhodujú sa radi sami. Podľa 
seba či podľa tých, ktorí „vedia lepšie“.

Dnes už žijeme v čase, keď by medzi 
lekárom a pacientom mal byť skôr partner-
ský vzťah. Vzájomná úcta, rešpekt, dôvera. 
Úcta lekára voči dôstojnosti a pravej autonó-
mii pacienta. Snaha zabezpečiť mu všetko 
potrebné – najmä patričné informácie, čas či 
seriózne poradenstvo, aby sa vo veciach, ktoré 
sa ho týkajú, mohol informovane, inteligen-
tne a slobodne rozhodnúť. Na to však pacient 
potrebuje poznať pravdu. O sebe, o svojej 
chorobe a o všetkom, čo s ňou súvisí. Dnes 
je už azda samozrejmosťou, že sa zo strany 
lekára pravda pacientovi nezatajuje. Nielen 
na onkológii. Zásada je vždy informovať 
pravdivo. Pochopiteľne tak, aby to pacient bol 
schopný zniesť. S citom, empatiou a láskavo. 
A získať ho preto, čo mu rukami dnešnej 
medicíny ako lekári a zdravotníci môžeme 
a chceme poskytnúť. Pre lepšiu spoluprácu 
na záchrane jeho života či zdravia. Pre spo-
ločný zápas s chorobou a jej následkami.

Bolo by dobré, napriek všetkému chvály-
hodnému dôrazu na rešpektovanie autonó-
mie, aby pacient v takýchto ťažkých, zlomo-
vých situáciách mohol stretnúť ozajstného 
človeka. Dobrého lekára či lekárku, na kto-
rých sa bude môcť s nádejou spoľahnúť. 
V pravde a s pravdou.

Sila a závažnosť  
pravdy v medicíne
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Všetko, čo na tomto svete existuje, musí mať svoj začiatok. Pre dieťa je to začiatok 
jeho života v matkinom tele. Pre niekoho krásne, pre mnohé ženy aj náročné obdobie. 
Tehotenstvo je výnimočný čas, keď v útrobách ženy prebieha zázračný proces, na ktorého 
konci sa zrodí nový človek. Ako sa s týmto obdobím vyrovnáva budúca mamička?

TehoTensTvo  
– duchovná, duševná a fyzická podpora
JJ Ivana Halgašová
J� foto: pexels.com

Dve čiarky na tehotenskom teste, pocit tajomnosti a vlastnej bez-
mocnosti, ale aj čohosi, čo vás samu prekvapuje. Kráčate mysľou 
do neznáma a neviete, ako prijať danú situáciu. Hovoríte si, to sa mi 
asi len sníva, nech ma niekto uštipne, vzápätí vás prepadne plačlivosť 
a opakované slzy dojatia a šťastia neviete ani len opísať pri pomysle-
ní, že vám bola daná výsada – byť mama. Áno, výsada! Mnohé ženy 
v sebe dlho pestujú túžbu mať dieťa, najmä ak čas neúprosne beží, 
a dieťa neprichádza. Možno ide o zdravotné problémy, odkladanie 
počatia kvôli škole, kariére, zamestnaniu, materiálnemu zabezpeče-
niu, bývaniu... Existuje množstvo dôvodov, ktoré sú „anti“. Plánované 
či neplánované počatie vás bytostne núti zastaviť sa a uvedomiť si, že 
je nad vami niekto, kto vás dokonale pozná, vie o vašich potrebách, 
plánoch, jednoducho mu nie je ľahostajné vaše srdce.

Tehotenstvo (tiež tehotnosť, ťarchavosť, gravidita, 
„druhý stav“) je pre väčšinu žien radostným  
a významným medzníkom v ich živote. 
Vznik života nie je náhoda. Cirkev nás učí, 
že život sa začína počatím, vo vajíčkovo-
de. Od okamihu počatia, teda splynutia 
spermie a vajíčka, človek dostáva 
nesmrteľnú dušu, a teda je stvorený 
na Boží obraz. Boh dáva človeku život, 
je Pánom nad jeho životom. Pekne 
to vyjadruje aj prorok Dávid v žalme 
139: „Chválim ťa, že si ma utvoril tak 
zázračne; všetky tvoje diela sú hodny 
obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje 
údy neboli utajené pred tebou, keď som 
vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. 
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, 
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomy-
selné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“ (Ž 139, 14 – 16)

Zázrak ľudského života súvisí s jedinečnosťou každého človeka ako 
originálnej ľudskej bytosti. Ľudskú osobu tvorí jednota tela a ducha, 
a preto nemožno k ľudskému telu v nijakom stupni jeho vývinu 
pristupovať len ako k súboru tkanív, orgánov, funkcií, resp. k určitej 
„surovine“, ktorú možno ľubovoľne spracovať. Treba k nemu pristu-
povať ako k nástroju, cez ktorý sa osoba prejavuje. Z tohto pohľadu 
ľudské telo nemožno redukovať na predmet použiteľný na rozličné 
účely, lebo akýkoľvek zásah do ľudského tela sa netýka len tkanív, 
orgánov a funkcií, ale postihuje aj samu osobu. Človek nie je „niečo“, 

ale „niekto“. Súčasné možnosti medicíny umožňujú obdivuhodné 
pokroky, no treba mať na pamäti aj ich ochranu mravnými limitmi, 
ktorá môže predstavovať hrozbu tak pre jednotlivca, ako aj pre celé 
ľudstvo, ak sa vymkne spod kontroly.

Obdobie tehotenstva z pohľadu budúcej mamičky nepredstavuje 
žiadnu hrozbu, ba naopak. Je to obdobie požehnania, obdarovania 
(porov. Gn 4, 1: „Získala som človeka od Pána,“ hovorí Eva, prvá žena 
v dejinách.) zvlášť, ak sa tehotnej mamičke a jej vyvíjajúcemu sa 
dieťatku poskytne aj potrebná duchovná, duševná či fyzická podpora, 
ako aj podpora zo strany najbližších.

Duchovná podpora
Človek je nielen telesná, ale aj duchovná bytosť. A preto aj povolanie 
byť matkou zahŕňa v sebe aj duchovnú stránku. Je preto namieste 
otázka, či dnešné telesné matky prežívajú svoje materstvo aj du-
chovne. Túto otázku by si rovnako mali položiť aj budúci oteckovia, 

ktorí sa pripravujú na úlohu rodiča. Keďže Boh urobil z manžela 
a manželky jedno telo, nemalo by pre nich byť nič prirodze-

nejšie, než sa rozprávať s Bohom spoločne. Modlitba ko-
munikovaná s matkinou a otcovou láskou nadobúda 

rozmer Božej lásky. Istým druhom modlitby srdca 
budúcich rodičov môže byť aj dotyk, veď práve 
cez neho sa prejavuje uzdravujúca Božia moc 
(porov. uzdravenie ženy na krvotok v Mk 5, 30). 
Skúsenosť s Božím dotykom môže tehotná žena 
nadobudnúť už samotným čítaním zo Svätého 
písma. Pri ňom si naplno uvedomí, že to malé, 
ktoré nosí pod srdcom, je v skutočnosti Božím 

dieťaťom a je v jeho pláne i starostlivosti. 
V krátkosti chcem zaspomínať na to požehnané 

obdobie, keď sme čakali naše prvé dieťa. Pamätám si, 
bol 26. august a v kalendári meno Samuel. Zobrala som 

si do rúk Sväté písmo a otvorila ho na Prvej knihe Samuelo-
vej. Po prečítaní prvej kapitoly, v ktorej ma oslovila modlitba Anny 
(Samuelovej matky), som sa rozhodla podobne aj ja zasvätiť náš plod 
lásky Bohu a dodnes viem, že Boh nad ním držal svoju ochrannú 
ruku. Narodil sa nám zdravý chlapček Samuel, ktorý dnes rád mini-
štruje (je služobníkom oltára). Boh nielen vtedy, ale stále je verný vo 
svojich prísľuboch a slove. Presviedčam sa o tom aj prostredníctvom 
spoločenstva Modlitby matiek, ktoré už v mnohých farnostiach 
na Slovensku funguje. V ňom sa raz do týždňa stretávajú matky, ktoré 
sa modlia za svoje deti, budúce deti či nenarodené deti. Ide o cestu 
úplného odovzdania sa, kde sa matky učia žiť život Ježišovej matky. 
Pri modlitbách odovzdávajú seba, svoje deti a svojich drahých do Ježi-

Modlitba komunikovaná 
s matkinou a otcovou láskou 

nadobúda rozmer Božej lásky.
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šových rúk vo veľkej dôvere, že on môže všetko. Veď predsa odovzdať 
sa znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby 
nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí 
v matkinom náručí. V tomto bezpečnom uistení Ježišovej lásky môže 
tehotná mamička načerpať potrebné duchovné dobrá na svoj rast 
i rast vyvíjajúceho sa bábätka.

Duševná podpora
To, ako obdobie tehotenstva bude žena prežívať a vyrovnávať sa 
s ním, do veľkej miery ovplyvňuje aj samotná osobnosť tehotnej 
ženy, jej vek, zrelosť, postoj k tehotenstvu, pripravenosť na novú 
rolu matky, jej sociálne a ekonomické zabezpečenie, momentálna 
situácia v prostredí, ktoré ju obklopuje. Na začiatku tehotenstva je 
ťažké zdôverovať sa o strachy a potreby. Manžel je obyčajne veľmi 
zmätený náhlymi zmenami nálady svojej manželky a prekvapujúcimi 
zmenami jej osobnosti. Pocity ženy sa pohybujú od bezstarostnej 
rozjarenosti k vážnej ustaranosti pri uvedomení si tej obrovskej 
zodpovednosti z toho, že bude matkou. Hormonálne zmeny, ktoré sa 
dejú v nastavajúcej matke, môžu byť tiež veľmi mätúce – a niekedy 
vzbudzujú aj strach. Jej myseľ zamestnáva myšlienka, či je pripra-
vená stať sa matkou. Väčšinu týchto depresívnych stavov možno 
pripísať hormonálnym a chemickým zmenám, ktoré sa v jej tele 
odohrávajú počas požehnaného stavu. Rozdielny pohľad na teho-
tenstvo sa naskytne žene, ktorá už raz potratila (myslí sa spontánny 
potrat). U takejto ženy sa objavia myšlienky strachu a opatrnosti. Iný 
pohľad na tehotenstvo môže prežívať žena, ktorú opustil manžel, 
príp. partner. Takáto žena je skôr smutná, zúfalá a nahnevaná. Žena 
troch alebo štyroch malých detí môže byť zase častejšie vyčerpaná 
a nervózna, a v neposlednom rade starosť a skľúčenosť prežíva 
v danom období žena, ktorej muž sa stal práve nezamest-
naným. Treba si však uvedomiť, že v týchto rozdielnych 
pohľadoch na tehotenstvo nemožno vynechať oveľa 
dôležitejší pohľad, pohľad Krista. Krista ukrižované-
ho a vzkrieseného, ktorý sa po svojom vzkriesení 
zjavuje učeníkom zhromaždeným zo strachu pred 
Židmi za zatvorenými dverami slovami: „Pokoj 
vám!...Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja 
posielam vás... Prijmite Ducha Svätého...“ (Jn 
20, 21 – 22). Kristus vstupuje doprostred 
strachu, smútku, pochybnosti a skľúčenos-
ti, aby priniesol myšlienky pokoja, istoty, 
radosti, nádeje, jednoty ducha. Podobne 
to môžeme vidieť aj pri prisľúbení daru 
pokoja svojim apoštolom: „Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. 
Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. 
Nech sa vám srdce nevzrušuje a ne-
strachuje“ (Jn 14, 27). Pozitívny dušev-
ný a harmonický priebeh tehotenstva 
môže žena zakúsiť v dostatočnej 
podpore svojho muža. Apoštol Pavol 
v Liste Efezanom vyzýva oboch k jed-
note a láske: „Znášajte sa navzájom 
v láske a usilujte sa zachovať jednotu 
ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo 
a jeden je Duch, ako ste aj boli povolaní 
k jednej nádeji svojho povolania“ (Ef 4, 
2 – 4). Potreba zdieľania sa toho, čo žena 
prežíva, telesný kontakt blízkej osoby či 
čerpanie skúseností a získavanie informácií 
od skúsených mamičiek tiež pozitívne po-
máhajú k lepšej psychickej pohode tehotnej 
ženy.

Fyzická podpora
Obdobie zmien počas gravidity si vyžaduje patričnú mieru pripra-
venosti na ne a s nimi aj súvisiacu fyzickú podporu. Celé tehoten-
stvo trvá približne 280 dní, čo je asi štyridsať týždňov a rozdeľuje sa 
do troch trimestrov. V prvom ranom trimestri, ktorý sa začína prvým 
dňom poslednej menštruácie a trvá do 12. týždňa života plodu, sa 
môžu objaviť ranné nevoľnosti, závraty, zvracanie, nechuť do jedla, 
zvýšená frekvencia močenia a poruchy spánku. Počas tohto obdobia 
sa javí aktuálna potreba starostlivosti o ženu i plod a pomoc v domác-
nosti. Druhý trimester pokračuje od 13. do 28. týždňa života plodu 
a z pohľadu tehotnej mamičky ide o najpokojnejšie a najkrajšie obdo-
bie gravidity, keď ustúpia nevoľnosti, stupňuje sa fyzická výkonnosť, 
telesná hmotnosť ešte nie je vyčerpávajúca, žena uprostred tohto 
trimestra začína pociťovať aj prvé pohyby plodu. Posledný trimester 
okrem pribúdajúcej telesnej hmotnosti prináša aj možné zdravotné 
ťažkosti, k akým patrí pálenie záhy, problémy s dýchaním, bolesti 
chrbtice v krížovej oblasti, opuchy nôh. Veľkou pomocou môže byť 
praktický výcvik dýchania či relaxačné predpôrodné cvičenia pripra-
vujúce mamičku na samotný pôrod. Treba si ujasniť požiadavky ohľa-
dom pôrodu a s podporou blízkej osoby za-
bezpečiť prípravu potrieb pre 
seba ako budúcu matku 
i novonarodené 
dieťa.
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Nič nie je také silné ako myšlienka, 
na ktorú dozrel čas.

(Victor Hugo)
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
29.06. – 01.07. Bárkafest 2018
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2018
1. turnus: 08.07. – 13.07. (9 – 11 rokov)
2. turnus: 15.07. – 20.07. (15 a viac rokov)
3. turnus: 22.07. – 27.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 29.07. – 03.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 12.08. – 17.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 19.08. – 24.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 26.08. – 31.08. (15 a viac rokov)
Cena: 58 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe 
na turnus)

PRe e-MLADýCh
Zaujímavé aplikácie
Štuchnutia

V nedeľu 1. júla sa končí on-line 
kampaň zameraná na podporu účasti mladých 
na Národnom stretnutí mládeže P18 v Pre-
šove (26. – 29. júla 2018). Komunikačný tím 
pri tejto príležitosti zverejnil na sociálnej sieti 
P18 prostredníctvom obrázkových šablón 
15 dôvodov, prečo prísť v lete do metropoly 
Šariša. Prvý dôvod znie, že mladí, ktorí prídu, 
zažijú spoločenstvo mladých medzi sebou. 
Ďalším, že P18 sa koná v duchu Svetových dní 
mládeže. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára 
na internetovej stránke www.narodnestretnu-
tiemladeze.sk (v časti Prihlásenie) za cenu 35 
eur. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 
1. júla 2018. Po tomto dátume sa bude dať 
zaregistrovať iba na mieste, ale bez možnosti 
získať stravu a ubytovanie. 

„Symbolicky môžeme povedať, že začali sme 
strihať meter do ukončenia niekoľkomesač-
nej možnosti prihlásiť sa na P18. Všetkých 
pozývam. Je lepšie raz zažiť, ako stokrát roz-
právať. Bude to stáť za to. Stále platí možnosť 
prihlásenia vopred,“ hovorí Ondrej Chrvala, 
tajomník rady pre mládež a univerzity KBS. 

Svätý Ján, apoštol a evanjelista
1. storočie

... obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa 
jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že 
je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si 
ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila 
a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni“, čo znamená Učiteľ. Ježiš jej 
povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď 
k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Ot-
covi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala 
učeníkom: „Videla som Pána“, a že jej toto povedal. (Jn 20, 14 – 18)

 Páči sa mi to  2 Komentáre  Zdieľať
Patrik Maľarčík, duchovný správca Centra voľného času v Jus-
kovej Voli 
Páči sa mi to . Odpovedať
„Vezmeš si ma?“ pýta sa ten, kto chce milovať. Čo však vtedy, 
keď áno neprichádza? Možno milovať? V postoji Márie Magda-
lény nachádzame odpoveď: „Pane..., ja si ho vezmem.“ Mária 
si chcela vziať mŕtve telo Ježiša. Nehľadala potešenie pre seba, 
chcela milovať, lebo prvá bola milovaná. Milovaní Bohom a vďa-
ka jeho láske v nás sme pozvaní milovať bez podmienok a očaká-
vaní nielen tých, ktorí nás milujú, ale aj tých, ktorí sú chorí, slabí, 
neschopní prejaviť lásku či tí, ktorí sa rozhodli nemilovať nás. Ak 
mu vyznáš lásku v týchto ľuďoch, on ťa po mene osloví, vyzná 
pred Otcom a vezme si ťa k nemu.

Beáta Baranová, členka komisie Dobrej noviny Prešovskej 
archieparchie
Páči sa mi to . Odpovedať
Mária Magdaléna nasleduje Pána Ježiša ako pravý učeník. 
Sprevádza ho pri učení, ako prvá prichádza k jeho hrobu a ne-
skôr zvestuje učeníkom, čo videla. Úžasná vernosť, oddanosť, 
vďačnosť a láska. Ako je to s nami? Vieme prejavovať lásku 
svojim blížnym? Alebo si skôr vyberáme: toho máme radi, toho 
veľmi nemusíme. To alebo ono urobím teraz, lebo to vyhovuje 
mne. Božia láska nepozná kompromisy. Svet, v ktorom žijeme, je 
hladný po pravej, obetavej láske bez podmienok. Potrebuje teba 
aj mňa, aby sme tak ako Mária Magdaléna boli apoštolmi lásky, 
obety, vernosti a vďačnosti. Tak s odvahou vpred!

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ GeRMAINe COUSIN 
Ako malá bola nemocným dieťaťom a mala defor-
movanú pravú ruku. Navyše v malom veku stratila 
matku. Ako postihnutá bola nútená spávať v skrini 
pod schodmi. Je patrónkou dievčat a zneužívaných.

eVA hReŠKOVÁ
Kresťanská rocková kapela 
Christallinus fungovala 
od roku 2004. Na začiatku 
to boli tri sestry Hreš-
kové a dve kamarátky 
– Evka Judinová a Elenka 
Šimeková. Chceli osviežiť 
liturgiu, spievali na om-
šiach, mládežníckych 
podujatiach... Postupne 
sa k nim pridali aj chlapci. 
Prvá kapelová zostava sa 
utriasla v roku 2005, keď 
sa u nich udomácnil Radko 
Turček a Martin Pady Partl. 
Prvý album, ktorý kapela 
Christallinus nahrala v roku 
2007, dostal názov 1,618. 
O tri roky neskôr prišli 
s albumom Výkrik.

Eva Hrešková, jej dlho-
ročná líderka, zo spoločen-
stva pri Dóme sv. Martina 
v Bratislave predstavila 
v štúdiu Doma je doma 
v TV LUX pieseň Zo sna, 
na ktorej sa hudobne spo-
lupodieľali aj Martina Bele-
jová a Peter Volf z chvá-
lového tímu Martindom. 
Nahrávku a slová poslednej 
skladby zverejnil tím, ktorý 
chystá P18, na webovej 
stránka Národné stretnutie 
mládeže.

„Raz, keď som išla zo 
svätej omše, napadla 
mi myšlienka o túžbe. 
Ako veľmi musela Mária 
Magdaléna túžiť znovu sa 
dotknúť Ježiša, uctiť si ho. 
Túžba, ktorá ju hnala ešte 
pred svitaním k hrobu. 
A hneď som mala v hlave 
myšlienku,“ hovorí o novej 
piesni Eva Hrešková. (Dada 
Kolesárová, TK KBS)

Príde potkan do obchodu 
a hovorí: 
„Chcem si kúpiť televízor.“ 
Predavač: 
„A aký by ste chceli?“  
„Taký, čo má najviac kaná-
lov.“
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Prepáčte!
Máte chvíľku 

porozprávať sa  
o Ježišovi Kristovi?
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Hnutie New Age

JJ
Antónia HaľkováJ�

Definovať hnutie New Age je veľmi náročné. 
V podstate ide o syntézu starých náboženských 
tradícií, východného mysticizmu, modernej 
filozofie, psychológie, vedy a sci-fi. Toto me-
dzinárodné hnutie podporuje ekológiu, zdravú 
výživu, alternatívnu medicínu a vo všetkých 
náboženstvách sa usiluje nájsť spoločné prvky 
s cieľom vytvoriť ideologicky zosúladené, šťast-
né a globálne spoločenstvo.

Hnutie tvorí mnoho organizácií a spoločností, 
nie je nikde registrované a nemá žiadneho za-
kladateľa. Oficiálne bolo vyhlásené v roku 1975, 
pričom ideologicky priamo nadväzuje na myš-
lienky Teozofickej spoločnosti. Súčasnú podobu 
hnutia pripravovalo veľa filozofov, spisovateľov 
a ideológov, z ktorých mnohí pôsobili ako 
špiritistické médiá, vykonávali astrálne cesty 
a dobrovoľne otvárali svoje vedomie pôsobeniu 
rôznych duchov.

New Age v preklade znamená Nový vek 
alebo Nová doba, či Nová éra a súvisí s novým 
svetovým poriadkom, ktorý v súčasnosti hlboko 
zasahuje ľudí na celom svete. Ideológovia New 
Age tvrdia, že je čas, aby „éru rýb“ (ryba je sym-
bolom kresťanstva) vystriedala „éra vodnára“. 
Na rozdiel od tradičných náboženských štruktúr 
sa jednotlivec začlení do hnutia neoficiálne, 
samostatne a skryto tým, že uzná učenie hnu-
tia, prípadne ho spečatí príslušnou iniciačnou 
ceremóniou.

Podľa učenia hnutia je Boh neosobná, koz-
mická energia prítomná vo všetkých veciach. 
Hlása, že Ježiš Kristus nebol a nie je jediný mesiáš 
ani Boh. Stúpenci veria, že v histórii bolo viac 
mesiášov a Ježiš bol len jedným z nich. Všetky 
veci vrátane človeka predstavujú „jedno“, tzv. 
univerzálnu myseľ, univerzálne ja, kozmické 
vedomie, univerzálnu prítomnosť. Hriech a zlo 
neexistujú. Konečnou realitou má byť mier a lás-
ka. Hnutie popiera existenciu pekla a skutočnosť 
posledného súdu. Cieľom je, aby tento svet bol 
taký pohodlný a príjemný, že Kristovu absenciu 
nebude cítiť a Boh nebude potrebný.

New Age preniká a zasahuje všetky oblasti 
života – politiku, ekonomiku, vedu, kultúru, 
náboženstvo, školstvo, ekológiu, zdravotníctvo 
či armádu. Nachádza si miesto v nadnárodných 
i celosvetových organizáciách, podmaňuje si 
svetové vlády i ekonomiky. Zastrešuje mnohé 
spoločnosti uplatňujúce multilevel marketing, 
spoločnosti venujúce sa finančnému poraden-
stvu, katalógové firmy. Propaguje feminizmus, 
eutanáziu a homosexualitu. Nachádza si miesto 
vo filmovom, hudobnom i knižnom priemysle, 
nevynímajúc detský svet. Trh je preplnený prí-
behmi s okultnou tematikou: o čarodejníkoch, 
upíroch, avataroch, UFO. Módny priemysel 
ponúka textílie s motívmi a symbolmi hnutia, 
často v dúhových farbách alebo na dúhovom 
podklade.

Hnutie je zmesou východných náboženstiev, 
sekularizmu, povier, čarodejníctva a pohanského 
panteizmu. Je naklonené činnosti rôznych du-
chovných majstrov, šamanov, guru či mesiášov. 
Snaží sa ľudí otvoriť technikám samospasenia, 
ako je napríklad joga, transcendentálna medi-
tácia alebo rôzne techniky ovládania myslenia. 
Božie slovo nás však nabáda: „Dajte si pozor, 
aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym 
mámením, založeným na ľudských obyčajoch 
a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“ (Kol 2, 8)

Mesiášova  
kráľovská Moc
JJ Pavol Burda
J� foto: cdn0.rubylane.com

Bude tak, ako nikdy nebolo. Teraz vás už nes-
klameme. Nik vám nedá to, čo vám sľúbime 
my. Nový svet sa začína dnes. Vašu dôveru 
nesklameme.

Takéto a podobné slogany môžeme očaká-
vať skôr od politických súperov ako od Svä-
tého Ducha. V jednoduchosti (a pri troške 
fantázie) však tieto slová naznačujú aj Božie 
posolstvo. Samozrejme, medzi politikmi 
a Bohom je obrovský rozdiel – Boh nikdy 
nesklamal. Ozaj? Mohol by si namietať: „Môj 
Boh ma sklamal... Nedôverujem sľubom 
o lepšom zajtrajšku a istotách.“ A preto skôr, 
než budeš pokračovať, spýtaj sa úprimne, 
či je tvoj Boh mocný víťaz nad problémami 
a hriechom, alebo len „časť“ tvojho sveta.

Odpoveď na túto otázku je veľmi dôleži-
tá. Veď to, ako vidím Boha, má veľký vplyv 
aj na to, ako čítam jeho slovo. Tento žalm 
(72. v poradí) končí druhú zbierku žalmov. 
Namiesto ukončenia v minulosti nám však 
ponúka pohľad dopredu: autor opisuje 
začiatok nových (a trvalých) vecí. Žalmista 
hovorí o vláde kráľa (a jeho syna), ktorému 
sa poklonia všetci ostatní králi a ktorému 
bude slúžiť celý svet. Ďalšou vlastnosťou 
tohto panovníka je obetavosť: vyslobodí svoj 
ľud, lebo je mu vzácna jeho krv. Spomína sa 
jeho život a bohatstvo, spravodlivosť a za-
opatrenie všetkého. Jeho panovanie bude 
večné, prekoná aj stabilný čas slnka a me-
siaca. Vláda kráľa bude nad každým ľudom 
a bude mostom požehnania.

Kráľovstvo, ktoré Boh takto slávnostne 
predstavuje, sa predsa len podobá na krá-
ľovstvá, ktoré poznáme: o takéto kráľovstvo 
prosperity sa snažia mnohí poctiví lídri. 

O takéto usporiadanie sa snaží každý, kto 
chce svoju moc použiť na dobro všetkých 
– nielen svojich ľudí. A vďaka slovu komu-
nikujú svoju vlastnú ponuku. Preto sú nám 
heslá vymenované v úvode také povedomé. 
No ponuku dnes predkladá aj Pán. Na roz-
diel od ktoréhokoľvek človeka je to najmoc-
nejšie bytie, ktoré dalo život všetkému. Tento 
Boh ti chce ponúknuť nový začiatok.

Veď tvoj život sa nemusí ukončiť v minu-
losti – nech už bola akákoľvek. Práve teraz sa 
môžeš rozhodnúť pre nové kráľovstvo. Svätý 
Otec František nás potešuje: „Niet hriešnika 
bez minulosti.“ Pozvanie od Pána je celkom 
jasné. Včerajšok sa zmeniť nedá, minul sa. 
A zajtrajšok je ešte ďaleko – začne sa až 
zajtra. Dnes máš čas začať.

Naozaj môže byť tak, ako nikdy nebo-
lo. Teraz už nie je priestor na sklamanie. 
A navyše, nikde nedostaneme ani len prísľub 
toho, čo nám dáva náš Boh. Kráľovstvo po-
písané v tomto žalme je naša adresa. Ja som 
obyvateľ tohto Božieho kráľovstva, ktoré sa 
začalo príchodom Syna najvyššieho Kráľa. 
Jeho pozvanie sa začína v jeho slove. Začni 
sa zaujímať o to, čo ti Boh pripravil. Hľadaj 
tých, ktorí hľadajú Boha. Boh veľmi rád zme-
ní tvoj život, ak mu dáš svoj súhlas.
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Eucharistický pôst

JJ
Jozef MiňoJ�

Nevieme presne určiť, v ktorom čase sa v Cirkvi 
zaviedol tento pôst pred prijatím Najsvätejšej 
Eucharistie. Svätý Augustín je toho názoru, že 
eucharistický pôst nebol nariadený ani Ježišom 
Kristom, ani apoštolmi, treba však tento zvyk 
zachovávať. Tak sa k tomu postavila aj Cir-
kev. V stredoveku sa definoval ako absolútna 
zdržanlivosť od každého druhu jedla a nápoja 
od polnoci až do času svätého prijímania 
v danom dni. Bol to až pápež Martin V. , kto 22. 
februára 1418 konštitúciou In eminentis nariadil 

eucharistický pôst pre celú Cirkev. Neskôr Pius 
XII. eucharistický pôst zredukoval na tri hodiny 
pred svätou omšou, chorí mohli bez časových 
obmedzení požiť nealkoholické nápoje a lieky 
v tekutom alebo netekutom stave.

V súčasnosti platná disciplína, ako ju pozná-
me, je definovaná Pavlom VI. z 21. novembra 
1964 skrze reskript Attentis multarum (AAS 57, 
1965, s. 186). Pápež rozhodol, že eucharistický 
pôst je zredukovaný pre všetkých na jednu 
hodinu pred svätým prijímaním, čo v podstate 
prešlo i do CIC, kán. 919, § 1. Prvý kánon obsa-
huje všeobecný princíp – zdržanlivosť od aké-
hokoľvek jedla a nápoja jednu hodinu pred pri-
jímaním. Toto kritérium sa nevzťahuje na čistú 

vodu a lieky. Dôvod takéhoto nariadenia je, aby 
veriaci prijímali Najsvätejšiu Eucharistiu s úctou, 
rešpektom a nábožnosťou, ale považujúc takéto 
nariadenie za morálnu povinnosť, minimálny 
čas – jedna hodina sa nemôže chápať v úzkom 
zmysle slova (teda matematicky presne šesťde-
siat minút), ale v širšom zmysle slova moraliter 
sumpta (približne jedna hodina). CIC, kán. 919, 
§ 3 dovoľuje všetkým chorým aj tým, ktorí ich 
opatrujú, prijať Najsvätejšiu Eucharistiu, hoci 
v predchádzajúcej hodine niečo jedli.

Čo sa týka hodinového pôstu dieťaťa pred 
svätým prijímaním, podobne ako pôst všeobec-
ne nezaväzuje deti do siedmeho roka života. 
Je dôležité aj deti do siedmeho roka života 
vovádzať do pôstu pred prijatím Eucharistie 
a výchovne pomaly obmedzovať príjem jedla, 
resp. sladkostí, na ktoré boli deti doteraz počas 
bohoslužieb zvyknuté.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� www.belygorod.ru

Blachernská ikona Bohorodičky  
(gr. Blachernitissa, rus. Влахернcкая)
Jej história sa spája s Konštantínopolom, kde 
sa v jednej z mestských častí, zvanej Blacher-
ny, nachádzal chrám s rovnakým názvom, 
od ktorého dostala divotvorná ikona Božej 
Matky svoje pomenovanie.

Podľa tradície patrí blachernská ikona 
Bohorodičky typu hodigitrie medzi najstar-
šie ikony Božej Matky, ktorú namaľoval sv. 
evanjelista Lukáš. Pôvodne sa ikona nachá-
dzala v Antiochii a neskôr v Jeruzaleme. 
V rokoch 436 – 437 počas púte do Jeruzalema 
priniesla túto ikonu do Konštínopola cisá-
rovná Eudoxia, manželka byzantského cisára 
Teodóza II., a podarovala ju cisárovej sestre 
Pulchérii. Ikona bola slávnostne umiestnená 
v blachernskom chráme a každú stredu bola 
slávená bohoslužba na jej počesť.

Ikona sa čoskoro stala prameňom mno-
hých zázračných uzdravení. Jedna z legiend 
hovorí o udalosti, ktorá sa stala v slávnom 
monastieri a svätyni Hodigitrie, ktorú 
postavil byzantský cisár Michal III. (842 – 
867). Nazývali ho Chrám vodcov, po gr. tón 
Hodégón, pretože velitelia vojsk sa chodili 
modliť pred odchodom na bojisko pred 
ikonu, ktorá niesla meno svätyne: Hodigos, 
neskôr Hodigitria. V Konštantínopole sa 
Bohorodička zjavila dvom slepcom, pričom 

ich vzala za ruku a priviedla do svätyne Ho-
digitrie, ktorá im vrátila zrak. Odvtedy slepí 
a trpiaci očnými chorobami chodili k prame-
ňu, ktorý vyvieral pred chrámom a umývali 
si oči, aby sa uzdravili. Táto legenda vytvorila 
z obrazu Hodigitrie prameň milosti pre 
tých, ktorí hľadajú Boha. Okrem iného dáva 
porozumieť, že Mária je tá, ktorá ukazuje 
cestu k Bohu – doslovne hodigitria – tá, ktorá 
ukazuje cestu. To zvýrazňuje aj na ikonách 
hodigitrie gesto ruky Bohorodičky, ktorou 
ukazuje na dieťa Krista.

V 8. storočí počas ikonoboreckého obdo-
bia bola blachernská ikona uchránená pred 
zničením zo strany odporcov úcty k svätým 
ikonám. Ikonu zamurovali pod oknom v ste-
ne Monastiera Pantokratora. Pred miestom, 
kde bola ukrytá, horela lampada. Takto 
ikona prežila celé obdobie ikonoborectva. Sv. 
Ján Damaský (zomrel okolo roku 750), veľký 
zástanca úcty voči svätým ikonám, v jednom 
zo svojich hymnov píše: „Onemejú pery 
bezbožníkov, čo neuctievajú tvoju ikonu, 
Hodigitria, ktorú namaľoval apoštol Lukáš!“

Počas boja s križiakmi ju v roku 1204 cisár 
Alexej Dukas postavil na čelo vojska. Takto 
sa ikona po porážke dostala do rúk križiakov. 
Nevedno, aký bol osud ikony počas plienenia 
Konštantínopola. Ikona bola v roku 1261 opäť 
nájdená po oslobodení mesta spod jarma 
križiakov. Cisár Michal Paleologos zastavil 
víťazný sprievod v Konštantínopole pred 
Krásnou bránou, kam bola blachernská iko-
na prenesená. Počas vlády cisárskej dynastie 
Paleologovcov uctievanie blachernskej ikony 

zaznamenalo svoj vrchol a stala sa palladiom 
ríše.

Počas posledných storočí Byzancie sa 
blachernská ikona uchovávala v monastie-
ri Chora. Po tureckom nápore a dobytí 
Konštantínopola, a páde Byzantskej ríše 
v roku 1453 ďalší osud ikony nie je známy. Je 
dosť možné, že padla do rúk Turkov. Podľa 
historika Michala Dukasa (zomrel okolo roka 
1470) fanatici prenikli do monastiera a jeden 
z nich sa zmocnil ikony. Mečom ju rozťal 
na štyri časti, ktoré rozdelil medzi spoloč-
níkov. Tí z nej strhli zlato i drahé kamene, 
vliekli ju koňmi po uliciach, stúpali na ňu 
nohami a špinili ju nečistotou.

Niekoľko kópií blachernskej ikony Bo-
horodičky sa nachádza v Moskve: v Sobore 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (Uspenskyj 
sobor), Tretiakovskej galérii a v Múzeu 
Andreja Rubleva. Ikona slávi svoju liturgickú 
pamiatku 7. júla.
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Anka Kolesárová
JJ Magdaléna Rusiňáková
J� foto: wikimedia.org, upr. J. Gradoš

Po kázni pán farár Anton Lukáč, generálny 
vikár Užhorodského vikariátu a zároveň 
správca farnosti v Pavlovciach nad Uhom, 
kam patrilo ako filiálka aj Ankino rodisko 
Vysoká nad Uhom, predniesol prosby a neja-
ké modlitby a pristúpil k malej Anke. „Nech 
ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, kto-
rý žije a kraľuje na veky vekov,“ povedal jej, 
kladúc ruku na jej drobnú hlavičku. Potom 
požehnal vodu a vyzval prítomných, aby sa aj 
v mene dieťaťa zriekli zlého ducha a vyznali 
vieru.

Voda stekala po Ankinej hlavičke a Kris-
tova krv stekala po jej duši, a obmývala ju 
z poškvrny dedičného hriechu. Bola čistá 
a svätá ako nikto naokolo. Boh ju prijal ako 
svoje milované dieťa. Teraz je novým stvo-
rením, ktoré sa oblieklo v Krista. „Toto biele 
rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji 
rodičia a príbuzní ti budú pomáhať slovom 
i príkladom, aby si ho priniesla nepoškvrne-
né do večného života.“ Pri tých slovách farár 
položil bielu vyšívanú košieľku na perinku 
dieťaťa. Potom pokynul krstnému otcovi, 
ktorý už v rukách držal pripravenú krstnú 
sviečku, aby šiel odpáliť plameň od veľkej 

paschálnej sviece. Pritom povedal: „Prijmite 
svetlo Kristovo. Dbajte o to, aby toto dieťa 
kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa 
svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak 
bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety 
Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.“

Nasledovala druhá polovica svätej omše 
a záverečné požehnanie. Potom si ich dal 

kňaz zavolať do sakristie. Vyzliekol si rúcho, 
vybral zo starej skrine veľkú hrubú knihu 
a kým hľadal poslednú popísanú stranu, už 
sa pýtal: „Kedy sa Anna narodila?“ „Včera, 
štrnásteho júla,“ odpovedala pohotovo krstná 
matka. „Štrnásteho júla tisícdeväťstodvad-
saťosem,“ opakoval si pán farár, zapisujúc 
cifry do matriky narodených. „Deň krstu: 
pätnásteho júla. Miesto...?“ „Pavlov...,“ chcel 
pohotovo zareagovať aj krstný otec, mysliac 
si, že ide o miesto krstu. Ale veď to by sa asi 
pán farár nepýtal. Kňaz medzitým dokončil 
otázku: „... narodenia?“ a krstná mama hneď 
poopravila odpoveď: „Vysoká nad Uhom.“ 
Pán farár zdvihol obočie a krivo sa usmial:

„To ‚P‘ už neprepíšem, budem ho musieť 
škrtnúť. Takže: Vy-so-ká-nad-U-hom.“ „Na-
diktujte mi, prosím, aj mená rodičov,“ požia-
dal. „Ján Kolesár Hruška a Anna Kolesárová, 
za slobodna Kušnírová,“ diktovali obaja krst-
ní. „Povolania?“ pýtal sa ďalej kňaz. „Otec 
roľník, matka je doma,“ ozrejmovali zase. 
„Rímskokatolíci?“ „Áno,“ pritakali nevediac, 
že matka je podľa cirkevného práva gréc-
kokatolíčka. „Obaja z Vysokej nad Uhom?“ 
„Áno.“ Potom sa kňaz mladým lepšie prizrel, 
spoznal črty kertéšovskej rodiny, hneď si 
mládenca zaradil a zvedavo sa spýtal: „A ty, 
Michal, ešte sa nechystáš ženiť?“ Michal sa 
pri myšlienke na svoju milovanú začervenal, 
ale sebaisto odpovedal: „Ale, pán farár, času 
dosť.“ „No veď nič, ja len, že láska niekedy 
prezreje a to tiež nie je dobré,“ upozornil ho 
pán farár a dodal, „pozdrav odo mňa rodičov 
aj svoju milú.“ Michal mal líca červené ako 
paprika, ale hanba-nehanba, farárovi priký-
vol. „Píšem teda: Michal Kertéš, rímskokato-
lík. A?“ obrátil sa s otázkou na krstnú mamu. 
„Mária Hrešková, tiež rímskokatolíčka,“ 
odpovedala zreteľne dievčina.

(úryvok)

Ďalšie myšlienky po svätom prijímaní

Položím si otázku: 1. Kto prišiel ku mne? 2. Ku komu prišiel Ježiš? 3. Prečo prišiel Ježiš? Uvažuj-
me o tom.

Ježišu, v celom živote si bol Kráľom. Kráľom sŕdc. Buď Kráľom môjho srdca aj teraz. Prosím 
ťa, aby si neprestal panovať v mojom srdci, panuj v ňom tak, ako si to želá tvoja svätá vôľa. 
Pokor moju dušu, aby bola milá pred tvojím Srdcom!

V celom živote si bol vždy Pánom a Vládcom, buď ním aj teraz v mojom srdci. Vládni mojim 
bolestiam, hriešnym sklonom a zlým žiadostiam. Znič vo mne zakorenené zlo, chráň ma 
od moci zlého ducha, utíš pokušenia, ktoré vznikli pod vplyvom sveta tak, ako si utíšil more.

V pozemskom živote si bol zákonodarcom, buď ním aj v mojom srdci, kde teraz sedíš na tró-
ne. Vlej do mňa horúcu lásku k tvojim prikázaniam a daj mi potrebnú vernosť a vytrvalosť 
na zachovávanie týchto prikázaní. Chráň ma od takého duševného rozpoloženia, v ktorom sa 
človek bojí len ťažkého hriechu a o malé priestupky sa nestará. Nie, Ježišu! Vedome nechcem 
spáchať ani ten najmenší hriech. No na to je potrebná tvoja milosť. Ty si dal zákon a ja verím, 
že dáš aj potrebnú milosť na zachovanie tohto zákona. Zo svojej strany sľubujem, že s touto 
milosťou budem spolupracovať.

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

12.
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poNDelok 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách
Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (rad.); Hebr 
9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)
No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána 
Ježiša a v Duchu nášho Boha. (1 Kor 6, 11)
Najjednoduchšie v akýchkoľvek životných situáciách, a nielen vo 
vzťahoch, je poukazovať na neschopnosť alebo chyby iných. Pre 
človeka logické – brániť sa. Apoštol Pavol dáva do popredia Ježišovo 
posvätenie a ospravedlnenie napriek tomu, že sme o to nežiadali. 
Prijatie jeho obmytia nás privádza k zmene nášho myslenia a spôsobu 
života – syna a dcéry Boha Otca.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Ulo-
ženia (HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

Utorok 3. júl
Mučeník Hyacint
Čítania: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 – 13, zač. 57
Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre 
prísahu... jej ju dali. (Mt 14, 8 – 9)
Aké jednoduché je niečo sľúbiť. Kedykoľvek a možno aj komukoľvek. 
Vo svojom srdci nasľubujeme Bohu veľa, aby sme niečo dostali. 
On nás preto neprestane mať rád. Určite nás neodsúdi. Žiť však 
vo falošnej nádeji a klamstve len prehlbuje necitlivosť k Otcovi. 
Každodenné pozvanie Boha do nadchádzajúceho dňa je dobrým 
začiatkom na ceste s Ježišom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Čítania: 1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137; Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60 (rad.); 
Hebr 8, 3 – 6, zač. 318b; Mt 7, 12 – 21, zač. 21 (Andrejovi)
Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Tí, čo sa 
ho dotkli, ozdraveli. (Mt 14, 36)
Hnilé jablko vložené medzi zdravé prenesie postupom času hnilobu 
do všetkých. V židovstve dotyk chorého spôsoboval nečistotu 
ostatných. V prípade Ježiša je to práve naopak. Jeho dotyk je 
uzdravujúci, oslobodzujúci. Ako sa ho dotknúť? Eucharistia, Božie 
slovo... Dotknúť sa obruby jeho rúcha je istou oslobodzujúcou 
zmenou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 11
Vy ste svetlo sveta. (Mt 5, 14)
Ježiš je Božím synom a narodil sa, aby vyplnil Otcovu vôľu. Stal sa 
svetlom pre tento svet. Verím, že i pre každého z nás osobne. V tomto 
verši cítiť očakávanie, ba až nutnosť pokračovať v presvetľovaní 
sveta, okolia, priateľov svedectvom o ňom. Svedčiť svojím životom 
o dobrote Boha je najlepšou novou evanjelizáciou pre tento svet.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv. 
Cyrilovi a Metodovi (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

piatok 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 31, zač. 63
Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví... 
(Mt 15, 31)

Ježiš svojím spôsobom ohlasovania, konaním a uzdravovaním 
spôsoboval údiv. Aj dnes Boh koná veľké veci, hodné údivu. 
Otvoriť srdce Bohu mnohé zmení. Neprehľadné sa stane jasným, 
nezrozumiteľné zrozumiteľným, neprekonateľné prekonateľným. 
S Ježišom!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. (Mt 
10, 37)
Na jednej strane sa vníma tento verš ako Ježišova trúfalosť, 
na druhej strane sa to mlčky prijíma. Ježiša som vyznal a vyznávam 
za svojho Boha, Pána a Spasiteľa. Preto je prirodzené vnímať ho ako 
najdôležitejšiu osobu v živote. On je ten, kto dáva zmysel životu, 
vedie ma, stará sa o mňa a mne blízkych. Na nikoho nezabúda. Je 
najstarostlivejší priateľ. Verím mu!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeľa 8. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici 
Veľkomučeník Prokop
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 
116; Mt 9, 27 – 35, zač. 33
Syn Dávidov, zmiluj sa nad 
nami. (Mt 9, 27)
V múzeu na predajnej 
výstave sa stretli dvaja 
neznámi páni. Hľadiac 
na obraz neznámeho autora 
začali spolu komunikovať. 
Prvý umelecké dielo 
nepochopil a len sa uškŕňal, 
posudzoval a tvrdil, že 
„mazanica“ nemôže mať 
tisícovú cenu, aká je 
napísaná pri obraze. Ten 
druhý s tvrdením prvého 
nesúhlasil. Napriek tomu, 
že celkom nepoznal význam 
diela, uznanlivo tvrdil, že sa mu páči. Po hodnej chvíli obraz kúpil, 
odniesol domov a hľadal informácie. Dal do novín inzerát a očakával, 
že sa niečo dozvie. Po niekoľkých mesiacoch získal aké-také 
informácie a hodnota obrazu sa stala preň nevyčísliteľná. 
Slepci hľadajúc riešenie svojej situácie počúvajú o Dávidovom synovi, 
ktorý uzdravuje. Počuli o ňom veľa, veď všetci o ňom hovoria. Jedni 
sa vysmievajú a hovoria o posadnutosti, iní o veľkom prorokovi. Čo 
je pravda? Ježiš odchádzajúci z mesta počuje: „Syn Dávidov, zmiluj 
sa nad nami!“ Ani ho nepoznajú, len o ňom počuli. Tak veľmi túžili 
po uzdravení. A prišla príležitosť. S odhodlaním začali volať: „Pomôž 
nám!“ 
Syn Dávidov, chceme vidieť tvoju tvár, zažiť dotyk uzdravenia. Aj my 
sme už o Ježišovi počuli. Možno s ním máme aj skúsenosť. Nestačí 
sa naň len pozerať ako na obraz v múzeu či sedieť mlčky na okraji 
cesty. Volaním na Božieho Syna môžeme i my začať poznávať jeho 
tvár, odkrývať nepoznané. Vziať si ho domov a skúmať jeho veľkosť, 
v Božom slove sa nadchýnať jeho prítomnosťou.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)
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poNDelok 9. júl
Hieromučeník Pankrác
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65
Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov. (Mt 16, 6)
Farizeji a saduceji často na Ježiša útočili. Boli totiž „strážcami“ zákona 
a všetkým hýbali. Svet sa točil okolo nich. Dnešný moderný človek 
potrebuje vládnuť nielen nad svojím životom, ale aj nad životmi 
iných. Svet prekvasený vlastným kvasom stráca ľudskosť a zveľaďuje 
egoizmus. Prijať Božieho Syna do svojho života znamená vidieť 
pravdu o človeku, ktorý potrebuje spásu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 – 12, zač. 66 (rad.); Gal 5, 22 
– 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepod.)
A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. (1 
Kor 10, 12)
Pri sledovaní talentových súťaží je zreteľne viditeľné sebavedomie 
poniektorých súťažiacich aj porotcov. Istota a veľkosť vlastnej 
osobnosti. Pre jedných úchvatné, pre iných očarujúce, pre ďalších 
poburujúce. To je obraz. Hriechom sa dostávame do pádu, a preto 
potrebujeme dokázať všade dookola svoju veľkosť. Boh je ten, 
kto dvíha. Nepotrebuješ dokazovať, že si dobrý, lebo on ťa svojou 
prítomnosťou dobrým už urobil.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti prepo-
dobnému (HS: 188; PZ: 145; HP: 401)

streDa 11. júl
Mučenica Eufémia
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68 (rad.); 2 Kor 
6, 1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Eufémii)
... nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. (Mt 16, 23)
Istotne to Peter myslel dobre. Ale... postavil sa do cesty Mesiášovi. 
Stal sa prekážkou. V mnohých ohľadoch túžime, aby všetko, čo 
sa okolo nás deje, bolo na prospech. Myslíme to dobre. Ale Boh 
vo svojej veľkosti a poznaní vidí veci lepšie a s nadhľadom. Ako 
spoznať jeho vôľu? Tak, že budem napojený na jeho frekvenciu – 
dovoľujem modlitbou, Eucharistiou a Božím slovom, aby bol mojím 
sprievodcom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 24 – 28, zač. 69
Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. (1 Kor 11, 1)
Dnes, po dnešnej spovedi by som sa chcel konečne polepšiť! Kedy 
sa mi podarí vykynožiť tento neduh? To počúvajú mnohí kňazi. 
Žiaľ, bez hriechu nikdy nebudeme. Slabosť človeka je veľká. Ako 
nám ukazuje apoštol Pavol, môžeme napodobňovať toho, kto je 
svätý. Prikloniť si srdce k Bohu je znamením premeny zmýšľania 
a nazerania na realitu človeka cez okuliare viery.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10 – 18, zač. 71 (rad.); Hebr 2, 
2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (archanjelovi)
Dokedy ešte budem s vami? (Mt 17, 17)

Mám pocit, ba až presvedčenie, že Boh na mňa nemá čas. Zabudol 
na mňa. Asi ma nepotrebuje. Preto riešim veci sám. Chce sa ma Ježiš 
zbaviť? Určite nie! Chce mi povedať, aby som bol s ním v spojení 
každý deň a každú chvíľu. Byť závislý od Boha znamená dôverovať, 
aj keď ho nevidíme; volať, aj keď nič necítime; načúvať, aj keď ho 
nepočujeme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

sobota 14. júl
Apoštol Akvila
Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 37, zač. 47 (rad.); 1 Kor 13, 
11 – 14, 5, zač. 154b; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (sv.)
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, 
rozhadzuje. (Mt 12, 30)
Reklama chce presvedčiť všetkých, že prezentujúci produkt je 
najlepší. Úsudok človeka je ovplyvňovaný z mnohých strán. Najväčší 
nepokoj do srdca človeka vnáša neistota a strach z omylu. V našom 
vzťahu s Ježišom nemôže byť dvojaké zmýšľanie. Ježiš je najlepšou 
voľbou. Rozhodnutie pre život s ním je vždy osobnou a každodennou 
voľbou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeľa 15. júl
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov šiestich všeobecných snemov 
Apoštolom rovný Vladimír
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 22, zač. 58 (rad.); Hebr 13, 
7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; 
Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (Vladimírovi)
Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali dvanásť plných košov odro-
bín. (Mt 14, 20)
Nedávno som počul príbeh, v ktorom cestujúci vo vlaku viedol 
rozhovor s chlapcom a dievčaťom, vysokoškolákmi. Boli členmi 
kresťanského mládežníckeho spoločenstva. Cestou sa rozhovorili, 
čo všetko robia, aké podujatia pripravujú. „Schádzame sa raz 
za dva týždne a diskutujeme o aktuálnych témach a problémoch,“ 
povedalo dievča. Chlapec sa pripojil: „Robíme to sami, bez farára, 
teda už bez neho. Viete, niekedy prišiel, ale bolo to o ničom. Vždy 
len priniesol Bibliu, niečo prečítal a potom urobil kázeň. Vôbec 
nás to nezaujímalo.“ „Teraz sa stretávame sami a je priestor aj 
na antikoncepciu, sexualitu, rozvody... Môžeme o tom hovoriť bez 
servítky. To dnešnú mládež zaujíma,“ pokračovalo dievča. 
Je toto obraz našej Cirkvi? Žiť si kdesi na okraji spôsobom, aký sa 
mi páči? Brať Boha ako „rukojemníka“ svojich názorov? „To, čo je 
v mojom srdci najdôležitejšie, sa aj tak týka len mňa,“ hovoria. „Koho 
čo do mojej viery, je to predsa moja osobná vec...“ 
Byť medzi nasýtenými znamená chcieť sa nechať Bohom osloviť, 
počuť jeho hlas, zakúsiť jeho zmýšľanie. Ježiš učí zástupy, nie 
jednotlivcov, hovorí o veľkosti nebeského Otca a uzdravuje. Vždy 
ukazuje na Otca, ktorý ho poslal na svet. Trávi čas s tými, ktorí majú 
túžbu ho poznávať a učiť sa od neho. On je tým najväčším darom, 
ktorého rozmnoženie sa deje cez priateľstvo s ním a v ňom. On dáva 
hodnotu človeku. Každý z nás sa môže pri Ježišovi nasýtiť, ak chce. 
On je centrom našej viery, života i spoločenstva priateľov.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, otcom, svätému, kondák otcom, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu, otcom 
a svätému (HS: 150, 183, 396; PZ: 104, 140, 377; HP: 105, 403, 405)

Martin Krajňák
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Urob si z malých umelých �iaš postavy rôznych 
prorokov. Centro�xkou na fľaše napíš ich mená (1), nakresli 
alebo nalep oči a navrch spolu s vrchnákom priskrutkuj typickú 
pokrývku hlavy z kúska látky. Proroka môžeš dotvoriť podľa 
vlastnej fantázie, napr. tak, že mu urobíš aj odev (zabalíš ho do 
väčšieho kúska látky). Dovnútra každej z �iaš napíš na zvitky 
niekoľko citátov proroka. (2) Fľašu podaruj.

Samo-
zrejme.

Otče, kde 
ste? 

Otče, a 
existujú dnes 
proroci?

Ak ťa Boh 
povolá do služby, 

dá ti aj schopnosť 
splniť ju.

... prorokovať svojím životom. Tak 
ako každý, kto uveril Kristovi.

Aj ja 
môžem byť 
prorok?

Vravel 
som ti, že 

nemáš chodiť 
po tej cestičke, 

lebo zle 
skončíš!

Komiks
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Príbehy poslušníka

... kto prorokuje, hovorí ľuďom 
na budovanie, povzbudenie a 

potešenie. (1 Kor 14, 3)

L
eporelo 27

Ahoj, deti!
Ďalšia dôležitá pravda viery hovorí o tom, ako 
Svätý Duch konal v dejinách človeka. Používal si ľudí, 
aby oznamovali národu dôležité posolstvá. Každý prorok 
bol iný, ale jedno mali spoločné: dotkol sa ich Boh a povolal 
ich, aby hlásali jeho slovo. Ty si tiež povolaný hlásať Božie 
slovo – byť v dnešných časoch prorokom.

Na toto netreba byť 
prorok, stačí sa dobre 

pozerať.

Prorocké zvitky

Hovoríte ako 
prorok.

... tých, ktorí 
majú prehovoriť k ľudu.

Tak si povolal Jána Krstiteľa, 
Elizea, Eliáša či Sa-

muela.

Keď Boh chcel vrátiť národ späť 
na správnu cestu, použil si ústa 
prorokov. Oni netúžili proroko-

vať, ale Boh si ich vyvolil. Niekedy 
aj napriek ich protestom. No on ich posilnil: 
dotkol sa Jeremiášových úst, Izaiášovi priložil 
k ústam žeravý uhlík a Ezechiel zjedol 
popísaný zvitok.
Priraď ústa k citátu zo Svätého písma.

Ústa prorokov

Pravý a falošný

Prorokov na ich poslanie osobitne povolal Boh. No stalo 
sa, že vystúpili aj falošní proroci a hovorili v mene 
cudzích božstiev alebo predstierali, že ich poslal Pán. 
Často ohlasovali iba to, čo sa páčilo ľuďom. V Starom 
zákone sa spomínajú tri dôležité veci, ktoré pomohli 
odlíšiť pravého proroka od falošného:

1. prorocké znamenie ako dôkaz pravdivosti toho, čo hovorí;
2. splnenie jeho predpovede;
3. pravoverný obsah učenia.

1. Tu som, Pane, volal si ma!
2. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli 
z Achaba všetko, čo je rodu mužského, otroka 
i slobodného.
3. Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený 
môj, mám v ňom zaľúbenie.
4. Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.
5. Toto je náš Boh a iného popri ňom uznať 
nemožno.
6. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím 
do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce 
a dám vám srdce z mäsa.
7. Pánovi, svojmu Bohu, sa budem klaňať, on je 
živý Boh.
8. ..roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte 
sa k Pánovi, svojmu Bohu...

Ale veď toľ-
ko vecí neviem 

ani im ne-
rozumiem.

Ale veď ja 
sa im nemôžem 
rovnať.

Boh si 
stále na-
chádza... 

Možno 
nebu-
deš ...

... robiť 
zázraky, 

ale môžeš 
...

On hovoril 
ústami prorokov

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Samuel
1 Sam 3, 5

Eliáš
1 Kráľ 21, 21

Izaiáš
Iz 42, 1

Jeremiáš
Jer 1, 6

Baruch
Bar 3, 36

Ezechiel
Ez 26, 26

Daniel
Dan 14, 24

Joel
Joel 2, 13

1

2



JUBILEÁ KŇAZOV

Ján Ducár, farár farnosti Košický Klečenov – 6. jún – 25 
rokov kňazstva; Slavomír Gereg, farár farnosti Poruba 
pod Vihorlatom – 6. jún – 25 rokov kňazstva; Miroslav 
Labač, duchovný správca pútnikov – 6. jún – 25 rokov 
kňazstva; Vladimír Tomko, stauroforný mitrát, proto-
synkel Košickej eparchie – 11. jún – 40 rokov kňazstva; 
Imrich Marinčák, na odpočinku v Prešove – 8. júl – 90 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

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.

Spolok vo svojom vydavateľstve BYZANT Košice pripra-
vuje vydanie zborníka príspevkov k 50. jubileu obno-
venia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Českosloven-
sku spolu s DVD nosičom na tému procesu obnovy.

BLAHOŽELÁME

19. júna oslávil 30 rokov kňazstva náš bývalý duchov-
ný otec Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Pri tejto 
príležitosti prijmite, otče, srdečné blahoželanie od bý-
valých farníkov s prianím, aby aj ďalšie kroky a roky 
vášho života boli požehnávané Ježišovou láskou, ve-
dené Svätým Duchom a ochraňované Božou Matkou. 
Aj po rokoch vám vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za obdobie vášho jedenásťročného pôsobenia v na-
šej farnosti a za vašu veľkú námahu a úsilie, ktoré ste 
vo farnosti vynaložili. Nech Boh žehná vašu terajšiu 
duchovnú a pedagogickú službu, ktorú vykonávate 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove.
Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás Boh 
naplnil svojím požehnaním a dal vám všetky milosti 
na to, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo v spo-
kojnosti a šťastí.

vaši bývali veriaci z Nižných Repáš

Pred desiatimi rokmi na svätého Cyrila a Metoda 
v Stropkove otec Ján Burda SJ prijal kňazské svätenie 
z rúk arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ. Drahý 
otec Ján, prajeme ti a vyprosujeme plnosť Božieho 
požehnania do každej oblasti tvojho života a ochranu 
Matky ustavičnej pomoci. Na mnohaja i blahaja lita!
mamka, tri sestry, traja bratia s rodinami a všetci, ktorí 
ťa poznajú

Drahý otec Marek Kaľata, 15. 
júna ste oslávili desať rokov 
od prijatia sviatosti kňazstva. Pri 
tejto príležitosti prijmite srdečné 
blahoželanie od bývalých farní-
kov. S prianím, aby aj ďalšie kroky 
a roky vášho života boli požehna-
né Ježišovou láskou, vedené Svätým Duchom a ochra-
ňované Božou Matkou. Vyslovujeme úprimné poďako-
vanie za roky, keď ste pôsobili v našej farnosti a zdieľali 
s nami naše životy. Nech vás a vašu rodinu požehná 
dobrotivý Boh po všetky dni vášho života. S úctou 
a láskou vám to vyprosujú veriaci z farnosti Vernár.

SPOMínAME

Pred rokom 12. júla odišiel 
do večnosti náš drahý manžel, 
otec a starý otec Milan Švec 
z Hažína nad Cirochou, ro-
dák z Volice. S láskou, vďakou 
a modlitbou naňho myslíme. 
Všetkým nám veľmi chýba.

manželka Monika, synovia Roman, Igor, Róbert  
a dcéry Erika, Simona a Ivana s rodinami

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/.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka pozýva 
všetkých veriacich na archieparchiálnu odpustovú 
slávnosť Presvätej Bohorodičky Panny Márie Kar-
melskej. Slávnosť sa začne duchovnou obnovu 20. 
júla a ukončí sa 22. júla slávnostnou svätou liturgiou 
o 10.30 h. Svätú liturgiu bude sláviť otec Martin Zlacký, 
humenský vikár. Počas slávnosti budú v chráme relik-
vie a pomazanie olejom svätého Charbela z Libanonu.

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. Zapojiť do zbierky sa bude môcť každý prihlásený, 
ktorý do Prešova prinesie akúkoľvek školskú pomôc-
ku. Zbierka sa uskutoční druhý deň programu P18. 
Na mieste dostanú informáciu aj od animátorov P18.

PODPORTE SLOVO CEZ SIPO

Na základe vašich žiadostí prinášame v rámci akcie 
HĽADÁME PRIATEĽOV SLOVA možnosť podporovať ča-
sopis Slovo aj formou SIPO. Stačí, ak písomne listom 
alebo e-mailom oznámite redakcii svoju presnú adre-
su, eČP zo SIPA (ak máte) a ľubovoľnú sumu, ktorou 
chcete pravidelne mesačne časopis Slovo podporo-
vať (min. 2 eurá). Suma vám bude pripočítaná k váš-
mu pravidelnému SIPO. Ak SIPO nemáte, pošta vám 
ho zriadi. Túto platbu budete mať na SIPO až dovtedy, 
kým znova listom alebo e-mailom neoznámite redak-
cii ukončenie podpory.

E-mail redakcie: redakcia@casopisslovo.sk
Poštová adresa: Slovo, Hlavná 3, 080 01 Prešov
Viac informácií na telefónnom čísle 0911 711 263.
Ďakujeme za každú vašu pomoc. 

redakcia

InZERCIA

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

VýROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a re-
štaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgic-
kých predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________ 
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % zní-
žené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škod-
com, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu, 
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.: 
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

Mám problém so susedmi v bytovom dome. 
Sú hluční a aj počas nočného pokoja sa hádajú, 
majú nahlas pustenú hudbu, štekajúceho psa. 
Nemôžem sa vôbec vyspať. Na koho sa mám 
obrátiť?

Dobrý deň, rozumiem, že riešenie hluku od suse-
dov môže byť veľmi nepríjemná a zdĺhavá záleži-
tosť. Neuviedli ste však, či ste sa pokúsili susedov 
na takúto situáciu aj upozorniť a požiadať o ná-
pravu. Ak by vám ani toto nepomohlo, možno 
neprispôsobivého suseda upozorniť na ustano-
venia Občianskeho zákonníka, v ktorom sa v § 
127 hovorí, že:„Vlastník veci sa musí zdržať všet-
kého, čím by nad mieru primeranú pomerom 
obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval 
výkon jeho práva a kvót.“
Napríklad povinnosťou vlastníka je neobťažovať 
iného vlastníka hlukom nad mieru primeranú 
pomerom. Od 22:00 do 06:00 platí nočný pokoj. 
Ak vás aj v tomto čase niekto opakovane ruší, 
pričom nepomohlo ani dohováranie, obráťte 
sa na políciu, poprípade môžete podať žalobu 
na súd v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zá-
konníka, známu aj ako susedská žaloba. V nej 
môžete súd požiadať o to, aby sa sused rušivého 
konania zdržal, pretože nemôžete pokojne užívať 
vlastný majetok.
V takomto prípade sú však dôležité dôkazy, ktoré 
predložíte. Ide napr. o potvrdenia o výjazdoch 
polície, sťažnosti správcovi atď. Mnoho obyva-
teľov sa v takýchto prípadoch susedských spo-
rov obráti aj na predstaviteľov samospráv, ale 
ich odporúčania sú také, aby sa občania obrátili 
na mestskú políciu, ktorá je oprávnená narušo-
vateľa nočného pokoja pokutovať. Takéto právo 
má nielen vlastník bytu, ale aj nájomca, ktorý má 
právo od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak mu pre-
najímateľ nevytvoril také podmienky, aby mohol 
byt nerušene užívať.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária  

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

J29.06. (piatok)  09.30 Svätá omša z Vatikánu pri príležitosti 
sviatku sv. Petra a Pavla 19.50 PKP 22.55 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)
J30.06. (sobota)  04.05 GkM R 11.30 Fatimské posolstvo 
(8) 14.00 Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 20.30 Biblia: 
Šalamún (2) 2
J01.07. (nedeľa)  15.15 Slovo v obraze: Sv. Cyril Metod 
21.00 Medzi nebom a zemou: Daniel Hevier
J02.07. (pondelok)  08.20 Svätý František – detský prog-
ram 13.30 V škole Ducha: P. Michal Zamkovský 17.30 
Doma je doma
J03.07. (utorok)  08.20 Svätý František – detský program 
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Kamenné pasto-
rále – dokument
J04.07. (streda)  08.20 Svätý František – detský program 
20.15 PKP 21.50 Cesty viery: Krížové výpravy (1) 2
J05.07. (štvrtok)  09.30 Svätá omša z Devína pri príležitosti 
sviatku sv. Cyrila a Metoda 22.35 PKP R
J06.07. (piatok)  08.20 Svätý František – detský program 
16.55 Godzone magazín 19.50 PKP R
J07.07. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
17.00 Levočská púť – otváracia svätá omša
J08.07. (nedeľa)  10.00 Slávnostná odpustová svätá omša 
15.15 Slovo v obraze: Zoslanie Ducha Svätého 21.00 
Medzi nebom a zemou
J09.07. (pondelok)  08.20 Svätý František – detský program 
13.30 V škole Ducha 20.05 Rok zasväteného života: 
Vernosť

J10.07. (utorok)  10.00 Rok zasväteného života: Vzdelanosť 
17.05 Viera do vrecka: Žalmy opäť v móde 21.45 Výni-
močná láska: Matka Terézia – dokument
J11.07. (streda)  08.20 Svätý František – detský program 
10.45 Rok zasväteného života: Služba 21.50 Krížové 
výpravy: Križiacke panstvá (2) 2
J12.07. (štvrtok)  10.00 Rok zasväteného života: Pravdivosť 
10.30 GkM R 10.45 PKP 16.30 Marc Chagall: Farby Boha 
– vzdelávací program 17.20 PKP R
J13.07. (piatok)  08.20 Svätý František – detský program 
17.30 Odvážny rok: O2H dôverovať – dok. 22.55 GkM R
J14.07. (sobota)  04.05 GkM R 10.00 Púť Rómov v Ľutine 
14.00 Akatist 14.40 GkM R 20.30 October baby – film 2
J15.07. (nedeľa)  15.15 Slovo v obraze: Svätý Benedikt 
20.30 Duchovná poradňa 21.00 Medzi nebom a zemou: 
Adela Vinczeová

TV nOE

J29.06. (piatok)  09.20 Slunce ve tváři – dokument o likvi-
dácii Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku 09.55 Mše svatá 
ze Slavnosti sv. Petra a Pavla z Baziliky sv. Petra v Římě
J30.06. (Sobota)  09.00 Hermie a jeho přátelé 12.00 
Angelus Domini 21.35 Jan Pavel II. a pád komunismu – 
dokumentárny film
J01.07. (nedeľa)  06.15 Dar z Medugorje – svedectvo 
07.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  20.00 Duhové 
srdce – publicistika
J02.07. (pondelok)  06.05 Bol som mimo: Ján Kolár 13.20 
Adopce srdce – dok. 18.30 Bible pro nejmenší: Balaam

J03.07. (utorok)  13.00 Brazílie: Misionáři, cestovatelé 
lásky 18.30 Bible pro nejmenší: Poslední večeře 21.30 
Řeckokatolický magazín
J04.07. (streda)  18.35 Bible pro nejmenší: Ježíšovo vzkříše-
ní 20.00 Papež František a jeho umění vést – dokument
J05.07. (štvrtok)  06.25 Milosrdní bratři v Čechách a na Mo-
ravě – dokument 16.20 ŘkM R 18.30 Bible pro nejmenší: 
Seslání Ducha Svatého
J06.07. (piatok)  07.50 Každý den je neděle: Brazílie 12.35 
Záliv svatých – dokument 18.30 Bible pro nejmenší: 
Země zaslíbená
J07.07. (sobota)  08.05 Ekumenické setkání Svatého Otce 
v Bari, Apulie: přenos setkání papeže s východními pat-
riarchy 22.30 ŘkM R
J08.07. (nedeľa)  11.40 ŘkM R 13.25 Záblesky nad Andami 
– dokument 20.00 Svatý Jan Neumann – hraný dokument
J09.07. (pondelok)  16.20 Trinidad a Tobago: Všichni vy 
žízniví, pojďte 18.40 Otec Ivan – dokumentárny film
J10.07. (utorok)  18.30 Bible pro nejmenší: Ruth a Naomi 
19.10 Sýrie – kolébka křesťanství 21.35 Řeckokatolický 
magazín
J11.07. (streda)  09.55 Jan Pavel II. v České republice 14.55 
Vladyka – dokument o košickom eparchovi Mons. 
Milanovi Chauturovi 18.30 Bible pro nejmenší: Samuel
J12.07. (štvrtok)  13.50 Papež Benedikt XVI. Dokument 
15.40 ŘkM R 18.30 Bible pro nejmenší: David a Goliáš 
23.35 Se salesiány na jihu Madagaskaru
J13.07. (piatok)  12.05 Barva lásky – dokument 12.45 
Biskup hirka – životopisný dokument 18.25 Bible pro 
nejmenší: David v nebezpečí

30 www.casopisslovo.sk
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Magdaléna Rusiňáková: 
Anka Kolesárová

V minulom roku vydavateľstvo Lúč ponúklo novinku, 
ktorá sprevádza prípravu na septembrové blahoreče-
nie Anky Kolesárovej. Autorka počas jedného víkendu 
navštívila vo Vysokej nad Uhom skôr narodených 
a povypytovala sa na život počas vojny, na tunajšie 
zvyky i na príbeh Anky. Na to, ako ho vnímajú jej rodá-
ci. Podarilo sa jej napísať síce útly, ale pútavý románový životopis, ktorý 
čitateľa vtiahne do Ankinho rodinného prostredia. Ak sa chcete dozvedieť 
viac, prečítajte si niektorý z piatich úryvkov v našom časopise alebo si 
zaobstarajte knihu, ktorá okrem príbehu ponúka aj niekoľko dobových 
dokumentov a fotografií, ale aj svedectvá mladých, ktorých život šestnásť-
ročnej mučeníčky čistoty oslovil. (Dada Kolesárová)

Gabriela Izakovičová-Spustová:  
Poéma o Cyrilovi a Metodovi

Poéma o Cyrilovi a Metodovi je lyricko-epické dielo, 
ktoré zachytáva podstatné momenty zo života dvoch – 
aj na dnešné pomery veľmi vzdelaných mladých ľudí, 
ktorí sa vzdali svojho pohodlia a kariéry a vydali sa 
na sever, do drsných podmienok nedávnych prisťa-
hovalcov – Slovienov, aby im dali najvzácnejší dar – 
písmená. Čo ich tu čaká?  
Autorka poetickej zbierky chce čitateľa a 7. júla popo-
ludní na Rádiu Lumen aj poslucháča doviesť do ich sve-
ta, do ich života, do ich múdrosti a pokory, aby sme sa mlčky a s vďakou 
sklonili pred ich géniom. Dielo vzniklo v roku 1150. jubilea ich príchodu. 
Úvodná báseň Solúnu bola ocenená v súťaži Literárny salón 2013 najvyš-
ším ocenením. (lumen.sk, martinus.sk)

Vzkriesenie

Polhodinový videodokument, ktorý si 
môžete pozrieť na byzantinos.grkatke.sk 
v sekcii Historické dokumenty alebo na ka-
náli Youtube Byzantinos, prezentuje časť 
pohnutých dejín Gréckokatolíckej cirkvi. 
Vracia sa k udalostiam v roku 1950, keď gréckokatolícku cerkev v Koši-
ciach násilne prebrala do svojej správy Pravoslávna cirkev, prezentuje ži-
vot veriacich a osudy kňazov počas rokov, keď bola Gréckokatolícka cirkev 
v Československu postavená mimo zákona. Venuje sa aj krokom, ktoré 
vďaka horlivosti kňazov a laikov prispeli k jej znovuobnoveniu, približuje 
prvé sväté liturgie slávené v Košiciach po osemnástich rokoch neslobody 
aj odovzdanie chrámu späť do rúk gréckokatolíkov, ktoré sa uskutočnilo 
14. júla 1968. Na výrobe dokumentu sa podieľal Martin Mráz, Jaroslav 
Girovský, Dávid Kováč, Peter Hric a ďalší. (Dada Kolesárová)

Miro Jaroš: Pesničky 
pre (ne)poslušné deti 3

Miro Jaroš prichádza s dlho očakávaným tretím 
albumom pre deti. V pesničkách s veselými názvami 
Balón, Raz dva tri, Prišiel cirkus či Planéty sa tentoraz 
vydáme na dobrodružnú cestu do praveku, spoznáme zvieratká v lese, 
skamarátime sa so strašidlami, odnaučíme sa trucovať a pozrieme sa tiež 
do vesmíru alebo cirkusu plného akrobatov. V pesničke Dospelý vzdáme 
hold tatinovi a mamine, pretože raz chceme byť ako oni. Nové pesničky 
opäť hravou formou učia deti užitočným veciam do života, majú moder-
nejší zvuk a chytľavé melódie, ktoré vás dostanú na prvé počutie. Môžete 
ich poznať aj z nových častí relácie Pesničkový neposlušník 3, ktorú vysiela 
TV Ťuki. (martinus.sk)
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J14.07. (sobota)  07.30 Stretko – dokument 12.05 Pod 
lampou 19.30 Rodina podle papeže Františka (1) 20.00 
Toufar – divadelná inscenácia
J15.07. (nedeľa)  08.45 ŘkM R 09.50 Loreto: Svatyňa 
Svätého Domu z Nazaretu – dokument 21.40 Století 
Andělky – dokument

LUMEn

J30.06. (sobota)  09.30 Premena špitálneho rádu na rytier-
sky 10.00 Kňaz alebo psychológ?(4) 20.15 Ako eucharistia 
a Mária zmenili môj život – svedectvá
J01.07. (nedeľa)  13.00 Vstup zakázaný: Klauzúra – roz-
hlasová hra (3)
J02.07. (pondelok)  20.00 Predstavenie projektu Chuť žiť
J04.07. (streda)  11.10 Živý rozhovor s fotografom Roma-
nom Albrechtom
J07.07. (sobota)  15.15 Gabriela Izakovičová-Spustová – 
Poéma o Cyrilovi a Metodovi
J08.07. (nedeľa)  13.00 Božské uzly – rozhlasová hra (4)
J09.07. (pondelok)  20.00 Pozvánka na 20. ročník festivalu 
Campfest
J14.07. (sobota)  18.00 emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej 
Vsi; slávi otec Jaroslav Štefanko
J15.07. (nedeľa)  13.00 Svätý Kamil z Lellis – rozhlasová hra
J22.07. (nedeľa)  13.00 Tiene a svetlo – rozhlasová hra (5)

RTVS

JeDNOTKA
J05.07. (štvrtok)  10.00 Slávnostná bohoslužba pri príle-
žitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda zo Svätoplukovho ná-
mestia v Nitre 13.10 Svätý Peter – biblický príbeh R 21.50 
Cyril a Metod: Apoštoli Slovanov – koprodukčný film R
J08.07. (nedeľa)  20.30 Biblia: Mojžiš – historický film R

dVoJKA
J30.06. (sobota)  09.30 Služby Božie zo 4. evanjelických 
cirkevných dní vo Zvolene
J01.07. (nedeľa)  12.20 Mariánska hora v Levoči – doku-
mentárny film
J04.07. (streda)  09.00 Misia bratov Konštantína a Metoda 
– dokumentárna séria R
J05.07. (štvrtok)  08.30 Povesť o Cyrilovi a Metodovi – prí-
beh R 09.00 Misia bratov Konštantína a Metoda – doku-
mentárna séria R 09.55 Cenacolo 2: Náš dom – dokument 
19.45 Sviatočné slovo 22.10 Óda na rovinu – dokument 
J06.07. (piatok)  03.50 Slováci na Ukrajine – publicistika R 
09.00 Misia bratov Konštantína a Metoda R 13.55 Kre-
sané do dreva – dokumentárny film R
J08.07. (nedeľa)  12.30 Staroslovanské kultúrne mestá R

RÁDIO SLOVeNSKO A ReGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána

J01.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 Soňa 
Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar 
Mozolová: Opri sa o mňa
J05.07. (štvrtok)  10.00 Evanjelické služby Božie z Branča
J08.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Ko-
šiciach 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravod-
livých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J15.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici/ 09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z farnosti Snina-mesto; slávi otec Maroš 
Prejsa 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 
22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J22.07. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie 10.05 
Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20 
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J29.07. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Reformovanej cirkvi 
10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 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

 T CH S A M B A Y A C I N A R H B Ú

 Y N S T Ú K U CH Y Ň A T C L Z R Á

 S K E S O A O L P M S U E Z O P O

 CH L A M T P D R A E O L D V M K Ž

 I O E O E A A Š C V A E E V E O Š

 K T R P C C N N P T O Ň V I E A J

 M O O O O T Ú I I O A J L I I D I

 P R L V B T A M C O R M E CH N A C

 L S N I O A A N N A E T R D S I Í

 U Í S U B L I M Á C I A O A R Z N

 K N I H A A S A V A N A R V F A A

 Y U O K R E S Y R A A E A Z E R B

 S S O L D Y M T H I T N Ó T E C A

Legenda: ACETÓN, ANARCHIA, BANÍCI, BARDEJOV, BREZA, 
CEMENT, CESTA, EPOCHA, EZOP, FARMA, HRANICA, CHOROBA, 
KALAMITA, KNIHA, KOLIBA, KUCHYŇA, MLIEKO, MYDLO, NÁVRH, 
NINIVE, OCTAN, OKRESY, PLUKY, POMSTA, POROTA, PRACOVNÍK, 
RAZIA, SAMBA, SAVANA, SÍNUS, SLEPOTA, SLOVO, STANICA, STOPA, 
SUBLIMÁCIA, ŠAMAN, ŠKOLA, ŠPORTOVEC, TANIER, TERASA, TULEŇ, 
ÚROVEŇ,VEDEC.

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: V srdci človeka je túžba žiť 
v slobode. Osemsmerovka: Krivda prináša jed pomsty, ale ponúka 
kalich trpezlivosti.

Výherca: Mária Serdiová zo Slavkoviec

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

Pomôcky:  
Spa, Ione, 

Mail, Elsa, Ius
Dala nohu 

na bok
1
q

Buď 
pozdravený, 
po latinsky

Pílte Dedičstvo Keď Často nosí
3
q

Meno 
Strakovej

Navarí Predĺženie 
bočných stien

Nedôveruj
Bodná zbraň

Obraz Zeme

Rezaním 
odstránim

Belgické 
kúpele

Záporka

Ženijné 
náradie, 
skratka

Výroba tkaním
Aklína, 

po českyChem. značka 
neodýmu

Kalifornské 
mesto

Jednotka 
tlaku
2
q

Droga

Zvolanie 
na voly Psovitá šelma

Šľachtický 
majetok Minulého roku

Nech, 
po česky

Has smäd Pošta, 
po anglicky

Citoslovce 
povzdychu

Decimeter, 
značka

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Meander, 
po česky Rímske číslo 6

Prezent Túla sa

Zapácham

Socialistické 
platidlo

Kód angličtiny

Vyvaľuj oči

EČV Spišskej 
Novej Vsi

Talianská  
rieka

Predložka Pohla

Dobehnúť Majstrovstvá 
sveta

Zlúčoval Obydlie

Umelý jazyk Bodavý hmyz Právo, 
po latinsky
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» Čaká na vás: 
» životopisný úvod 
» duchovné povznesenie
» cestopis po Svätej zemi
» detektívna zápletka 
» science fiction

Najnovšiu knihu 
spisovateľa Michaela Lerena 
si môžete zakúpiť v kníhkupectvách Petra, 
František, Lúč, SSV či v bežných predajniach kníh v SR 
a v internetovom obchode.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h); liturgic-
ký priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
30.06. Púť rodín a stretnutie vladyku Jána Babja-
ka s deťmi Prešovskej archieparchie
07.07. Fatimská sobota (10.00 h)
08.07. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)
14.07. Púť rómskych rodín (priamy prenos TV Lux)
22.07. Kňazská vysviacka

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
15.07. Stretnutie členov arcibratstva ruženca: 
svätá liturgia (18.00 h)
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Mole-
ben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s mod-
litbami za uzdravenie (09.30 h), novéna k MUP 
(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
07.07. Fatimská sobota (09.30 h)
11.07. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
20.07. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.00 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.
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

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
14.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
04. – 05.07. Velehrad 2018 – dni dobrej vôle
10. – 16.07. Sviatok života Saluzzo 2018
18.07. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h) 
Ruženec za závislých: Pondelok 17.30 Chrám sv. 
Petra a Pavla na Ústecko-orlickej ul.; Utorok 16.30 
Kaplnka v nemocnici v Snine; Streda 18.00 Kláš-
tor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a kláštor sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 
15 v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám Božej múd-
rosti vo Svidníku

15.08. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
17. – 19.08. Putovanie Poľsko 2018 (víkendové 
putovanie Licheń Stary – Wadowice)


