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50 rokov
od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi

NA TÉMU

ROZHOVOR

RODINA

130 rokov
od narodenia Pavla
Petra Gojdiča

s horským
záchranárom
Rastislavom
Goriščákom

Tehotenstvo
– teplo hniezda

Počiny blahoslavených biskupov
mučeníkov

Apoštolský exarchát
pre veriacich
byzantského obradu
v Českej republike
JJ

Ján Krupa

foto: prague.eu; exarchat.cz
V súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej
federatívnej republiky prešovský sídelný
biskup Ján Hirka († 2014) zriadil k 1. januáru
1993 biskupský vikariát pre gréckokatolíkov
v samostatnej Českej republike so sídlom
v Prahe. Za biskupského vikára vymenoval
otca Ivana Ljavinca († 2012), za kancelára
vikariátu otca Jána Eugena Kočiša (* 1926).

Apoštolský exarchát
Pápež Ján Pavol II. vyňal 15. marca 1996
územie Českej republiky spod právomoci
Prešovského biskupstva a vytvoril na ňom
exarchát, ktorého oficiálny názov je nadpisom tohto článku. Prvým gréckokatolíckym
exarchom so sídlom v Prahe a s katedrou
v Chráme sv. Klimenta sa stal Ivan Ljavinec.
Za jeho nástupcu Ján Pavol II. vymenoval
v apríli 2003 prešovského rodáka ThDr. Ladislava Hučka (* 1948). V apríli 2004 Ján
Pavol II. povýšil do hodnosti pomocného
biskupa protosynkela Pražského exarchátu
Jána Eugena Kočiša, ktorý je od roku 2006
na odpočinku.
Apoštolský exarchát je organizačne a právne cirkevným útvarom určeným katolíkom
byzantského obradu, ktorí žijú na území,
kde ešte nie sú administratívne zorganizo-
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vané farnosti. Na jeho čele stojí spravidla
biskup, ktorý má všetky práva eparchiálneho
biskupa. Exarchát je prípravným štádiom zriadenia eparchie, podlieha priamo
Apoštolskej stolici, riadi ho Kongregácia pre
východné cirkvi.

Pohľad do histórie
Po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československej socialistickej republike v roku
1968 ordinár – apoštolský administrátor
Prešovského biskupstva s právami eparchiálneho biskupa Ján Hirka vymenoval v apríli
1969 Ivana Ljavinca za farára gréckokatolíckej farnosti pri Chráme sv. Klimenta v Prahe

Pražská farnosť pri Katedrále sv. Klimenta
je najstaršou gréckokatolíckou farnosťou
na území Českej republiky. Ako ústrednú farnosť pre gréckokatolíkov v Čechách, na Morave a v Sliezsku, ktorí pochádzali prevažne
z Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska, ju zriadil 16. decembra 1933 apoštolský
administrátor Prešovskej eparchie Pavol
Peter Gojdič OSBM. Za prvého pražského
farára vymenoval neskoršieho prešovského
pomocného a svätiaceho biskupa ThDr. Vasiľa Hopka.
Vladyka Pavel Peter Gojdič OSBM potom
zriadil aj gréckokatolícku farnosť v Brne pre
Moravu a Sliezsko. Po druhej svetovej vojne
došlo k zriadeniu pomocných správ s vlastným kňazom v mestách Liberec, Tachov,
Planá, Jelení, Mikulov a Bruntál. Komunistickí mocipáni však zrušením Gréckokatolíckej cirkvi v Československej republike v roku
1950 zničili existujúci stav a po obnovení
Gréckokatolíckej cirkvi v Československej
socialistickej republike v roku 1968 marili všetky pokusy vytvárať gréckokatolícke
cirkevné štruktúry v českých krajinách. Až
po páde komunizmu dokázal prešovský
sídelný biskup Ján Hirka v apríli 1992 zriadiť
dekanáty v Ostrave pre Moravu a Sliezsko
a v Liberci.
V čase svojho vzniku v roku 1996 mal Pražský exarchát šesť farností a 9 000 veriacich.
Dnes má 17 000 veriacich (plus niekoľko tisíc
prechodne pracujúcich z Ukrajiny a Slovenska). K dispozícii majú 21 farností a 44 kňazov. Územie jednej gréckokatolíckej farnosti
zahŕňa spravidla územia niekoľkých okresov.
Biskup s kňazmi pri oslavách 20. výročia vzniku exarchátu

PREDSTAVUJEME

Katedrála sv. Klimenta pri Karlovom moste v Prahe

a zveril mu právomoc nad celým územím
Čiech, Moravy a Sliezska. Aktivita Gréckokatolíckej cirkvi však bola fakticky obmedzená
len na Prahu. Nikde inde sa jej nepodarilo
obnoviť a budovať farnosti. Dôstojné podmienky na jej činnosť priniesol až november
1989.
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Škola života
Tieto dni sa nesú
v znamení hodnotenia žiakov
základných a stredných škôl. Rodičia
i starí rodičia buď
s hrdosťou a uspokojením, alebo
naopak s obavami
hľadeli na papier,
ktorý vypovedal
o vedomostnej úrovni ich detí či vnúčat.
Ak tam boli dobré známky, často sa dieťaťu
ušla i sladkosť či iná odmena. Naopak, pri
tých horších, najmä ak sa dieťa nezlepšilo
od polroka či spred roka, nasledovali i tvrdšie slová. Niekedy však je rodič spokojný aj
s nie práve najlepšími známkami. Dôvod?
Pozná limity svojej ratolesti a vidí jej snahu
o zlepšenie. Vôbec to nemusí byť viditeľné
na známkach. A tak i keď vysvedčenie nie je
tým najspoľahlivejším ohodnotením vedomostí žiaka, v deň D sa stáva jeho rozsudkom
– pozitívnym alebo negatívnym.
Podobné „vysvedčenia“ dostávame všetci
možno aj každý deň. Ohodnotenie našej
rodičovskej starostlivosti neprichádza iba
počas veľkých okamihov s veľkými slovami.
Prichádza v podobe nečakaného objatia,
milého slova či nevyžiadanej pomoci. Vtedy
rodič vie, že dieťa správne vychováva. Podobne by sme našli tieto vysvedčenia vo všetkých
oblastiach života jednotlivca.
Existujú aj okamihy, ktoré prinášajú
vysvedčenie i pre celé spoločnosti. Mesiac
jún sa nesie v znamení 50. výročia obnovenia
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu. Bez Prešovského soboru
v roku 1950 by nebolo vzkriesenia v roku
1968. V oboch rokoch dostala Gréckokatolícka cirkev svoje vysvedčenie, no nie od štátnych úradníkov, ale od svojich veriacich.
Pred rokom 1950 sa pravoslávne farnosti
neraz etablovali tam, kde boli materiálne
nároky gréckokatolíckeho kňaza vysoké. Pre
našich kňazov bolo obdobie medzi rokmi
1918 a 1950 veľmi búrlivé. Museli si zvykať
na rýchlo sa meniacu spoločnosť, ktorá
prinášala do ustáleného vývoja v bývalom
Uhorsku úplne nový náboj. Počas prvej Československej republiky boli spájaní s Uhorskom a maďarským nacionalizmom, keďže

mnohí nevedeli ani po česky, ani po slovensky. Ba niektorí ani po rusínsky. Počas
slovenského štátu či medzivojnovej republiky boli zasa spájaní so Sovietskym zväzom
ako rusofili. A naozaj, mnohé významné
osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi mali tento
pozitívny postoj k veľkému bratovi – k Rusku. A to nehovorím o myšlienkach fašizmu
či komunizmu, ktoré si našli cestu aj medzi
klérom.
Za toto prišlo v roku 1950 vysvedčenie.
Nie celkom lichotivé, ale ani nie úplne zlé.
Otvorila sa cesta pokánia, ktorou naša cirkev
i naši kňazi prechádzali osemnásť rokov
ako Izraeliti na púšti. Až prišiel rok 1968.
A ako sme vtedy obstáli? Väčšina farností sa
vrátila do svojej pôvodnej cirkvi. No mnoho
veriacich i kňazov to neurobilo. Dôvody boli
rôzne. Dnes, hľadiac spätne na tieto okamihy, ma najviac bolia práve prípady, keď naši
kňazi, ktorí do roku 1968 trpeli, nepochopili
slovo milosrdenstvo a odsudzovali všetkých,
ktorí si vybrali inú cestu. Ak by sa vtedy našlo viac vľúdnych a menej tvrdých slov, možno
by dnes Gréckokatolícka cirkev nemala v niektorých farnostiach prázdne chrámy.
A tak hovoriť, či sme v roku 1968 obstáli
na výbornú, sa tiež nedá. No posun nastal.
Cirkev prešla veľkou zmenou. Ba možno
povedať, že ňou prechádza už päťdesiat
rokov. Zmenou, ktorá nás viac a viac približuje k Otcovi i k bratom vo viere v neho.
Naše slová sa otupili, zmäkli. Prestávame
útočiť a pomaly sa učíme hľadať to, čo nás
spája. I dnes sme ešte ďaleko od jednotky, ale
smer cesty je daný. Smer, ktorý bol vykúpený
bolesťou, krvou i životmi mnohých laikov,
rehoľníkov i rehoľníc, kňazov i biskupov.
A kde sa končí táto cesta, táto škola života
každého z nás i celej Gréckokatolíckej cirkvi?
V Otcovom dome, v jeho náručí plnom
lásky, pochopenia i milosrdenstva. Končí
sa v jeho odpúšťajúcom srdci. Pokračujeme
teda na nej s pohľadom upretým nie dolu
pod nohy na kamene, ale práve na v diaľke sa
črtajúci otcovský dom.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA


Tím študentov Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom, ktorý uspel
v projekte Nenápadní hrdinovia, navštívil
na pozvanie europoslankyne Jany Žitňanskej 11. – 14. júna Európsky parlament
v Štrasburgu. Po krátkom brífingu o práci
europoslancov sledovali rokovanie a prácu
v parlamente. Navštívili tiež francúzsky
hrad Château du Haut-Kœnigsbourg i minizoo La Montagne des Singes, v ktorej opice
žijú voľne. Nechýbala prehliadka starej
časti mesta, nakupovanie, spoločný obed
s europoslankyňou či plavba vyhliadkovou
loďou centrom mesta. (L. Švecová)

Päť sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie sa 14. – 20. júna zúčastnilo
na duchovných cvičeniach v Svätouspenskej univskej lavre otcov studitov na Ukrajine. Duchovné cvičenia viedol otec Jonáš
Maxim. (Antónia Ľ. Chovanová SNPM)

Rímskokatolícki biskupi Ukrajiny reagovali na tzv. Pochod rovnosti, ktorý sa zorganizoval v Kyjeve 17. júna, a v posolstve
ukrajinskej vláde a veriacim sa vyjadrili,
že považovať sa za kresťana a zároveň sa
zastávať genderovej ideológie nemožno.
Upozornili, že svojím povolením k organizácii pochodu vládni predstavitelia podporujú
hnutia a ideológie. Vysvetlili, že na Ukrajine
nikto nikoho nediskriminuje kvôli sexuálnej
orientácii, a preto je neopodstatnené vytvárať dojem, že sexuálne menšiny vyžadujú
zvláštnu ochranu a podporu.

Vyše 250 detí z rôznych farností Miškoveckej eparchie ďakovalo 20. júna na pútnickom mieste Sajópálfala v Maďarsku
za úspešný školský rok. Program sa začal
svätou liturgiou, po ktorej boli pre deti
pripravené atrakcie a bojovali v rôznych
súťažiach v znení motta: Čo je nemožné
ľuďom, je možné Bohu. Deň zakončili časťami modlitby paraklisu. (P. Pankulics)

Viac ako sto milovníkov motoriek
v Maďarsku putovalo 23. júna za máriapócskou Bohorodičkou. Púť sa začala
svätou liturgiou v miestnej bazilike, ktorú
slávil hajdúdorožský arcibiskup metropolita
Filip Kocsis známy tým, že si rád zajazdí
na motorke. V krátkom príhovore povzbudil veriacich k milosrdenstvu. Na konci
liturgie sa pomodlili panychídu za všetkých
zomrelých motorkárov. Nasledovala súťaž
Pane, ja volám k tebe, v ktorej motorkári
porovnávali, koho motorka najväčším počtom decibelov chváli Pána. Počas dňa mali
pútnici možnosť darovať krv, čo využilo 33
ľudí, medzi nimi aj vladyka Filip. Nakoniec
motorkári prijali od metropolitu archijerejské požehnanie. (P. Pankulics)
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biskupi Európy
▌▌Východní
sa stretli v talianskej eparchii Lungro
V taliansko-albánskej eparchii Lungro
v meste Rende v južnom Taliansku sa pod
záštitou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) 14. – 17. júna konalo výročné
stretnutie východných katolíckych biskupov
Európy na pozvanie miestneho eparchu
Donata Oliveria. Ústrednou témou bola Tvár
východnej cirkvi. Teológia – Partikulárne
právo – Liturgia. Prednášky viedli k uvažovaniu o aspektoch ako rola biskupa, liturgia
a identita z hľadiska verného zachovávania
a obnovy, špecifické črty identity východnej
cirkvi a iné.
Stretnutie sa začalo vo štvrtok poobede
slávením večierne v Katedrále sv. Mikuláša
z Myry v mestečku Lungro. Prítomní boli aj
kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Angelo
Bagnasco, predseda CCEE, biskupi regionálnej Biskupskej konferencie Kalábrie a početní občianski predstavitelia i zástupcovia
ozbrojených síl. Apoštolský nuncius v Taliansku arcibiskup Emil Paul Tscherrig predniesol posolstvo pápeža Františka. V ňom Svätý
Otec „zdôraznil, že si hlboko cení túto prozreteľnostnú iniciatívu zameranú na prehĺbe-

nie dôležitých aspektov identity a poslania
východných katolíckych cirkví“, a vyjadril
želanie, aby tieto dni „upevnili puto jednoty
a spoločenstva medzi duchovnými pastiermi, a tak priniesli ďalší a odvážny impulz pre
novú evanjelizáciu európskeho kontinentu“.
Prítomní biskupi sa zaoberali spomínanou
témou z historického, liturgického, disciplinárneho a ekumenického hľadiska. Jasne
zdôraznili, že iba pevnejšie pripútanie sa
k vlastnej identite a pochopenie identity východnej Katolíckej cirkvi vo svetle Druhého
vatikánskeho koncilu umožní lepšie svedectvo, zvýraznenie a pastoračnú odpoveď
na aktuálne výzvy európskeho kontinentu,
ako aj opravdivé zdieľanie pokladu kresťanského Východu v lone všeobecnej Cirkvi.
Program stretnutia zahŕňal okrem pracovnej časti aj návštevy niekoľkých dôležitých miest spojených s vierou v Kalábrii:
Sanktuárium sv. Františka z Paoly, patróna
Kalábrie a ľudí mora, návštevu Diecézneho
múzea v Rossano Calabro, ktoré uchováva
Codex Purpureus – slávny manuskript zo
6. storočia, a tiež slávenia božskej liturgie
v dvoch chrámoch eparchie Lungro: vo Farnosti Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky
vo Frascinete a vo Farnosti sv. veľkomučeníka
Demetra v San Demetrio Corone. Stretnutie
vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie
v Katedrále sv. Mikuláša z Myry v meste Lungro. Rozmanité liturgické slávenia v gréčtine,
taliančine a albánčine boli tiež príležitosťou
na spoločnú modlitbu s miestnou komunitou Italo-Albáncov.
Stretnutie prebiehalo v rámci príprav
na oslavy stého výročia eparchie Lungro,
ktorú apoštolskou konštitúciou Catholici
Fideles Grasci Ritus 13. februára 1919 zriadil
pápež Benedikt XV. (Zdroj: CCEE; preklad S.
Gábor; foto: M. Mráz, wikimedia.org)

www.casopisslovo.sk
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Otče náš, ktorý si na nebesiach

Radosť Božích detí
Marek Baran
foto: pxhere.com
JJ

Radosť a údiv z Božieho konania
„Dnes nás liturgia pozýva sláviť narodenie
svätého Jána Krstiteľa,“ povedal Svätý Otec
František v nedeľu pred modlitbou Anjel
Pána a pokračoval: „Jeho narodenie sa stalo
udalosťou, ktorá priniesla svetlo do života
jeho rodičov Alžbety a Zachariáša a ktorá vyvolala radosť a údiv u príbuzných a susedov.
Dnešná stať z evanjelia najskôr opisuje narodenie, a potom sa pristavuje pri momente,
keď sa má dieťaťu dať meno. Alžbeta vyberie
vzhľadom na rodinnú tradíciu nezvyklé
meno a hovorí: ,Bude sa volať Jánʻ – milostivý
a nečakaný dar, lebo meno Ján znamená Boh
udelil milosť. A toto dieťa bude ohlasovateľom, svedkom Božej milosti pre chudobných, ktorí s pokornou vierou očakávajú jeho
spásu. Zachariáš nečakane potvrdzuje výber
tohto mena, napíše ho na tabuľku – lebo bol
nemý – a v tom sa mu rozviazali ústa a jazyk
i prehovoril a velebil Boha. Celá udalosť narodenia Jána Krstiteľa je obklopená radosťou
so zmyslom pre údiv, prekvapenie a vďačnosť. Údiv, prekvapenie, vďačnosť.
Bratia a sestry, veriaci ľud sa dovtípil, že
sa tu odohralo niečo veľké, i keď pokorne
a v skrytosti. Verný Boží ľud dokáže žiť vieru
s radosťou, so zmyslom pre údiv, prekvapenie a vďačnosť. Všimnime si tento ľud,
ako v dobrom pretriasal rečami túto úžasnú
vec, tento zázrak narodenia Jána, a robil
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to s radosťou, v spokojnosti, so zmyslom
pre údiv, prekvapenie a vďačnosť. Majme
to pred očami a spýtajme sa seba samých:
„Sviatok Najsvätejšieho Srdca nám
pripomína, že Boh nás miloval ako prvý.
On nás vždy čaká, aby nás prijal do svojho
srdca, do svojej lásky.“
(twitter Svätého Otca Františka z 8. júna
2018)
Aká je moja viera? Je to viera radostná
alebo je to viera stále rovnaká, bez výrazu?
Mám schopnosť žasnúť, keď vidím Pánovo
konanie, keď počujem hovoriť o evanjelizácii
alebo o živote nejakého svätca, alebo keď
vidím okolo seba toľko dobrých ľudí? Cítim
tú milosť vo svojom vnútri alebo sa v mojom
srdci nič nepohne? Dokážem vnímať útechy
Svätého Ducha alebo som uzavretý? Položme si každý z nás tieto otázky v spytovaní
svedomia. Rozmýšľajme nad týmito slovami,
ktoré sú dušou viery: radosť, zmysel pre údiv,
zmysel pre prekvapenie a vďačnosť. Nech
nám svätá Panna pomáha pochopiť, že v každej ľudskej bytosti je odtlačok Boha, zdroja
života. Ona, Božia Matka a naša Matka, nech
nám pomáha stále viac si uvedomovať, že pri
splodení dieťaťa konajú rodičia ako spolupracovníci Boha. Je to skutočne vznešené
poslanie, ktoré robí každú rodinu svätyňou
života a každým narodením dieťaťa prebúdza radosť, údiv a vďačnosť.“ (úryvok homílie
z 24. júna 2018)

Pápež František pri svojej homílii v Ženeve
okrem iného upriamil pozornosť na úvodné
oslovenia nebeského Otca v modlitbe Pána.
Povedal: „Otec. Takto sa začína modlitba.
Môže pokračovať inými slovami, ale nemôže zabudnúť na to prvé, pretože slovo
Otec je vstupným kľúčom k Božiemu srdcu,
pretože len keď povieme Otče, modlíme sa
kresťanským jazykom. Modlíme sa po kresťansky. Nie k nejakému neurčitému bohu,
ale k Bohu, ktorý je predovšetkým Otec.
Ježiš nás totiž prosil, aby sme hovorili: ,Otče
náš, ktorý si na nebesiachʻ, a nie nebeský
Bože, ktorý si Otcom. Prv než čokoľvek iné,
prv než to, že je nekonečný a večný, Boh je
Otcom. Od neho pochádza každé otcovstvo a materstvo (porov. Ef 3, 15). V ňom je
počiatok každého dobra a samotného nášho
života. Otče náš je teda životným vzorcom,
ktorý zjavuje našu identitu, že sme milovanými deťmi. Je vzorcom, ktorý je riešením
samoty a problému osirotenia. Je rovnicou,
ktorá ukazuje, čo robiť – milovať Boha, nášho Otca, a ostatných – našich bratov a sestry.
Je to modlitba nás, Cirkvi, modlitba bez
sloviek ja a môj, celá orientovaná na Božie ty,
ktorá sa skloňuje len v prvej osobe množného čísla. Otče náš – dve slová, ktoré nám
ponúkajú orientačné značky duchovného
života. Takto vždy, keď robíme znak kríža
na začiatku dňa a pred každou dôležitou
činnosťou, vždy, keď hovoríme ,Otče nášʻ,
vraciame sa ku koreňom, na ktorých sme
založení. Potrebujeme to v našich mnohokrát vykorenených spoločnostiach. ,Otče
nášʻ upevňuje naše korene. Keď je tu Otec,
nik nie je vylúčený. Strach a neistota nemajú navrch. Vynára sa spomienka na dobro,
pretože v Otcovom srdci nie sme virtuálnymi
štatistami, lež milovanými deťmi. On nás
nespája do četovacích skupín, ale spoločne
nás obnovuje ako rodinu. Neunavujme sa
hovoriť ,Otče nášʻ. Pripomenie nám, že niet
syna bez Otca a že nik z nás nie je na tomto
svete sám. Ale pripomenie nám zároveň,
že niet ani Otca bez detí. Nik z nás nie je
jedináčikom a každý sa má starať o bratov
a sestry v jedinej ľudskej rodine. Hovoriac
,Otče nášʻ potvrdzujeme, že každé ľudské
bytie patrí k nám a že zoči-voči mnohým
zlám, ktoré urážajú Otcovu tvár, sme ako
jeho deti pozvaní reagovať ako bratia a dobrí
strážcovia našej rodiny a snažiť sa, aby tu
nebola ľahostajnosť voči nikomu z bratov
a sestier – ani voči ešte nenarodenému dieťaťu, ani starému človeku, ktorý už nerozpráva,
ani voči známemu, ktorému nedokážeme
odpustiť či vyradenému chudobnému. Toto
od nás Otec žiada a prikazuje nám, aby sme
sa milovali srdcom detí, ktoré sú si bratmi.“
(úryvok homílie z 21. júna 2018)
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Iba Boh má moc
vzkriesiť
V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018
Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri
Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála
pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára
a Vysokej bohosloveckej školy, oslávila jedno z jubileí – 50.
výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu.
JJ

IS PA

foto: M. Žarnayová, Š. Keruľ-Kmec ml.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ slávil 26. júna večer v prešovskej Katedrále
sv. Jána Krstiteľa archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii pripomenul časy utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi, keď bola v rokoch 1950
až 1968 zakázaná a postavená mimo zákona,
a čas jej vzkriesenia k novému životu v roku
1968.
Na slávnosti sa spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom
SJ zúčastnili aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello,
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, košický eparcha Milan Chautur
CSsR, bratislavský eparcha Peter Rusnák,
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spišský biskup Mons. Štefan Sečka, pražský
apoštolský exarcha Ladislav Hučko a emeritný biskup Pražského apoštolského exarchátu
Ján Eugen Kočiš.
Po svätej liturgii bratislavský eparcha Peter
Rusnák slávil voskresnú panychídu za všetkých, ktorí zostali verní Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu
svedomiu, a nedožili sa vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi a tohto výročia. Prešovský
protosynkel Ľubomír Petrík v mene vladyku
Jána Babjaka i v mene všetkých prítomných
zablahoželal vladykovi Jánovi Eugenovi Kočišovi, ktorý je jedným z posledných žijúcich,
ktorí boli na kňazstvo formovaní v pôvodnej budove kňazského seminára, a 25. júna
ďakoval Bohu za 92 rokov života.

www.casopisslovo.sk

Posviacka pamätného kríža
V liturgickom sprievode sa zástup biskupov, kňazov a veriacich presunul na miesto
posviacky kríža. Po speve Zboru sv. Romana
Sladkopevca a básni od Mikuláša Kasardu v podaní Márie Kotorovej nasledovalo
úvodné predstavenie myšlienky kríža, ktorý
stojí na kameni predstavujúcom predovšetkým uholný kameň, ktorým je Kristus, ale aj
Petrovu skalu, lebo Gréckokatolícka cirkev
trpela pre vernosť Svätému Otcovi.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján kríž
posvätil a zhromaždeným veriacim sa prihovoril: „Pri príležitosti 50. výročia vzkriesenia
Gréckokatolíckej cirkvi sme posvätili tento
pekný kríž, ktorý nám i všetkým ďalším
generáciám bude pripomínať túto dôležitú
udalosť, veľkú Božiu dobrotu, keď po dlhom
osemnásťročnom zlikvidovaní a pochovaní
Gréckokatolíckej cirkvi ju Pán Boh znova
vzkriesil, aby žila a pokračovala v službe záchrany nesmrteľných duší. Likvidáciu v roku
1950 som nezažil, lebo som bol ešte iba v Božom pláne, ale na jej vzkriesenie sa už dobre
pamätám, na veľkú radosť našich veriacich,
na sväté liturgie plné emócií, na slzy radosti, ktoré bolo vidno na tvárach mnohých
našich veriacich. Dnes zo srdca ďakujeme
dobrotivému Bohu za dar vzkriesenia našej
cirkvi. Veď iba Boh má moc vzkriesiť človeka
z mŕtvych. Iba Boh má moc vzkriesiť človeka
duchovne mŕtveho, aby bol chrámom živého
Boha. Iba Boh má moc vzkriesiť Cirkev
k novému životu. Dnes zo srdca ďakujme
dobrotivému Bohu aj za vernosť našich biskupov, kňazov a veriacich, ktorí sa statočne
zachovali vo veľkej skúške a pre svoju vieru
vedeli aj veľa obetovať. Toto svedectvo nech
je nám všetkým veľkým príkladom, aby sme
aj my svoju vieru nielen vyznávali, ale podľa
nej žili. Veď dnešný svet nič nepotrebuje tak
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veľmi ako svedkov živej viery v živého Boha.
Na tomto mieste stal kňazský seminár a bohoslovecká škola. Totalitný komunistický
systém ich zbúral a postavil tu veľké Divadlo
Jonáša Záborského. V kňazskom seminári
sa formovali budúci kňazi. Keď kňazský
seminár divadlo vystriedalo, chcem vysloviť
už len túžbu, aby sa všetkými predstaveniami v tomto divadle stále šírilo iba dobro, aby
predstavenia prispievali k formovaniu a nie
k deformovaniu svedomia ľudí.“

Príhovory predstaviteľov samospráv
Prihovoril sa aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý povedal, že sínusoida, z ktorej vychádza tento
kríž, predznamenáva to, že v ľudskom živote
sa stretávame nielen s krásnymi chvíľami, ale
aj s tými ťažšími. S tými, s ktorými sa nám
ťažko vyrovnáva, ale predsa si s nimi vieme,
najmä s Božou pomocou, poradiť.
Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová vyjadrila aj tieto slová: „Ste svojou
spiritualitou prínosom pre mesto, východ, ale
i svet. Za päťdesiat rokov ste urobili obrovský
pokrok, vstali z popola a dnes opäť obohacujete svet. Je to predovšetkým zásluha tých,
ktorí v najťažších chvíľach vydržali. Stojíme
pri kríži, ktorý je aj umeleckým dielom.
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto diele
podieľali, ktorí spojili ducha umenia a viery
a vytvorili tento symbol, ktorý bude pripomínať všetkým podstatu vzťahov, ale aj históriu,
súčasnosť i smerovanie gréckokatolíkov. Nech
je symbolom pre všetkých Prešovčanov.“

Symbolika kríža
Architekt Peter Marcinko vysvetlil, čo ho
viedlo k tvaru sínusoidy. To, že v živote
Cirkvi aj v živote spoločnosti sú naozaj časy

úspešnejšie a menej úspešné. Je to symbol
pre všetkých, aby si uvedomili, že po horších časoch prídu lepšie. Ten kríž nemá len
spomínať, ale má byť aj istým odkazom alebo
nasmerovaním, vyjadrením viery v lepšie
časy. Zároveň vyjadril obdiv ľuďom, ktorí
v čase neprávostí vydržali. „Možno sa skrútili
ako tá oceľ, ale nezlomili sa. Povstali a pokračujú ďalej.“ Tento kríž je mementom pre
tých, ktorí boli obeťami utrpení, ale mal by
byť aj symbolom vyjadrujúcim vieru v lepšie
časy pre tých, ktorí budú bojovať za spravodlivosť, za pravdu, za vieru.
Na kríži je uvedený text: „Venované 50.
výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi
v Československu. Na tomto mieste stála budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára
a Vysokej bohosloveckej školy. V Jubilejnom
roku Prešovskej archieparchie 2018 posvätil
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. 1968 – 13. jún 2018.“ Zároveň sa na kríži
nachádza logo Jubilejného roka Prešovskej
archieparchie 2018, QR kód a vyobrazenie
pôvodnej budovy Gréckokatolíckeho kňazského seminára. Kríž je zhotovený z ocele
a je pozinkovaný a pobronzovaný.
V poďakovaní všetkým, ktorí sa na realizácii tohto umeleckého a duchovného diela
podieľali, zaznel predovšetkým názov firmy
GOHR, s. r. o., Veľký Šariš, ktorá kríž zhotovila a tri mená. Architekt Peter Marcinko
vypracoval architektonický návrh kríža,
kováč Michal Kačmár vytvoril postavu Krista
na kríži a sochár Peter Beňo vyhotovil nápisy
a grafické znaky.
Vláda Československej socialistickej republiky 13. júna 1968 prijala uznesenie č. 205
o povolení Gréckokatolíckej cirkvi a vládne
nariadenie č. 70/1968 Zb. o jej hospodárskom
zabezpečení, ktorým sa skončilo osemnásťročné bezprecedentné obdobie útlaku
a ilegálneho života gréckokatolíkov.
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Farnosti Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov
a Kečkovce sa 16. júna spojili a zorganizovali spoločný farský výlet. Pri príležitosti 200.
výročia vzniku Prešovskej eparchie si účastníci výletu prehliadkou Katedrály sv. Jána
Krstiteľa a Arcibiskupského úradu v Prešove
pripomenuli históriu Cirkvi a pomodlili sa
pri ostatkoch blahoslavených. Popoludní bol
výlet zavŕšený účasťou na evanjelizačnom
seminári Oheň. (F. Sochovič)

Spoločenstvo rodín z Baziliky Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach
uskutočnilo v polovici júna výlet na Brekovský hrad a Lysú horu. Doobedňajší
čas strávili spoznávaním hradu, na ktorom
mohli dospelí v hradnej pivnici ochutnať
aj brekovské víno. Po obede sa presunuli
na Lysú horu, kde si zas deti mohli zasúťažiť
a zahrať futbal. (M. Dupnák)

V rezorte Vtáčie údolie v lokalite Ptičie
sa 16. júna konal Deň farnosti Humenné-Mesto. Program pre deti pripravila mládež
zo Zboru sv. Terezky pod vedením sr.
Simeony Ferkovej SNPM. Pre deti a mládež
rôzneho veku pripravili súťaže, za ktoré
dostávali pečiatky. Za tie boli odmenené
sladkosťami. Dospelí farníci si pod vedením
humenského protopresbytera otca Miroslava Iľka mohli zasúťažiť vo varení gulášu. (-sf)

V Špeciálnej základnej škole sv. Anny
(ŠZŠ sv. Anny) v Starej Ľubovni sa 20. júna
uskutočnil odborný seminár o poruchách
autistického spektra a práci s deťmi s autizmom určený rodičom detí a tým, ktorí
pracujú s deťmi s poruchami autistického
spektra (PAS). Seminár bol zrealizovaný
s pomocou Domu sv. Anny v Starej Ľubovni
a Súkromnej spojenej školy v Prešove.
Riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Ján Rusiňák voviedol
do problematiky PAS a hovoril o možnostiach pomoci pre deti s PAS. Anežka
Michnová, špeciálna pedagogička ŠZŠ sv.
Anny, oboznámila so špecifikáciou práce so
žiakmi s PAS. Využitiu princípov senzorickej
integrácie u detí s PAS sa venovala Aneta
Rabadová, špeciálna pedagogička Súkromnej spojenej školy v Prešove. (M. Starinská)

V Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klenovej sa 20. – 24. júna
po 70 rokoch konali sväté misie. Farnosť
navštívili redemptoristi otec Jozef Jurčenko
CSsR a otec Jozef Kišák CSsR. Na program
misií prichádzali okrem domácich aj veriaci
z filiálnej obce Kalná Roztoka. Misijný program sa začal v stredu modlitbou ruženca
a privítaním otcov na svätej liturgii, počas
ktorej predstavili tému Boh je láska. V nasledujúce dni boli priblížené témy: hriech,
Ježiš je Pán, viera a obrátenie, Mária.
Duchovný program zahŕňal pobožnosť krí-
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Košickej eparchie oslávili
▌▌Kňazi
20. výročie kňazstva
V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
v Rakovci nad Ondavou oslávilo 23. júna
dvanásť kňazov Košickej eparchie 20. výročie
svojho kňazstva. Ďakovnú svätú liturgiu
slávili kňazi spoločne s vladykom Milanom
Chauturom CSsR, košickým eparchom.
Vladyka Milan vo svojom príhovore poukázal na to, že kňazstvo je poslaním, ktoré
prináša nielen liturgickú, ale aj osobnú obetu. „Obetujte svoj život, čosi zo seba, aby ste
svojich získali pre Boha,“ zdôraznil vladyka.

Zároveň vyzval veriacich, aby sa za svojich
kňazov modlili.
V závere slávnosti sa otec Ľubomír Petričko v mene všetkých kňazov poďakoval
vladykovi Milanovi za slovo pochopenia
a otcovský prístup. Poďakovanie patrilo aj otcovi Slavomírovi Juskovi, správcovi farnosti,
za organizáciu stretnutia, ktorého slávnostnú atmosféru umocnil spev chrámového
zboru pod vedením Kataríny Potockej. (M.
Ivanová; foto: G. Jusko)

sa konal archieparchiálny odpust
▌▌VnaSabinove
počesť Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa
V Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa
v Sabinove sa 10. júna konala odpustová
slávnosť Prešovskej archieparchie, na ktorej
sa zúčastnil protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík.
Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova, ktorá sa začala v piatok, vo
sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. V rámci
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa
vo farnosti konala aj adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebný program
zahŕňal modlitbu Molebenu k Ježišovmu

Srdcu, Akatist k Ježišovi Kristovi i posvätný
ruženec. Sviatok vyvrcholil svätou liturgiou,
ktorú slávil otec Róbert Krolák z farnosti
Renčišov. Večer zavŕšili modlitby pod vedením spoločenstva Michael z Prešova.
Archieparchiálna odpustová slávnosť
vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou
liturgiou, ktorú slávil otec Ľubomír Petrík.
V homílii vyzval veriacich, aby žili vo svetle
podľa Ježišových slov: „Lampou tela je oko.
Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo
vo svetle.“ A aby žili v láske navzájom podľa
vzoru lásky srdca Ježiša Krista. (J. Murgaš)

Rybnici spomínali
▌▌VnaNižnej
Jozefa Pichonského
Vo farnosti Nižná Rybnica sa 18. júna uskutočnila spomienka na Jozefa Pichonského,
rodáka z tejto obce, ktorý sa významnou
mierou pričinil o obnovu Gréckokatolíckej
cirkvi v bývalom Československu v roku 1968.
Stretnutie inicioval a organizoval Spolok
sv. Cyrila a Metoda spolu s farnosťou. Svätú
liturgiu v miestnom chráme slávil otec Michal
Hospodár, predseda spolku, so správcom

farnosti otcom Petrom Horváthom. V homílii
otec Michal poukázal na generáciu gréckokatolíkov, ktorých ani napriek osemnástim rokom protiprávneho zrušenia Gréckokatolíckej
cirkvi totalitným systémom neopustila nádej
na víťazstvo pravdy a spravodlivosti. Vyzval, že
takáto nádej má sprevádzať kresťana v životných skúškach. Po svätej liturgii nasledovalo
spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli
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Jozefa Pichonského, ktorá od roku 1996 zdobí
priečelie obecného úradu. Ernest Sirochman
prítomným priblížil odhodlaný zápas Jozefa

Pichonského o rehabilitáciu Gréckokatolíckej
cirkvi. Spolok vydal o tejto osobnosti samostatnú publikáciu. (-mh)

žovej cesty, obnovu krstných sľubov, vyslúženie sviatosti pomazania chorých, obnova
manželských sľubov i posvätenie misijného
kríža. Sväté misie spevom obohatili sestry
Kučmašové. (J. Kirova)

Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove zakončilo 21. júna
ročný cyklus stretnutí stredoškolskej
mládeže. Po roku stretnutí, ktoré napĺňalo duchovné slovo, spoločná modlitba,
vzájomné delenie sa, ale aj čas strávený
medzi priateľmi, mladí spolu vyšli na vežu
Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove
a rozlúčili sa spoločnou zmrzlinou v mestskom parku. (-mg)

Ján vysvätil trinásť novokňazov
▌▌Vladyka
a oslávil 40. výročie kňazstva
Trinásť novokňazov pre Prešovskú archieparchiu bolo vysvätených počas víkendu 23.
a 24. júna v Ľutine. V nedeľu bola slávnosť
spojená aj s poďakovaním za 40. výročie
kňazskej vysviacky prešovského arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ.
V sobotu prijali sviatosť kňazstva šiesti diakoni – Miroslav Dargaj, Ján Dvorščák, Šimon
Gajan, Dominik Gromoš, Matúš Marčák a Jozef Petričko. Vladyka Ján v homílii upriamil
pozornosť na kňazskú moc. „Ale táto moc
vás nesmie zmiasť a urobiť pyšnými. Máte sa
stať pokornými a vďačnými kňazmi. Svet chce
dnes vidieť kňaza ako muža živej viery, ako
svedka. To sa stane iba vtedy, keď budete skrznaskrz preniknutí Kristom. Kňazstvo ste si
nezaslúžili, a predsa vám ho Pán Ježiš z lásky
dáva a pozýva vás, aby ste neustále rástli vo
viere, a to aj so svojou manželkou a raz, keď
vám Pán požehná, aj s deťmi.“ Svätú liturgiu
koncelebroval aj emeritný pomocný biskup
Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen
Kočiš. Záznam z tejto slávnosti večer odvysielalo Rádio Lumen.
V nedeľu prijali sviatosť kňazstva siedmi
diakoni – Matej Buk, Marek Čan, Michal
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Fedin, Michal Ondovčák, Milan Sisak, Dávid
Šturák a Michal Zorvan. V homílii vladyka
Ján varoval pred ochabnutím v horlivosti:
„Chcem, aby vás ten prvotný zápal neopustil
ani pri desiatom, štyridsiatom či päťdesiatom
výročí kňazstva, aby vás Pán našiel pripravených, akých vás on chce mať, a vy viete, akých
vás chce mať. Buďte horliví, žite v posväcujúcej milosti a buďte mariánskymi kňazmi.“
Za príklad dal sv. Jána Krstiteľa, patróna
Prešovskej archieparchie, keďže na tento deň
pripadol sviatok jeho narodenia. Ďalší dvaja
novokňazi budú vysvätení 22. júla 2018.
Archijerejská svätá liturgia bola spojená aj
s vďakyvzdaním za štyridsať rokov Kristovho
kňazstva, ktoré prešovský arcibiskup metropolita Ján prijal 11. júna 1978 v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk križevackého vladyku Joachima Segediho. Za celú
archieparchiu vladykovi Jánovi zablahoželal
prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík.
Poďakoval sa vladykovi za všetko dobré, čo
Boh počas štyridsiatich rokov urobil prostredníctvom jeho kňazskej a biskupskej služby
a poukázal na sv. Jána Krstiteľa, jeho nebeského patróna. „Podobne ako so sv. Jánom Krs-


Výstavu detských výtvarných diel
Kočovná galéria zorganizovali komisia
pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižná Rybnica a Základná umelecká škola Sobrance
v spolupráci so Slovenským technickým
múzeom v Košiciach. Vernisáž Kočovnej
galérie v Košiciach, ktorá sa uskutočnila
22. júna, svojou prítomnosťou poctili aj
košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober a kancelár košického eparchiálneho
úradu otec Marko Rozkoš. Výstava potrvá
od 23. júna do 27. júla. Ako vysvetlil otec
Peter Horváth, správca farnosti Nižná
Rybnica a predseda komisie pre pastoráciu
Rómov Košickej eparchie, cieľom je výtvarnou formou vyjadriť hodnoty rómskej
histórie, kultúry a tradícií, prezentovať
pozitívne rómske vzory medzi Rómami
a pomôcť odbúravať predsudky. Projekt bol
financovaný nadáciou Renovabis v ramci
programu Romarenovabis. (TSKE)

V Abranovciach sa na miestnom
cintoríne 24. júna pri príležitosti sviatku
sv. Jána Krstiteľa a 50. výročia obnovenia
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu
konala modlitba panychídy nad hrobom
zosnulého biskupa Jána Hirku. Modlitbu
viedol otec Juraj Gradoš za účasti miestnych veriacich i príbuzných a priateľov
bývalého prešovského eparchu. Po panychíde sa prítomní pomodlili aj za všetkých
zosnulých, ktorí obetovali svoj život za slobodu Gréckokatolíckej cirkvi. (-jg)

Gréckokatolícka charita Prešov si v rámci Národného týždňa charity 10. – 16. júna
pripravila program, ktorého súčasťou bol
aj predaj mesačníka Cesta v uliciach mesta
Prešov. Osobne si úlohu predajcov vyskúšala aj Andrea Turčanová, primátorka mesta
Prešov, protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík či Fabián Novotný,
zástupca riaditeľa úradu Prešovského kraja.
Výnos bol venovaný dvom ženám so zdravotným znevýhodnením. (S. Hrabčáková)
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JEDNOU VETOU


V Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej voli viedla 11. –
13. júna americká evanjelizátorka Gloria
Grayová duchovnú obnovu pre rómske
ženy, ktorú pripravili Konferencia biskupov
Slovenska a KANET, n. o., v spolupráci
s o. z. Ženy ženám prostredníctvom koordinátorky KBS pre napomáhanie pastorácie
Rómov Renáty Ocilkovej.

titeľom aj s vami zaiste bola a stále je Pánova
ruka. On ohlasoval zástupom: ,Medzi vami
stojí ten, ktorého nepoznáte.‘ Aj vy svojou
duchovnou službou ako kňaz a teraz už ako
hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

mnohým pomáhate spoznávať Ježiša Krista,
že je medzi nami, že nás miluje.“ V závere sa
vladyka Ján všetkým poďakoval za modlitby
a poprosil o ne aj naďalej. Slávnosť v priamom
prenose vysielala TV Lux. (IS PA)


Žiaci, rodičia žiakov a zamestnanci
Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej
Ľubovni navštívili 15. júna ZOO v Spišskej
Novej Vsi. (M. Starinská)

V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa
18. júna, v tomto roku už po druhýkrát,
uskutočnila ďakovná svätá omša za darcov
krvi, ktorú za účasti kňazov Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi slávil košický
pomocný biskup Marek Forgáč.

Prešovský vladyka Ján Babjak SJ sa
22. júna stretol s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom. (IS PA)

Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov,
23. júna za účasti apoštolského nuncia
na Slovensku Giacoma Guida Ottonella a mnohých domácich i zahraničných
biskupov slávil svätú omšu v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri
ktorej spoločne oslávili 40. výročie povýšenia Trnavskej apoštolskej administratúry
na arcidiecézu a zriadenia samostatnej rímskokatolíckej Slovenskej cirkevnej provincie
s jej arcibiskupským metropolitným sídlom
v Trnave.

V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine slávil 25. júna prešovský
archieparcha metropolita Ján Babjak SJ
svätú liturgiu pri príležitosti ročníkového
stretnutia so spolužiakmi – kňazmi vysvätenými pred štyridsiatimi rokmi. (IS PA)

Pápežské misijné diela vydali pre farnosti, spoločenstvá a katechétov slovníček pre
deti od 5 do 12 rokov Malý misionár, ktorý
obsahuje texty a 43 obrázkov – samolepiek
zobrazujúcich evanjelium nedele obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou ako povzbudenie modliť sa za misie
a aktívne prežiť misijnú nedeľu. (I. Kňaze)

Po viac ako 200 rokoch sa na Bratislavskom hrade v priestoroch bývalej
hudobnej siene opäť nachádza hradná
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,
ktorá bola posvätená na sviatok sv. Petra
a Pavla 29. júna a je prístupná verejnosti
ako súčasť Slovenského národného múzea.
(TASR)
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Kojšove vladyka Milan Chautur posvätil
▌▌Vzreštaurovaný
historický ikonostas
V Cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove
sa 24. júna konala pri príležitosti 650. výročia
obce a 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v obci odpustová slávnosť, pri
ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, posvätil zreštaurovaný ikonostas.
Stalo sa to za účasti miestneho duchovného
správcu otca Tomáša Labaniča a ďalších
pozvaných kňazov Spišského protopresbyterátu, ako aj za účasti kňazov, ktorí niekedy
pôsobili vo farnosti. Vladyka Milan vo svojej
kázni veriacim pripomenul postavy svätých
apoštolov Petra a Pavla. Upozornil na nebezpečenstvo odpadnutia od viery a dal za vzor
kráčania za Kristom obidvoch svätých, ktorí
sa aj napriek zaváhaniam vo svojom živote
rozhodli nasledovať svojho učiteľa pri ohlasovaní evanjelia.

Slávnosť bola ukončená myrovaním
a sprievodom okolo chrámu, pri ktorom sa
čítali evanjeliá z historického evanjeliára,
ktorý svojho času pri apoštolskej návšteve
Slovenska držal v rukách svätý Ján Pavol II.
Záver patril futbalovému popoludniu, pri
ktorom si zmerali sily miestni rodáci v zápase slobodných proti ženatým.
Historický ikonostas bol obnovený v Oblastných reštaurátorských ateliéroch v Levoči
s finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR z grantového programu Obnovme si svoj
dom, s podporou Nadácie EPH Pamätaj,
z príspevku Úradu vlády SR, z vlastných
prostriedkov i z finančných darov. (-tl; foto: J.
Mackovjak)

účasti apoštolského nuncia zasadala Rada
▌▌Zahierarchov
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade
v Prešove sa 27. júna konalo 26. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
za účasti apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Giacoma Guida Ottonellu, ktorý sa
na nej zúčastnil po prvýkrát.
Popri členoch Rady hierarchov – prešovskom arcibiskupovi metropolitovi Jánovi
Babjakovi SJ, ktorý jej predsedá, košickom
eparchovi Milanovi Chauturovi CSsR a bra-

tislavskom eparchovi Petrovi Rusnákovi sa
ako hosť na zasadnutí zúčastnil aj pražský
apoštolský exarcha Ladislav Hučko.
Zasadnutie hierarchovia začali modlitbou.
Po krátkom pozdrave zo strany apoštolského
nuncia vladyka Ján Babjak prečítal zamyslenie Svätého Otca Františka.
Veľmi dôležitým bodom programu bolo
rokovanie o návrhu partikulárneho práva
Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui
iuris na Slovensku. Vladykovia rozhodli, že
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by malo byť pripravené ako návrh na nasledujúce zasadnutie Rady hierarchov. Schválili
tiež erb Rady hierarchov.
Vladyka Ján všetkých informoval, že
Viktória Žolnová z Prešovskej archieparchie
bola z Ríma oslovená prijať úlohu audítorky
za Európu na blížiacej sa biskupskej synode
o mladých.
Zasadnutie sa zakončilo spoločnou modlitbou. (IS PA)

V Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie v rámci
ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku
do Ríma Svätý Otec František udelí osobitnú audienciu
gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 2018.
Viac informácií získate na farských úradoch.

´ LNA
A R C H I E PA R C H I A
ˇ
´VNOST
´ SLA
ODPUSTOVA
..

ˇ
zosnutia presvatej bohorodicky

ˇ
ˇO V A
´
SAS
11. - 12. august 2018
SOBOTA
16.45
17.00
17.30
18.00
19.00
19.20
19.30
21.30
22.00

Privítanie pútnikov
Svätenie vody v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky — procesia
ku kaplnke
Moleben k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou
Veľká večiereň (cirkevnoslovanská) s lítiou
Duchovné slovo (otec František Dancák)
Panychída za zosnulých pútnikov
Svätá liturgia (slovenská)
(hlavný slúžiteľ: otec Michal Onderko ml.)
Katechéza (otec Michal Zorvan st.)
Ruženec milosrdenstva
Adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
(možnosť získania plnomocných odpustkov)

V sobotu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná od 18.00h do 20.00h.

NEDEĽA
07.00

Ranné modlitby bohoslovcov

07.30
08.30
09.30

Svätá liturgia (slovenská)
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Posvätenie Kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky

10.00 Slávnostná archijerejská svätá liturgia s myrovaním
(cirkevnoslovanská)
celebruje prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ

V nedeľu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná od 08.00h do 10.00h.
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KRÁTKY ROZHOVOR

sa k navrhovanému textu majú ešte vyjadriť
aj kňazi.
Ďalej sa okrem iného venovali knihe pohrebu laikov, ktorá bola zaslaná Kongregácii
pre východné cirkvi na schválenie. Hovorili
aj o Katechizme Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi, ktorého slovenský preklad bol odovzdaný na jazykovú korektúru. Venovali sa aj
kurikulu pre učebnice náboženstva a náboženskej výchovy pre gréckokatolíkov, ktoré

Rozhovor s Ing. arch. Petrom Marcinkom,
autorom architektonického návrhu kríža pri
Divadle Jonáša Záborského v Prešove
JJ

Juraj Gradoš
Pán Marcinko, čo bolo inšpiráciou pre
takýto architektonický návrh?
Hlavným zámerom bolo symbolizovať významné dejinné udalosti, ktoré sa odohrali
v živote Gréckokatolíckej cirkvi od jej vzniku
po súčasnosť, zvlášť radostnú udalosť obnovy činnosti z roku 1968. Navrhované riešenie v tvare fragmentu sínusoidy, ktorá vyrastá zo zeme, stúpa, ale aj klesá, má za cieľ
symbolizovať premenlivosť dobrých aj tých
horších časov. Sínusoida následne graduje
a vo vertikálnej polohe smeruje k nebu,
k Bohu. Jej ukončenie tvarom kríža má ambíciu symbolizovať nádej a vieru. Pod krížom
je neotesaný blok kameňa symbolizujúci
sv. Petra ako skalu, na ktorej je postavená
Cirkev. Kríž bude výtvarne dotvorený náznakom postavy vzkrieseného Krista od dvojice
známych výtvarníkov Mgr. art. Michala
Kačmára a Mgr. art. Petra Beňa. Modernistické pojatie nielen akceptuje kontext, ale
podčiarkuje aj samotný charakter Cirkvi,
ktorá má svoje základy v minulosti, ale
prijíma súčasnosť ako prirodzenú kontinuitu
vývoja. Kríž je aj spomienkou na pôvodnú
budovu gréckokatolíckeho seminára, ktorý
sa pôvodne na tomto mieste nachádzal.
Takéto veľké dielo sa nerodí ľahko. Čo
bolo pri jeho realizácii najťažšie?
Na prvý pohľad jednoduchý tvar potrápil
viacero ľudí zapojených do realizácie, a to
už od samotnej prípravy technickej dokumentácie, tak aj samotnej výroby nosnej
konštrukcie, ktorej sa zhostila firma Gohr, s.
r. o., vo Veľkom Šariši.
Bude kríž súčasťou nejakého väčšieho
projektu?
Radi by sme dostali do realizácie ideu
Ekumenickej uličky s výtvarnými artefaktmi v mieste východnej časti Kmeťovho stromoradia. Prezentácia cirkví, ktoré pôsobia
na území mesta, na jednom mieste by bol
unikátny počin a zhmotnenie odkazu pápeža
Jána Pavla II. z jeho návštevy Prešova a mohla by dať tomuto miestu nový význam.
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SLOVO NA TÉMU

130. výročie narodenia blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM

Mladosť mučeníka
V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka
metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii
pripomína viaceré významné výročia. Jedným z nich je 130. výročie
narodenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. Príklad rodinného prostredia, v ktorom sa formovala jeho osobnosť, je pre nás všetkých veľkým impulzom, aby aj rodiny dneška sa usilovali byť miestami
odovzdávania živej viery a formovania mladej generácie k opravdivým
hodnotám.
Peter Šturák
foto: archív redakcie
JJ

Blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter
Gojdič OSBM sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, kde bol 23. júla v miestom
Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky
pokrstený a dostal meno Peter. Meno veľmi
výstižné, ba priam prorocké.
Jeho rodičmi boli tu pôsobiaci gréckokatolícky kňaz Štefan a Anna, rodená
Gerberyová. Otec Štefan Gojdič sa narodil
6. januára 1857 v Mikovej a 3. decembra 1883
bol vysvätený za kňaza prešovským biskupom Dr. Jánom Válim. Spočiatku pôsobil
ako kaplán v Mikovej a Jakubanoch. Neskôr
do roku 1890 ako farár v Ruských Pekľanoch,
potom v Cigeľke do roku 1928, keď odišiel
do dôchodku. Bol človekom veľmi skromným a dobrosrdečným, a preto bol medzi
veriacimi obľúbený. V časoch ťažkej hospodárskej krízy pomáhal veriacim tak, že ich
skonfiškovaný majetok často sám odkúpil
s tým, že mu peniaze vrátia, keď si zarobia
v Amerike.
V čase narodenia Petra Gojdiča bola
farnosť Ruské Pekľany podľa údajov schematizmu Prešovskej eparchie z roku 1895 malá
– mala 95 gréckokatolíkov, 116 rímskokatolíkov, štyria sa hlásili k evanjelikom a piati
boli Židia. Pastorácia bola zložitá. Prácu
dušpastiera sťažovala okolnosť, že farníci
boli roztrúsení po viacerých dedinách a ich
osadách. Zvlášť namáhavé bolo, keď zavolali
kňaza k chorému alebo umierajúcemu v daždivom počasí alebo v zime a uprostred noci.
Vtedy bolo treba ísť bez ohľadu na tmu, dážď
alebo snehové záveje. Otec Štefan zomrel
ako 72-ročný 20. apríla 1929 v Prešove, kde je
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aj pochovaný na mestskom cintoríne v rodinnej hrobke. Matka Anna, rodená Gerberyová,
sa narodila 16. decembra 1865 v Miňovciach.
Jej rodičia boli Jozef a Júlia, rod. Dzubayová.
Bola to žena v domácnosti, veľmi usilovná
a nábožná. Zomrela 31. mája 1945 v Prešove.
Rodinné zázemie neskoršieho biskupa
Pavla Petra Gojdiča bolo preniknuté hlbokou
láskou ku Kristovi, berúc do úvahy, že vyrastal v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Takto
pevný a duchovne formovaný charakter
mladého človeka bol v náročných skúškach
života rozhodnutý pre nasledovanie Krista.
Rodina ako hlavný element pri výchove zohráva dôležitú úlohu. A práve rodina, v akej
vyrastal malý Peter, sa niesla v duchu súdržnej lásky, vzájomnej pomoci a porozumenia.
Tieto čnosti si mladý Peter rýchlo osvojil
a odovzdával ich neskôr ako biskup prostredníctvom listov adresovaných duchovenstvu
alebo osobne počas rôznych vizitácií a stretnutí s deťmi a mladými rodinami vo farnostiach vtedajšej Prešovskej eparchie. Rodinné
prostredie rodiny Gojdičovcov je veľkým
príkladom aj pre dnešné rodiny, aby boli
miestami, ktorých spája nielen príbuzenský
vzťah, ale aby boli predovšetkým spoločenstvami, ktoré si plne uvedomujú, že deťom
sa treba venovať s najväčšou starostlivosťou,
lebo sú najcennejším Božím darom a klenotom. O tom, že jeho rodičia Štefan a Anna
boli otvorení prijatiu detí do svojho manželstva, svedčia jeho súrodenci, ktorými boli
bratia Kornel a Štefan a sestra Helenka. Najstarší z nich Kornel sa narodil 1. januára 1885
v Mikovej. Po skončení gymnázia študoval
teológiu. Pred vysviackou vstúpil do manželstva s Elenou Bardossyovou a za kňaza bol
ordinovaný v Prešove 27. augusta 1911 spolu
s bratom Petrom, neskorším biskupom.

Jeho manželka zomrela veľmi skoro a z ich
manželstva sa narodila jediná dcéra, ktorá sa
potom vydala za profesora Mikuláša Iľkoviča v Prešove. Brat Kornel pôsobil ako kňaz
vo farnosti v Kurove, kde 6. júna 1941 po 30
rokoch kňazstva ako 56-ročný aj zomrel.
Druhým bratom bol Štefan Gojdič, narodený 9. januára 1887 v Ruských Pekľanoch.
Sviatosť manželstva prijal s kňazskou dcérou
Máriou, rod. Vaškovičovou, 6. októbra 1914.
Pán im požehnal dve deti: Eugena a Evu.
Za kňaza bol ordinovaný 16. marca 1915
v Prešove. Pôsobil ako riaditeľ Učiteľského
ústavu v Prešove a v roku 1919 bol vymenovaný za asesora. Popri tom bol redaktorom
časopisu Ruské slovo. Doktorát z teológie dosiahol na univerzite v Budapešti v roku 1920.
Nostrifikovali mu ho v máji 1937 na Karlovej
univerzite v Prahe. Po udalostiach Prešovského soboru sa presťahoval k svojmu synovi
Eugenovi do Košíc. Ako jediný príbuzný mal
možnosť šesťkrát navštíviť svojho brata biskupa Pavla vo väzení v Leopoldove. Zomrel
11. augusta 1968 v Modre pri Pezinku a je
pochovaný v Prešove.
Najmladším súrodencom biskupa Gojdiča
bola sestra Helena Gojdičová. Narodila sa
18. augusta 1898 a do sviatostného manželstva vstúpila 2. júla 1918 s kňazom Alexandrom Köllym, titulárnym kanonikom. Boh
im požehnal dve deti, syna Vojtecha a dcéru
Bernadetu, ktorá sa vydala za profesora Ladislava Tkačika. Syn Vojtech bol mimoriadnym
profesorom na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Vo svojich spomienkach poukazuje na obetavosť svojich starých rodičov
otca Štefana a Anny týmito slovami: „Rodičia
ich vychovávali a dali vyškolovať zo skromného platu otca, čo mu priniesla farnosť
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Cigeľka.“ Sestra Helena bývala u svojich detí
a zomrela 3. marca 1977 v Bratislave.
Dva roky po narodení Petra, v roku 1890,
bol jeho otec Štefan vzhľadom na početnejšiu rodinu preložený na novú farnosť
do Cigeľky. Tu malý Peter prežíval svoje
detstvo. Rodinná atmosféra bola v rodine
Gojdičovcov preniknutá hlbokou úctou
jedného k druhému, disciplínou a zmyslom
pre poriadok, skutočnou rodinnou láskou a dobroprajnosťou k všetkým. Dobrá
výchova v rodine je totiž tým najcennejším
a najhodnotnejším venom, ktoré môžu
rodičia svojim deťom dať. O to sa usilovali
rodičia Štefan a Anna a ich rodina sa stávala
miestom lásky v zmysle slov pápeža Benedikta XVI., ktorý o rodine povedal tieto slová:
„Rodina je miestom, kde sa žije láska a kde sa
k láske vychováva.“ O tom, že dôležité miesto
v ich rodine mala zbožnosť, môžeme vidieť
už v detstve neskoršieho otca biskupa, u ktorého sa stavala zjavnou črta zbožnosti.
Veriaci vo farnosti Cigeľka, kde prežil svoje
detské roky, svedčia o tom, že ho často vídavali modliť sa a chodiť ku krížu za dedinou.
Tieto chvíle z detstva a dobrý príklad rodičov
ostal natrvalo v jeho pamäti. Keď bol už pastierom celej eparchie, v roku 1930 adresoval
list rodičom so zameraním na výchovu mládeže, v ktorom zdôraznil dôležitosť zbožnosti rodičov v tomto vyjadrení: „Základy pobožnosti dieťaťa sa kladú v otcovskom dome.
Vždy v každom čase na akomkoľvek mieste
učte deti spoznávať a milovať Boha.“ Na dôležitosť a veľkú zodpovednosť vo výchove
deti v rozmere odovzdávania viery upozornil
vo svojom pastierskom liste pri príležitosti
Roka rodiny 6. januára 2014 aj otec arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ týmito
slovami: „Drahí rodičia, majte čas na svoje
deti, zahŕňajte ich veľkou láskou a dbajte
o to, aby dostali pevný základ viery, aby sa
vám v živote nestratili.“
Z detských rokov biskupa Gojdiča máme
krásne svedectvo o tom, že bol veselej
povahy a nikdy neklamal. Miloval chrám
a bohoslužby, na ktorých sa veľmi rád
zúčastňoval.
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Štúdiá
Školský prah prvýkrát prekročil Peter Gojdič
v roku 1895 v Cigeľke. Tu absolvoval prvé dva
ročníky ľudovej školy, tretí ukončil v Bardejove. Štvrtý rok absolvoval v Prešove, kde
sa dostal k starému obľúbenému učiteľovi
Bakajsovi. Ten ho mal pripraviť na prijímacie
skúšky na katolícke maďarské kráľovské
gymnázium, keďže v tom čase boli v Uhorsku všetky školy maďarské a v danom gymnáziu učili aj rehoľníci a duchovní po maďarsky a po nemecky. Tu pokračoval v štúdiu
na osemtriednom gymnáziu. Počas svojich
gymnaziálnych štúdií býval v Internáte
svätého Jána Krstiteľa, tzv. Alumneu. Mladý
študent Peter bol veľmi
usilovný a dosahoval výborné
výsledky. Úspešne doučoval
menej nadaných žiakov, za čo
ho ich rodičia aj finančne
odmenili, a tak aspoň sčasti
pomáhal svojim rodičom
hradiť náklady na štúdium.
Jednou z jeho charakterových
čŕt bolo to, že vedel prenášať
pokoj aj na svojich spolužiakov. Počas týchto školských
rokov si bystrý žiak Peter získal obľubu svojich kamarátov
a pedagógov. Učitelia ho mali
radi pre dobrý prospech,

prostú a úprimnú zbožnosť, ale najmä preto,
že na jeho slovo sa dalo spoľahnúť. Prekrásne
svedectvo o ňom podáva jeho priateľ zo školských rokov otec Irenej Mankovič: „Môžeme
smelo tvrdiť, že jemu vďačíme za to, že žiaci
našej triedy až do ôsmeho ročníka gymnázia
žili v hlbokej láske a najväčšom porozumení.“
Popri usilovnom štúdiu si však nachádzal čas
aj na modlitbu a svojou zbožnosťou bol veľkým príkladom aj pre starších študentov. Bol
tiež úspešným športovcom, ktorý reprezentoval školu v rôznych športových súťažiach.
Štúdium na gymnáziu v Prešove ukončil
maturitou v roku 1907 s výborným prospechom. Po úspešnej maturitnej skúške dostal
Peter od vedenia školy prémiu – Molitvoslov,
v ktorom si vedľa titulného listu zaznačil
týchto podľa neho päť dôležitých prostriedkov spásy a svätosti: pokora srdca, ustavičná
vrúcna modlitba, všestranné umŕtvovanie, plná odovzdanosť sa do Božej vôle
a uspokojenie sa v nej. Príklad vzorného mladíka Petra bol účinný až natoľko, že zasiahol
srdcia jeho spolužiakov, nasledujúc ho pri
rozhodnutí vykročiť na duchovnú dráhu.

Kristov učeník
Po maturite nasledoval Boží hlas a začal študovať teológiu na prešovskej bohosloveckej
akadémii. Od roku 1908 pokračoval v štúdiu
teológie v ústrednom seminári na univerzite
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v Budapešti, ktoré ukončil v roku 1911. Aj keď
Petrova cesta bola vlastne priamočiara a silno
podmienená rodinným zázemím, predsa
musel neočakávane vybojovať so svojimi
najbližšími boj o svoje povolanie. Po tom,
čo sa dvaja starší bratia rozhodli pre kňazstvo, rodičia dúfali, že Peter si zvolí civilnú
kariéru, na ktorú mal dobré predpoklady
i študijné výsledky.
Počas štúdia bol výborným študentom
a ochotne pomáhal slabším spolubratom.
Svedčí o tom aj jedna z nasledujúcich
udalostí. Profesor Dr. Repák nebol spokojný so študijnými výsledkami bohoslovcov
prvého ročníka. Vytvoril si názor, že sú slabí
a nebudú schopní štúdium teológie dokončiť. Bohoslovec Peter svojich spolužiakov
neustále povzbudzoval a poctivo sa pripravoval na skúšky spolu s nimi, aby dokázali
profesorovi, že sa mýli. Prvý na skúške
odpovedal Peter a jeho odpoveď bola vynikajúca. Rovnaké výsledky dosiahli aj jeho
spolužiaci. Profesor Repák a celý učiteľský
zbor boli milo prekvapení z ich vedomostí.
Veľkú zásluhu na tom mal bohoslovec Peter
Gojdič, ktorý mal kladný vplyv na štúdium
a duchovný život ostatných bohoslovcov.
Dobrá pamäť, usilovnosť pri štúdiu spojená
s nábožnosťou vytvárali predpoklad jeho
ďalšieho teologického a duchovného rastu.
Ako vynikajúceho študenta ho profesori
odporúčali na štúdium do Budapešti, kde
v tom čase tamojšia univerzita ponúkala
na bohosloveckej fakulte veľmi vysokú
úroveň. Tu študoval v rokoch 1908 – 1911.
Prázdniny trávil, či už ako gymnazista, alebo
bohoslovec, pri svojich rodičoch v Cigeľke.
Voľný čas využíval zmysluplne. Usilovne sa
venoval štúdiu, čítal a prehlboval si vedomosti v teológii. Zároveň však pomáhal aj
na neveľkom poli. Jeho otec Štefan často

spomínal iným kňazom, že má usilovných
a statočných synov. Jeho veľkou devízou bola
už počas štúdia veľká úcta k eucharistickému
Spasiteľovi. Svoj voľný čas trávil často v adorácii v seminárnej kaplnke. Tento hlboký
a vrúcny vzťah bol charakteristický pre jeho
duchovnosť aj v čase biskupskej služby. Veľmi oslovujúcimi sa pre neho stali slová jeho
špirituála Dr. Štefana Hanauvera: „Život nie
je ťažkým, ale vážnym podujatím“, ktoré ho
vždy usmerňovali k zodpovedným životným
postojom. Aj v novom prostredí bohoslovec
Peter Gojdič pokračoval usilovne v štúdiu
a zároveň viedol hlboký duchovný život. Jeho
najlepší priateľ Elemír Gerbery podal o ňom
nasledujúce svedectvo: „Ja som bol silnejší
telesne, Peter bol silnejší duchom, takže sme
sa navzájom dopĺňali.“
O jeho vynikajúcich výsledkoch svedčí aj
vysvedčenie z Budapešti: „... Gojdič, Peter
z Prešovskej eparchie, 4. ročník teológie
Hlavného seminára v Budapešti, nar. 1888,
ovládajúci jazyk rutenský a maďarský, bol
preskúšaný 29.5.1911 v mravoch a vo vedách
nasledovne: – v náboženstve – zbožný,
oddaný, nadaním veľmi dobrý; v spôsobe
kázania k ľudu – výborný; z pastorálnej
teológie, práva a homiletiky hodnotenie je
eminenter.“ Dodaná je aj jeho charakteristika
týmito slovami: „Veľmi pokorný, rešpektujúci
všetkých. Príkladný v zachovávaní bratskej
lásky. Klerik veľmi citlivého svedomia, zachováva dôkladný poriadok a čo najrýchlejšie
plní príkazy nadriadených. Je vždy radostného ducha.“ Podľa svedectva neskoršieho
pomocného biskupa Dr. Vasiľa Hopka jeho
usilovnosť v štúdiu povzbudzovala aj jeho
spolužiakov v ročníku, že napredovali v štúdiu s výbornými výsledkami.
Teologické štúdiá ukončil bohoslovec
Peter Gojdič v Budapešti v roku 1911 s vyzna-

SLOVO ZO ŽIVOTA

Viktor Damjanovič (1891 – 1968)
Viktor Damjanovič (Demjanovič) sa narodil 19. júla 1891 v Ričke
na Podkarpatskej Rusi, kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.
Po základnej škole v rodisku absolvoval gymnázium v Berehove a teologické štúdiá v Užhorode. V roku 1914 uzavrel manželstvo s Eugéniou
Zomboryovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazskú vysviacku
prijal v roku 1915 z rúk biskupa Antala Pappa v užhorodskej katedrále.
Pôsobil vo farnostiach Iska (Podkarpatská Rus) a Nižný Žipov. 5. decembra 1951 bol deportovaný do vyhnanstva, keď mu predtým dali 24
hodín na zbalenie a nakladanie. Keď zomrel jeho svokor Kornel Zombory v dôsledku epidémie
škvrnitého týfusu a jeho rodina sa nemala kam vysťahovať, prijal otec Viktor celú rodinu k sebe
a všemožne všetkým pomáhal. Bolo tam päť nezaopatrených detí, ktorým pomohol vyštudovať.
Dvaja chlapci vyštudovali teológiu.
Proti svojej vôli sa zúčastnil na Prešovskom sobore. Najprv pod tlakom podpísal, ale svoj
podpis neskôr odvolal. Vo vyhnanstve býval spolu so švagrom otcom Michalom Čarným najprv
v Dolnej Krupej, neskôr v Ústí nad Labem, kde býval na rímskokatolíckej fare až do roku 1968.
Vtedy dostal dekrét do Nižného Žipova, no na ceste prevziať si ho si poranil koleno. Odviezli ho
do nemocnice, kde ho operovali. Týždeň po operácii dostal embóliu pľúc a 10. augusta 1968
zomrel. Kňazský pohreb mal v Košiciach, ale pochovaný je v Nižnom Žipove. (Juraj Gradoš)
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menaním. Jeden z jeho profesorov Dr. Ján
Dudek o ňom povedal tieto prorocké slová:
„Uvidíte, že tento raz bude prešovským
biskupom.“

Kňazská vysviacka
Kňazské svätenie prijal Peter Gojdič
27. augusta 1911 ako neženatý z rúk vtedajšieho prešovského biskupa Dr. Jána Váliho
spolu so svojím bratom Kornelom v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa
v Prešove.
Ako základné črty svojho budúceho
kňazského života si vybral čistotu a pokoru
srdca podľa príkladu Spasiteľa, ktorý povedal
o sebe tieto slová: „Ja som tichý a pokorný
srdcom!“ (Mt 11, 29) Pred samotnou kňazskou vysviackou si vykonal ešte osemdňové
duchovné cvičenia, počas ktorých prijímal
nižšie svätenia. Jeho svätiteľ biskup Ján Váli
sa vo svojej homílii prihovoril obom primiciantom Petrovi a Kornelovi okrem iného
týmito slovami: „Dnes ste dostali najväčšiu
hodnosť, akú človek môže dosiahnuť tu
na zemi: byť prostredníkom medzi Bohom
a ľuďmi. Denne budete prinášať spolu
s Kristom nekrvavú obetu Otcu nebeskému za všetkých i za všetko. Ste poslaní ako
apoštoli roznášať mier, radosť, lásku a silu
i odvahu k životu, hlavne medzi ubiedenými,
opustenými, trpiacimi veriacimi. Budete
lekármi duševne poranených, ubitých.
Od dnešného dňa vás bude národ Boží
oslovovať otcami duchovnými, od ktorých
budú očakávať chlieb života, ochranu, svetlo
svätého evanjelia, lásku a posilu v ťažkom
a búrlivom živote. Zažijete veľa radosti
a úcty, hlavne od malých detí, ktorých
budete formovať a vytvárať im Kristov obraz.
Ale buďte pripravení aj na utrpenie. Prídu
nedorozumenia, podozrenia, závisť, hrubá
nevďačnosť aj prenasledovanie za vieru,
ale nebojte sa. Čaká vás kráľovská odmena
za vaše dobro preukázané z lásky k Bohu
a jeho Synovi Isusovi Christovi.“
Hneď na druhý deň slúžil novokňaz otec
Peter Gojdič v Cigeľke svoju prvú svätú
liturgiu medzi svojimi najbližšími príbuznými a veriacimi. Primičná slávnosť prebehla
v skromnosti a poníženosti za účasti dvoch
najbližších kňazov zo susedných farností,
pričom jeden z nich bol manuduktorom
a druhý kazateľom. Takto sa začala jeho
kňazská cesta, v pokore a jednoduchosti.
Boh mal však s ním svoje plány a my dnes už
vieme, aká bola jeho ďalšia životná cesta ako
kňaza, rehoľníka a neskôr biskupa, ktorý pre
vernosť svojej cirkvi priniesol obetu svojho
života. Boh ho povýšil na úctu oltára a my
máme v jeho osobe a živote nielen úžasný
príklad, ale aj veľkého orodovníka pred prestolom Najvyššieho.
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HISTORICKÉ MIESTA

Učiteľská akadémia
JJ

Miroslav Janočko

kresba: Zuzana Verbovská
Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo
pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala
už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách
v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer
v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí
učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav
v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo
v celej eparchii približne 60 diplomovaných
učiteľov. Uhorský zemský snem síce v roku
1844 schválil založenie piatich rímskokatolíckych učiteľských ústavov, jeden gréckokatolícky (Užhorod) v roku 1794 a štátny v Spišskej Novej Vsi, no do Užhorodu študenti
z eparchie mali ďaleko a v Spišskej Novej Vsi
sa nevyučovalo v rusínskom jazyku, a neučil
sa gréckokatolícky cirkevný spev.
Už prešovský biskup Gregor Tarkovič chcel
pozdvihnúť vzdelanosť eparchie a založiť
školu takéhoto typu (schola praeparandiae),
preto požiadal kráľa o priestory na jej zriadenie. Toto úsilie sa podarilo zrealizovať až
biskupovi Dr. Jánovi Válimu 1. októbra 1895.
Hoci sa vyučovalo, právne nebol povolený. Až

po roku, na základe rozhovorov medzi
Prešovským gréckokatolíckym biskupstvom
a uhorským ministerstvom škôl a kultúry,
bolo priznané ústavu právo jestvovania, a zároveň aj nárok na štátnu finančnú pomoc.
Škola dostala názov Prešovský kráľovský
gréckokatolícky kantorsko-učiteľský seminár. Náklady sa jeho založenie a otvorenie
znášala výlučne eparchia, pretože štátna moc
odmietla materiálnu pomoc.
Založenie ústavu posilnilo postavenie
Gréckokatolíckej cirkvi v rámci Uhorska. Vyučovacie plány a programy v ústave sa ničím
nelíšili od ostatných učiteľských ústavov. Vyučovacím jazykom bola ruština, vyučovalo sa
gréckokatolícke náboženstvo, cirkevný spev
a východný gréckokatolícky obrad na prípravu učiteľov – kantorov.
V školskom roku 1895/1896 bolo v ústave
v troch triedach 33 žiakov (v prvej triede 22,
v druhej 4 a v tretej 7 študentov). V školskom
roku 1899/1900 sa štúdium rozšírilo na štyri
roky. Od roku 1901 do roku 1914 školu navštevovalo priemerne každoročne od 130 do 140
žiakov, poväčšine chlapci.

JJ

vladyka Ján Babjak SJ
Jedným z významných udalostí Jubilejného roka
Gréckokatolíckej cirkvi je 130. výročie narodenia nášho hieromučeníka P. P. Gojdiča. Narodil
sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch, kde dostal vynikajúci
prirodzený i duchovný základ. Na ňom už od ranej mladosti budoval svoj život, bol usilovným
žiakom a využíval svoje talenty. Podľa vzoru
svojho otca sa rozhodol pre cestu kňazstva.
Po teologických štúdiách v Prešove a v Budapešti bol 27. augusta 1911 vysvätený za kňaza
v celibáte. Pre jeho šikovnosť a bystrý úsudok
ho biskup Štefan Novák povolal do práce v kúrii.
On sa však túžil zdokonaľovať v duchovnom
živote, a preto v roku 1922 prekročil prah mu-
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kačevského baziliánskeho monastiera na Černečej hore s prosbou o prijatie do noviciátu.
Odtiaľ napísal rodičom list o svojom rozhodnutí
a v ňom aj slová: „Keďže v sebe cítim povolanie
k mníšskemu životu, rozhodol som sa zanechať
svet a vstúpiť do kláštora, lebo len tu sa môže
naplniť túžba môjho srdca.“ Rodičia s tým nechceli súhlasiť, no on predsa dosiahol ich súhlas
a požehnanie.
Človek mieni, ale Pán Boh mení. Toto príslovie
sa vyplnilo, keď Svätá stolica bulou pápeža Pia
XII. zo 7. marca 1927 vymenovala Pavla Petra
Gojdiča OSBM za titulárneho biskupa harpašského a ustanovila ho za správcu Prešovskej
eparchie. Tak sa rozplynuli predstavy skromného
mnícha o rehoľnom živote. Pretože bol hlboko
spojený s Bohom, dokázal prijať jeho vôľu.
Počas inštalácie v prešovskej katedrále vo
svoje prvej kázni povedal veľmi vážne slo-

SLOVO METROPOLITU

Bl. hieromučeník P. P. Gojdič

V prvom školskom roku 1895/1896 učiteľský zbor tvorili: riaditeľ otec Kornel Kovalický (pedagogická náuka a praktické cvičenia),
otec Mikuláš Petríčko (muzika), otec Jozef
Vojtovič (maďarský a nemecký jazyk a literatúra), otec Ján Kizák (prírodné predmety,
cirkevný spev a cirkevný obrad), otec Zenon
Kovalický (vierouka a morálka), otec Emil
Mihaly (matematika, čistopis, maľovanie,
ruský jazyk a gymnastika), otec Konštantín
Zapotocký (historické predmety), otec Július
Zubrický (náboženstvo a praktické vyučovanie) a kantor Juraj Bakajsa (kantorstvo).
Od školského roku 1900/1901 bola pri
učiteľskom seminári ako prípravka otvorená
vyššia národná škola, ktorá sa stala základom budúcej meštianky. Súčasne s ústavom
bol založený aj internát pre chlapcov. Aj
po vzniku prvej ČSR ústav naďalej zostal pod
správou gréckokatolíckeho biskupstva.
Neskôr bol ústav premenovaný na Gréckokatolícky učiteľský seminár v Prešove,
od roku 1940 sa stáva Gréckokatolíckou
učiteľskou akadémiou v Prešove a od roku
1945 Štátnou akadémiou v Prešove.

vá, v ktorých duchu horlivo prežil svoj život:
„Pán ma poslal, aby som hlásal evanjelium
chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že
budú prepustení. Prichádzam predovšetkým
k vám, chudobní ľudia, a to nielen preto, že
vás je najviac, ale predovšetkým preto, že ste
osobitnými obľúbencami Pána Ježiša. Neupadajte na duchu. Ježiš bol tiež chudobný, pretože
ako hovorí: líšky majú svoje skrýše a nebeské
vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu
skloniť.
Prichádzam aj k vám, ktorým Pán Boh štedro
udelil zo svetských dobier. Mocným hlasom by
som chcel volať do vášho vnútra, aby ste nezamieňali prostriedky s cieľom. Váš majetok vám
nebol daný preto, aby ste mali z čoho žiť v rozkoši, aby ste kvôli nemu spyšneli, aby ste kvôli
nemu prehliadali blížneho, zabúdali na Boha,
na večnosť i na svoju dušu. Bol vám daný na to,
aby ste ho užívali podľa Božej vôle, ďakovali zaň
Bohu, aby ste ním pomáhali chudobným, a tak
ho využívali na obohatenie svojej duše dobrými
skutkami.“
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Sledujem
každý krok
Spoznali sme sa, keď bol v tínedžerských rokoch. Dnes má 37
a najčastejšie ho môžete stretnúť v našich malých veľhorách,
kde na horské chaty vyniesol nejeden náklad a zachraňoval
mnohých pútnikov, ktorí zavítali do Vysokých Tatier. Jeho
hlas pri troche šťastia môžete zachytiť aj na vlnách Rádia
Slovensko v sobotných správach o počasí pre turistov.
O stúpaní nahor k vrcholom sme sa porozprávali s členom
Horskej záchrannej služby Rasťom Goriščákom.
Dada Kolesárová
foto: archív autora
JJ


Kto vás priviedol do hôr a naučil
po nich liezť?
Pochádzam z poľovníckej rodiny, takže lásku
k prírode som asi zdedil po svojich predkoch.
Prvýkrát som bol v Tatrách s priateľmi a bratom,
až keď som mal 22 rokov. Vtedy sme sa zastavili
aj na Téryho chate. S bratom sme pokračovali
na Zbojnícku chatu, kde ešte na VHS-ku natáčal
video. Vtedy som netušil, že sa tam vrátim.
Po strednej som odišiel pracovať do automobilky v Bratislave a akosi podvedome som začal
ako náhradu našich lesov na východe využívať
pohyb a pobyt na skalách v okolí Bratislavy.
V jednom časopise som natrafil na oznam o horolezeckom kurze. Dovtedy som nevedel, že
nejaké také kurzy existujú. Cez horolezeckú školu James som potom absolvoval základy lezenia
a neskôr som začal chodiť na víkendy do Tatier.
Potom som sa prihlásil na bakalárske štúdium
na veterinu v odbore kynológia. Pokračoval som
vo Zvolene v odbore aplikovaná zoológia.
Raz som sa však ocitol na Reinerovej chate, kde
som stretol nosiča, ktorý mal nabalenú 70-kilovú krošnu s malinovkami. Ponúkol mi, aby som
si to vyskúšal. Bola tam aj chatárka zo Zamkovského chaty. Povedala mi, že ak by som si to
chcel vyskúšať, môžem niekedy prísť. Zobral
som to vážne. Ďalší víkend som prišiel znova.
Robil som tam vynášky, umýval riad v kuchyni...
Po istom čase mi ponúkla prácu na plný úväzok.
Dal som v bratislavskej automobilke výpoveď
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a začal sa mi nový život v Tatrách. Spoznal som
aj pár záchranárov a jeden mi raz povedal, že
bude výberové konanie na zmluvného dobrovoľníka – záchranára. Tí vypomáhajú pri väčších
záchranných akciách, zúčastňujú sa na výcvikoch, majú svojich psov... A onedlho bolo ďalšie
výberové konanie priamo do horskej záchrannej služby. A tak som tu. Ale popritom ešte stále
chodím aj vynášať na chaty.


Študovali ste na elektrotechnickej, potom na veterine a nakoniec
na lesníckej.
No a ešte nedávno som maturoval na zdravotníckej... J

som naň so známym slovenským horolezcom
Petrom Hámorom. Predtým aj na populárne
kopce v Alpách, napr. Mont Blanc, na ktorý som
vyšiel spolu s naším bývalým kapišovským farárom, potom Matterhorn, Grossglockner... Chodievam aj na steny v Tatrách. V každej doline
nájdete pevné skaly, kde sa dá liezť. Populárny
je Žabí kôň, Široká veža, Ostrý štít, Žeruchové
veže, Kežmarský štít. Je veľa výnimočných miest
na Zemi, ale nemám nejaké extra.


A najkrajšie miesto v Tatrách?
Páčia sa mi Belianske Tatry, zaujímavé sú temnosmrečianske plesá. Chodí tam málo ľudí, lebo
sú veľmi odľahlé.


Pracujete ako záchranár v Horskej
službe. Prečo ste sa rozhodli pre
prácu v extrémnych podmienkach?

Na elektrotechnickej som vyštudoval odbor
mechanik a elektrotechnik pre zdravotnícku
techniku, čo sa týka kynológie, dostal som
služobného psíka, tú lesnícku využívam priamo
v práci menej, ale mojím koníčkom je poľovníctvo... Keď som doma pri rodičoch, chodím
do revíru v Krajnej Poľane a Nižnom Komárniku.
No a zdravotnícke vzdelanie je podmienkou
mojej práce.

Povolanie typu hasič, záchranár ma vždy lákalo.
No o tom, že sa mi podarí dostať sa do Horskej služby, sa mi ani nesnívalo. Považujem to
za krásne a veľmi zaujímavé povolanie, dosť
pestré a niekedy aj nebezpečné, fyzicky aj
psychicky náročné, ale asi aj to ma tak trocha
lákalo. Predsa len zachraňovať človeka je trocha
vyšší cieľ. Sme dobrý tím, je nás viac, takže sa
stres z ťažkých situácií viac rozloží. Najťažšie je
niekedy stretnúť sa s príbuznými obetí...
Spolupracujeme aj s kňazom z vikariátu ozbrojených síl, ktorý býva v Tatrách. Jeho voláme,
ak treba.


Vráťme sa na chvíľu k lezeniu.
Ktorá hora bola najvyššia a ktoré
miesto je pre vás výnimočné?


Kde všade ste zachraňovali? Iba
v horách alebo máte širší záber
pôsobnosti?

Môj najvyšší kopec bol Island Peak 6189 m. n.
m. Nachádza sa v Himalájach v Nepále, vystúpil

Prioritne máme na starosti Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Pieniny, ale zasahujeme aj v tatrans-


Využívate vedomosti zo všetkých
škôl?

www.casopisslovo.sk

kých osadách od Podbanského po Lysú Poľanu.
Tam hlavne pri pátracích akciách a rôznych
asistenciách v rámci integrovaného záchranného systému.


Ako prijala vaša rodina rozhodnutie venovať sa tomuto povolaniu?
Veľkým šokom bol pre nich môj odchod z hlavného mesta na Zamkovského chatu. Nič som
im najprv nepovedal... Len som raz nacúval
s plným autom do dvora v Kapišovej a oznámil,
že odchádzam do Tatier. Vlastne ani poriadne nevedeli, o čo ide, ale zhodou okolností
onedlho vysielali na Markíze reportáž zo svadby
chatárky, takže mali možnosť vidieť, ako to tam
vyzerá. Potom ma aj prišli pozrieť. Ďalšiu zmenu
a presun na Horskú službu brali už iba ako
logické vyústenie...


Ako sa dá vyniesť taký ťažký náklad
tak vysoko?
Náklad si treba dobre nabaliť,
nájsť správne ťažisko. Chce to
dlhodobý tréning, pevnú vôľu
a vytrvalosť. Treba si hlavne
dávať pozor na to, aby človek
s nákladom nespadol, lebo hrozí
nepríjemné zranenie, poškodenie nákladu, zlomenie drevenej
krošne a kopa ďalších nepríjemností. Treba sledovať každý krok,
či nestúpate na voľnú skalu. Sú
úseky, kde sa musíte chytiť reťazí,
a tiež nepríjemnými spoločníkmi bývajú silný vietor a blesky.
V zime si treba dávať pozor aj
na lavíny. Vynáška na Zbojnícku
chatu vo Veľkej studenej doline,
kam nosím po odchode zo
Zamkovského chaty, trvá bežne
tri až štyri hodiny, v zime pri zlých
podmienkach aj dvojnásobne
dlhšie, takže človek počas celého
roka zažije všeličo. Nosič je ten,
kto väčšinou ráno prvý vstupuje
do doliny a posledný z nej večer odchádza.
Na tri vzdialené tatranské vysokohorské chaty
dokáže sám bez cudzej pomoci vyniesť takmer
140 kg na jednu vynášku. Obmedzenie je asi len
na nosičovi, čo ešte dokáže zvládnuť.

nicami Slovenska. Najviac si cením víťazstvo
na Sherpa rallye 2016 v rakúskych Alpách.

počasie bolo nepriaznivé, bol už november,
snežilo, pršalo.


Existujú nosičské súťaže aj v iných
krajinách?


Koľko ciest sa dá urobiť za deň?

Viem o podobných pretekoch v českých Beskydách. Súťažia štvorčlenné družstvá, ktoré 10
kilometrov nesú sud piva na vrch Lysá hora.
Raz sme tam aj vyhrali. Je to však veľká akcia,
na ktorú chodí niekoľko tisíc ľudí.


Čo najzaujímavejšie a čo najťažšie
ste niesli na chrbte?
Vďaka tomu, že nosiči vynášajú na chaty
od zápaliek až po okná, dvere, postele či rôzne
nádrže na vodu, tak sa pritrafia rôzne kuriózne
vynášky... Mne osobne sa na chrbte vyskytli
napr. fúrik, miešačka, tobogan pre deti, hudobné nástroje. Najťažší bol obrovský septik vážiaci
131 kg, ktorý putoval na Zamkovského chatu.


Zaujíma ma ten hudobný nástroj.
Čo to bolo?
Teraz sa na chatách robia rôzne koncerty. Vynášame kontrabasy, ale aj trúbky a reproduktory...
Väčšinou je to zabalené, takže niekedy ani
neviem, čo nesiem.


Vyhrali ste aj niekoľko súťaží. Ktorú si najviac ceníte?


Hudobníkov nevynášate?

Počas roka sa konajú obyčajne dva nosičské
preteky. Na začiatku sezóny sa organizuje Memoriál Juraja Petranského – Nosičská stovka,
kde sa nosí 100 kg náklad na čas na Zamkovského chatu a Sherpa rallye v októbri, kde sa nosí
60 kg vždy na inú horskú chatu... Podarilo sa mi
vyhrať trikrát, šesťkrát som skončil na druhom
mieste. Občas sa preteky usporiadajú aj za hra-

Nie, tých nie, ale raz sme spolu s tromi kolegami vyniesli Mateja Kapustu, vozičkára – fotografa, na Téryho chatu. Posadili sme ho na krošnu
asi štyridsať centimetrov nad hlavu, aby ťažisko
nákladu bolo čo najvyššie. Vtedy nosič môže ísť
vzpriamenejší. Hore nám potom urobil pekné
fotky. No a, samozrejme, museli sme ho zniesť
aj dole, čo bolo oveľa ťažšie ako vynášanie. Aj
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Na Zamkovskeho chatu možno normálne
spraviť štyri vynášky za deň, ale rekord je šesť.
Na ostatné vysokohorské chaty sa bežne chodí
raz za deň, v zime na lyžiach aj dvakrát, no asi
najimpozantnejší výkon bola vynáška trikrát
100 kg za necelých 19 hodín Paľa Štočeka
na Zbojnícku chatu.


V Tatrách zachraňujete dvojako –
životy v ohrození a hladné žalúdky. Zachránil niekto život vám?
Doslova život mi zatiaľ nemuseli zachraňovať,
ale pri jednej zimnej vynáške, keď už som mal
celkom dosť, mi pripadalo naozaj ako záchrana, keď mi zamestnanec z chaty prišiel oproti,
prešľapával chodník, dal mi suché rukavice
a teplý čaj...


Čím je iný život v horách?
Dvakrát sa mi stalo, že som bol v takej situácii,
keď som si povedal: keď toto prežijem a zídem
dole, pôjdem sa vyspovedať...
Život v horách naučí človeka pokore, skromnosti, rozlišovať, čo je naozaj v živote dôležité, žiť
bez technických vymožeností, bez internetu,
často bez mobilnej siete, bez televízie. Nestretávate sa napríklad s nekonečnou byrokraciou
a inými neduhmi modernej doby... Kamarát
nosič vyslovil myšlienku, že s vynáškou je to
podobne ako v živote. To, čo si človek naloží
na chrbát tu dole, mal by vyniesť celé až tam
hore do cieľa.
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SVEDECTVO

Angelus
Zuzana Škrinárová
foto: pxhere.com
JJ

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV

Od začiatku spoločenstvo Angelus pôsobí
pod ochrannými krídlami otca biskupa
Mons. Tomáša Galisa a subkomisie pre
pastoráciu povolaní pri KBS. Hlavnou víziou
je šíriť medzi mladými kultúru povolania –
povzbudzovať ich, aby vo svojom živote rozpoznali pozvanie k svätosti a svoje konkrétne
rozhodnutia robili ako odpoveď na toto
základné povolanie.
Pri vypĺňaní online prihlášky do spoločenstva na stránke angelus.sk narazia aj
na otázku: „Prečo si sa rozhodol prihlásiť

do Angelusu?“ Ich odpovede odzrkadľujú
rôzne otázniky, ktoré si nesú – hľadanie
zmyslu života, potreba nebyť sám v tomto
hľadaní, túžba po nájdení toho správneho
manželského partnera, s ktorým by si mohli
založiť kresťanskú rodinu, no vo viacerých
sa ozýva aj hlbšie volanie k duchovnej ceste
či túžba prísť na to, čo od nich vlastne Boh
chce. Mnohým trvá naozaj viac rokov, kým
sa z tejto neistoty hľadania a nenachádzania
vykryštalizuje konkrétna, reálna cesta. Počas
tohto obdobia sa ich spoločenstvo usiluje
sprevádzať a povzbudzovať osobným mailovým kontaktom i pravidelnými newslettrami.
V ostatných rokoch sa čoraz viac stretávame
so slobodnými ľuďmi po tridsiatke, ktorí

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
ústami, ktorými si bozkával smilnicu? Povedz mi, nemáš strach, že raz padne z neba blesk
a spáli tvoju nemravnú hlavu? Aj keby si sa skryl pred svojou zneuctenou manželkou, nikdy
sa neskryješ pred okom, ktoré nedrieme. Preto aj cudzoložníkovi, ktorý si nahováral: „... tma
okolo mňa, múry ma skryjú, nik ma nevidí, čoho sa mám báť?“ mudrc odpovedal: „Božie oči
sú desaťtisíckrát jasnejšie než slnko, poznajú všetky ľudské skutky.“ (Sir 23, 26 – 28) Pre všetky
tieto dôvody Pavol povedal: „Pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá
žena svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne manželka voči mužovi.“
(1 Kor 7, 2 – 3) „Z pier ľahkej ženy kvapká med a jej slová sú hladšie než olej, ale nakoniec sú
horké ako palina, ostré ako dvojsečný meč.“ (Prís 5, 3 – 4)
Bozk ľahkej ženy ukrýva v sebe jed, jed skrytý a utajený. Prečo sa ženieš za pôžitkom, ktorý
vedie k odsúdeniu, spôsobuje záhubu, zasadzuje nevyliečiteľnú ranu, keď môžeš mať pôžitok
bez toho, aby si sa vystavil akémukoľvek nebezpečenstvu? So slobodnou ženou môžeš mať
pôžitok i bezpečie, pokoj, česť, krásu i čisté svedomie, kým s pobehlicou iba veľkú trpkosť,
veľkú škodu a trvalé odsúdenie. Aj keby o tom nik z ľudí nevedel, svedomie ťa nikdy neprestane súdiť; nech by si šiel kamkoľvek, tento žalobca pôjde stále za tebou, bude ťa súdiť a hlasno
svedčiť proti tebe.
(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová apoštola Pavla:
„... pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu.“ 1 Kor 7, 1; preklad: M. Durlák)
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túto otázku prežívajú ako skutočnú drámu,
často veľmi bolestnú. Pozývame ich najmä
k vytrvalej modlitbe, trpezlivosti a dôvere
v Boha, pretože títo nedobrovoľní singláči
bytostne zakúšajú svoju vlastnú nenaplnenosť a často aj zranenosť. V dnešnom
nestabilnom postmodernom svete sa pripomínanie povolania k svätosti ľahko môže
javiť ako nedosiahnuteľný ideál minulosti,
ale som presvedčená, že sila tohto veľkého
spoločenstva, takmer až hnutia modlitby
dokáže zapaľovať a udržiavať v nich plameň
nadšenia za autentické evanjeliové hodnoty.
Myslím si, že neoceniteľným darom pre
mladých spojených v Angeluse je prítomnosť
690 patrónov, ktorí už realizujú cestu svojho
povolania – sú to hlavne rehoľné sestry, ale
aj pátri, diecézni kňazi a manželské dvojice.
Každý z nich denne modlitbou sprevádza
svojho konkrétneho zverenca, až kým sa ten
v živote nenájde. Fascinuje ma láska, vernosť
a obetavá modlitba týchto stoviek zasvätených, hoci nezriedka nemajú o svojom
zverencovi takmer žiadne správy. Pravidelne
nám však prichádzajú od mladých svedectvá plné vďačnosti za modlitby a osobnú
podporu. No aj od samotných patrónov
dostávame vyjadrenia radosti a nadšenia pre
túto službu. Pre mnohých sa patronát stáva
konkrétnou formou duchovného materstva
či otcovstva.
V najbližších číslach Slova vám na povzbudenie ponúkame niekoľko svedectiev.

Ozýval sa vo mne skeptik
O spoločenstve Angelus som sa dozvedela
od sesternice, ktorá je pre podobné veci asi
viac nadšená a v tom čase viac dôverovala
v silu modlitby. Ja som mala za sebou prvý
vzťah, ktorý bol síce pekný, čistý, ale zranil
ma. Trvalo mi rok, kým som sa z toho dostala
a na „vyhliadke“ nebol nikto iný.
V júni 2010 som sa do spoločenstva
zapojila s myšlienkou „veď nič za to nedám“.
Ozýval sa vo mne skeptik :). Najmä ak sa
pár rokov nič nedialo a sama som si seba už
nevedela predstaviť v manželstve ani v reholi
(mala som už takmer 27 rokov). V januári
2013 ma však oslovil jeden muž. Stretnutie
nemohlo byť náhodné... a o týždeň sa vydávam :). Pevne presvedčená, že toto je moje
povolanie, šťastná, že som našla človeka, ktorý predbehol takmer všetky moje očakávania
po viacerých stránkach :). Takže povzbudzujem tých skeptikov, ktorí už časom prestali
dúfať... Možno, že nie práve manželstvo, ale
niečo iné na nich čaká... (Evka)
P. S. Moja sesternica, ktorá ma do spoločenstva priviedla, je dnes v kláštore a čakajú
ju večné sľuby :).

www.casopisslovo.sk
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Etika a ekonomika
zdravotnej starostlivosti
JJ

Jozef Glasa

foto: pxhere.com
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biť pre svojich pacientov maximum. Napriek
nedostatočnému ohodnoteniu svojej práce.
Hmotnému či aspoň morálnemu. Je známe,
že mzda slovenských sestier je už mnoho
rokov hlboko pod akoukoľvek slušnou hranicou mravnosti. Inou populárnou otázkou sú
rôzne formy prejavenia vďačnosti, ktorú prirodzene ľudia pociťujú voči zdravotníkom.
Za záchranu svojho života alebo zdravia či
za dobrú, obetavú starostlivosť sestier alebo
lekárov o ich blízkych. Tu nejde o žiadnu
korupciu, ale o pekný ľudský vzťah. Samozrejme, pokiaľ má naozaj charakter úprimného poďakovania – a skôr len symbolickú
finančnú hodnotu.
Dnes sa však na etiku zdravotníckej ekonomiky pozrieme skôr z ekonomicko-etického nadhľadu. Niektoré konkrétne otázky
budú postupne náplňou budúcich pokračovaní našej rubriky.    
Rastúce požiadavky na finančné, hmotné
a personálne zdroje, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti – a ich
objektívne obmedzené množstvo – priniesli
v priebehu druhej polovice 20. storočia nové
etické problémy. Súvisia s prideľovaním
finančných a iných prostriedkov pre
zdravotnú starostlivosť. Na jednej strane
ide o rozdeľovanie zdrojov na úrovni celého
zdravotníckeho systému – až po jednotlivé
zdravotnícke zariadenia. Odborne hovoríme o etických problémoch makroalokácie
prostriedkov. Na druhej strane je tu primerané zohľadňovanie ekonomických hľadísk
pri rozhodovaní o diagnostickom, liečebnom
alebo preventívnom postupe
u konkrétneho
pacienta: problém
mikroalokácie
prostriedkov.
I keď lekári
a zdravotnícki
pracovníci neraz
poukazujú na to,
že úroveň makroalokačných rozhodnutí je mimo

rámca ich etickej zodpovednosti („tá je skôr
v rukách politikov: vlády a parlamentu“)
– a zároveň tvrdia, že rozhodnutia o mikroalokácii by v dennej praxi vlastne nikdy
nemali prichádzať do úvahy, teda že pacient
by mal vždy, za každých okolností dostať to
najlepšie „podľa súčasných poznatkov vedy“
– je táto etická problematika každodennou
realitou. Ak si v tejto situácii zdravotnícky
pracovník chce pri výkone svojho povolania
zachovať morálnu (etickú) integritu vrátane
nenarušenej, spravodlivej lojality voči svojim
pacientom, musí sa týmito problémami
aktívne zaoberať. A primeraným spôsobom
sa s nimi vo svojej praxi vyrovnávať. Nejde
v princípe o nič zlé. Naopak, rozumné, hospodárne využitie zdravotníckych zdrojov je
v najlepšom záujme všetkých pacientov.     
Určitou pomocou v tomto úsilí je vypracovanie štandardných postupov, ktoré majú
pomôcť pri rozhodovaní v konkrétnom
prípade. Sú veľmi dôležité aj pri dosahovaní,
posudzovaní alebo kontrole kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ich
praktickým vyjadrením, ktoré v lepšom
prípade je aj vyjadrením širšieho odborného
a spoločenského konsenzu (keď sa na ich
vypracovaní podieľajú všetky zainteresované
strany – odborné lekárske spoločnosti, zdravotné poisťovne, ministerstvo alebo príslušný úrad, zástupcovia pacientov a pod.), sú
odporúčané diagnostické a liečebné postupy.
V súčasnosti sa na ich ucelenom súbore pre
systém slovenského zdravotníctva intenzívne
pracuje.

Zdroj: OECD

Dnes sa vraj v zdravotníctve všetko točí iba
okolo peňazí. Najmä, pravda, okolo ich údajného alebo skutočného nedostatku. V slovných prestrelkách politikov sa vina zvaľuje
raz na jednu, inokedy na inú stranu. Realita
sa zdá pre bežného človeka natoľko nepochopiteľná, že jej radšej nevenuje skutočnú
pozornosť. Aj toto je nemorálne.     
Závažným a častým morálnym problémom je nehospodárne či priamo zlodejské
spravovanie finančných zdrojov. Tých, ktoré
sa pre zdravotníctvo každoročne vyčleňujú
z verejných prostriedkov (štátny rozpočet).
Taktiež ich využívanie spôsobom, keď
dobre neslúžia účelu, na ktorý boli určené.
Namiesto zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a jej dobrej kvality pre tých, ktorí ju
skutočne potrebujú, tečú už beztak nedostatkové zdravotnícke financie do bezodných
súkromných vreciek. Alebo do nezmyselných
či mnohonásobne predražených nákupov,
alebo projektov. Okrádanie tých najbiednejších – ľudí chorých, trpiacich, bezvládnych,
zdravotne postihnutých či umierajúcich – je
hrubo amorálne. Povieme, že je ťažkým,
do neba volajúcim hriechom. Podobne aj zadržiavanie alebo neposkytovanie spravodlivej
mzdy pracovníkom v zdravotníctve.
Navyše, ako nás neraz upozorňuje pápež
František, závažným hriechom je aj veľmi
rozšírená korupcia. Tá známejšia, akoby
drobná – medzi pacientom a zdravotníkom,
ale ešte viac tá skrytejšia, obrovská, medzi spravovateľmi zdravotníckych peňazí
a dodávateľmi prístrojov, liekov, zdravotníckeho materiálu a rozličných nevyhnutných
služieb.
Niekedy sa zdá, akoby súčasné zdravotníctvo bolo skôr bezohľadným pohanským prostredím, ktorému vládne zdanlivo všemocný
bôžik peňazí. Ten, ktorý si denne žiada krvavé ľudské obete. Modloslužba zisku v súčasnosti naozaj stojí nemálo ľudských životov.
A množstvo reálneho ľudského utrpenia.
Práve takého, ktoré by vôbec nemuselo byť...
Na druhej strane je práca mnohých statočných lekárov a sestier, ktorí a ktoré sa aj
v nevyhovujúcich podmienkach snažia uro-
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Teplo hniezda
Mama zohráva kľúčovú úlohu v živote každého jedinca. Už to, ako komunikuje so svojím
dieťaťom prvé týždne tehotenstva, výraznou mierou ovplyvňuje jeho nazeranie na svet.
Žena môže pociťovať krásny zážitok prijatia nového života, ale aj zodpovednosť, strach
a mnoho iných emócií, ktoré môže zvládnuť za pomoci najbližšieho človeka a vhodného
prostredia. Pre dieťa je to jedinečné obdobie poznávania vnútorného sveta mamy, otca
a okolia.
Ivana Halgašová
foto: pxhere.com
JJ

Vytváranie dobrého prostredia – podpora otca
Keďže je pravdou, že žena sa stáva fyzicky matkou prostredníctvom
muža, tak sa „vnútorné“ (psychické i duchovné) otcovstvo muža
formuje vďaka materstvu ženy. Samo fyzické otcovstvo muža nezaberá toľko miesta v jeho živote, a zvlášť v jeho organizme ako fyzické
materstvo ženy v jej živote a v jej organizme. Preto aj otcovstvo musí
byť osobitne formované a vychovávané, aby predstavovalo vo vnútornom živote muža rovnako dôležité postavenie, akým je materstvo
vo vnútornom živote ženy: hoci biologické skutočnosti jej to do istej
miery vnucujú. Otec, ktorý si je vedomý svojej úlohy, chráni život
dieťaťa najmä tým, že ochraňuje život matky. Najdôležitejšie, čo im
obom môže darovať, je láska. Láska, ktorá v sebe zahŕňa čas, vnímavosť, pozornosť, rešpektovanie rovnakej dôstojnosti
ženy, starostlivú ochranu, pomoc v každodenných
záležitostiach. V apoštolskej exhortácii Jána
Pavla II. Familiaris consortio nájdeme
myšlienku svätého Ambróza, ktorá sa
obracia na správanie mužov, keď hovorí:
„Nie si pánom, ale manželom; nedostal
si otrokyňu, ale manželku... Odplácaj
sa jej pozornosťou a buď jej vďačný
za lásku.“ Láska a prijatie života matkou i otcom bude najlepšou zárukou,
že ich dieťa bude milovať život a bude
sa cítiť milované.

to popiera tým, že zasahuje do jej biologickej štruktúry so zámerom
potlačiť všetko, čo by ju mohlo znevýhodniť ako ženu predurčenú
na materstvo, znamená vážne jej ublížiť až do hĺbky jej podvedomia.
Počas obdobia tehotenstva sa matka určite nemôže vyhnúť smútku
a stresu, emócie sú normálnym aspektom života a sú Bohom dané,
lebo pomáhajú pri motivácii konať. Keď si to však žena uvedomí,
môže presne poukázať na ich príčinu a podeliť sa o svoje pocity s niekým, komu dôveruje, ako aj v modlitbe poprosiť Ježiša, aby vstupoval
do týchto zmien a premieňal ich na pokoj a radosť.

Prežívanie dieťaťa
Matkino lono je pre dieťa jeho prvým svetom. To, ako ho zakúsi – či
priateľsky, alebo nepriateľsky – bude mať vplyv na vytvorenie osobnosti a charakterových sklonov. Ak je matkino lono srdečné, milujúce, dieťa bude s najväčšou pravdepodobnosť očakávať, že svet je taký
istý. Nehostinné prostredie dieťa zneistí, vedie ho k introvertnosti,
ťažšiemu nadväzovaniu kontaktov a nedôvere. Svet, do ktorého sa
narodí, bude rovnako nevľúdny. Život bude preň ťažším než
pre dieťa s dobrými skúsenosťami z matkinho lona. Dieťa
vníma pohyby už od svojho 7. – 8. týždňa tehotnosti
a potrebuje práve cez ne cítiť, že je milované. I keď
mama skutočné pohyby zacíti trošku neskôr, intuitívne vie pocítiť, ako jej dotyky prinášajú dieťatku
radosť a prospech. Viaceré výskumy potvrdili, že
dieťa počas prenatálneho vývoja veľa času prespí.
Vo veku 32 týždňov trávi spánkom až 90 – 95
percent času dňa. Nejde však výlučne o spánok,
aký poznáme. Ale aj hlboký obyčajný spánok
dieťa prežíva. Podľa vedcov z Columbia University
zažíva nenarodené dieťa medzi častými obdobiami
spánku rôzne obdobia – prebudenie, plné vedomie
i akýsi nerozhodný stav, ktorý je podmienený nezrelosťou mozgu a centrálnej nervovej sústavy. Zaujímavé je, že
v stave spánku i bdenia sa dieťa pohne až päťdesiat- a viackrát
za hodinu. Jeho pohyby sú zreteľné – pohybuje hlavou, končatinami, dotýka sa svojej tváre, chodidlom o druhú nohu, rukou sa chytá
pupočnej šnúry, jednou rukou sa dotýka druhej.

Puto, ktoré sa medzi
matkou a dieťaťom začalo
už v tehotenstve, bezprostredne
pokračuje po narodení.

Prežívanie matky
Žena je prvá, ktorá začína komunikovať s novovzniknutým životom vo svojom lone. A tu je jej
nenahraditeľné poslanie v Božom pláne. Žiadna skúmavka nedokáže
vytvoriť živú komunikáciu so vznikajúcim životom. Ak sa aj technicky zrealizuje zhluk buniek a vytvorí sa život, čosi podstatné bude
chýbať – živá komunikácia s matkou. Tu je ukryté najvlastnejšie a najvznešenejšie poslanie ženy – materstvo. Žena – matka žijúcich. Žena,
ktorá život odovzdáva a z nej ako zo živnej pôdy čerpá novovznikajúci
život až do obdobia, keď sám môže pokračovať v odovzdávaní života.
Žena v Božích úmysloch dostala mimoriadnu úlohu počať a nosiť dieťa vo svojom lone, a tak sa intímne podieľať na stvorení, dávať vlastné
telo a krv novému životu. Jej bytosť je uspôsobená na materstvo. Kto
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Vytváranie vzťahu k počatému dieťaťu
Dieťa reaguje na matkinu lásku, strach, odmietanie, radosť, tieseň,
ako aj na silné nepríjemné zvuky a navonok svoju reakciu prejavuje
kopaním nožičiek a meniacou sa polohou v maternici. Vzniká však
otázka, ako dokáže nenarodené dieťa dešifrovať citové stavy lásky,

www.casopisslovo.sk

pohody alebo odmietania,
úzkosti a strachu, keď
nemôže vedieť, čo v skutočnosti znamenajú.
Komunikácia dotykom
(odborne nazývaná haptonomika)
medzi matkou a jej
ešte nenarodeným
dieťaťom vytvára
predpoklady nielen
na vznik vnútromaternicovej väzby, ale
prispieva k harmonickému rozvoju
nervovej sústavy
dieťaťa a udržaniu
rovnováhy jeho
fyzického, intelektového a citového života.
Haptonomický proces
medzi matkou a dieťaťom
sa popisuje ako vlna prichádzajúcich dotykov od matky
k dieťaťu (formou potľapkania,
pohladenia, klopkania...), vyvolávajúca pohyby dieťaťa. Tieto pohyby
sú odpoveďou dieťatka na dotyky matky. Dieťa manifestuje súhru matkiných
rúk vlastným pohybom. Efekt sa dosiahne
vtedy, ak sú dodržiavané podmienky prenatálnej
haptonomiky, t. j. celý proces sa robí každý deň, opti-

málne v rovnakom čase a zohľadňuje sa spánkový rytmus dieťaťa (ak
dieťa hlboko spí, jeho odpovede sú pomalé). Nenarodené dieťa vníma
zvuky vytvárané telom matky, zvuk placenty, pulzáciu krvi v žilách,
tlkot srdca matky, škvŕkanie v žalúdku, pohyb v čreve, hlas matky,
otca, spievanie, rytmus hudby, zvuky z vonkajšieho sveta. Dieťa
na ne reaguje motorickými prejavmi – spomalením alebo zrýchlením
frekvencie srdca, pohybmi. Puto, ktoré sa medzi matkou a dieťaťom
začalo už v tehotenstve, bezprostredne pokračuje po narodení. Hlas
matky pozná už z lona a je veľmi rýchlo oboznámené s vôňou rodičov.
Tieto prvé zmyslové vnímania mu dávajú pocit ochrany a bezpečia
– teplo hniezda. Čas, keď nosíte pod srdcom dieťa, je jedinečný. Spočiatku trvá, kým si na to zvyknete, no týždeň strieda týždeň a už je
koniec. A hoci to možno aj chcete mať za sebou, v kútiku srdca vám
za pocitom, keď drobec kope, bude aj ľúto. Nevoľnosti, zvláštne chute, únava, ospalosť či nespavosť... To všetko ku gravidite patrí. V iných
prípadoch by tieto príznaky mohli signalizovať nejaké ochorenie,
tehotenstva sa to však netýka. Ste „iba“ v druhom stave.
Na záver chcem zacitovať verše známeho básnika Milana Rúfusa,
z ktorých cítiť tú najdôležitejšiu a najsilnejšiu hodnotu, cnosť, emóciu, ktorá nemôže absentovať vo vzťahu tehotnej mamičky a počatého dieťatka, lásku: „A napokon láska. Láska k žene, ku dieťaťu, láska
k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar. Tak zaďakujme mu.
Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym... Láska, ktorá sedí pri kolíske. Láska, ktorá kľačí na hrobe. Láska – sviatok
človečieho tvora. Tá, čo iba nechtiac ublíži. A nad ľudskou – láska
Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.“
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SLOVO MLADÝM
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Hľadaj si priateľa, je bratom, ktorého si si vybral sám!

Božie dieťa

SOM JEDINEČNÝ

Ku všetkému, čo je veľké,
prvým krokom je odvaha.
(Johann Wolfgang von Goethe)

AKO TY

UDALOSTI
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
29.06. – 01.07. Bárkafest 2018
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2018
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)
Národné stretnutie mládeže v Prešove

26.07. (štvrtok)
17.00 Otvárací ceremoniál
O2H v Športovej hale (ŠH)
18.00 Úvodná svätá omša (ŠH)
20.00 Skupinky I. (exteriér)
21.30 Moc modlitby: Špeciálna večerná modlitba – v katedrále bude večiereň a v cerkvi
na Sekčove koncert Anastasis
27.07. (piatok)
09.00 Akatist k Bohorodičke (vladyka Milan
Chautur CSsR; ŠH)
09.30 Katechéza O2H vykročiť (vladyka Peter
Rusnák, hudobný sprievod F6; ŠH)
11.00 Skupinky II. (exteriér)
12.30 Svätá omša (ŠH)
14.30 Popoludnie angažovanosti (rôzne)
20.30 Krížová cesta (amfiteáter)
28.07. (sobota)
08.00 Ranné modlitby (po diecézach)
09.30 Katechéza O2H ísť proti prúdu (ŠH)
11.00 Skupinky III. (exteriér)
12.30 Svätá liturgia (vladyka Ján Babjak SJ; ŠH)
14.30 Expo povolaní
20.00 Modlitbová vigília (ŠH)
29. 07 (nedeľa)
09.00 Ranné chvály (ŠH)
09.30 Katechéza O2H byť mladým teraz (ŠH)
10.30 P19ANAMA – predstavenie
12.00 Záverečná svätá omša (Hlavná ulica)
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Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny Onezim
Páči sa mi to . Odpovedať
Pri pohľade na ľudstvo ako celok vidno, že sa na seba podobáme. Sme predsa jeden druh. Ale ľudstvo netvoria rovnakí ľudia,
od seba ich odlišuje pohlavie, vek, práca... Tieto znaky vidieť
zvonku, ale to, čo je vnútri, to tvorí bohatstvo každého jedného,
to tvorí podstatnú časť jeho originálnosti. Tým chcem povedať,
že hoci som originál, zostávam človekom. Ako ľudia, vieme si navzájom pomáhať, rozumieť si, smiať sa spolu, tešiť sa spolu, žiť
spolu. A to, že sme každý v podstate jedinečný, vnáša do našich
vzťahov dynamickosť a nevšednosť. Originálnosť je Boží dar, aby
sme sa nenudili pri spoznávaní a milovaní tých okolo nás.
Tadeáš Gavala, riaditeľ Umeleckého centra F6
Páči sa mi to . Odpovedať
V jednej piesni sa spieva: „Každý z nás je v niečom zvláštny,
originál...“ To je pravda. Náš Boh je kreatívny, nekopíruje, tvorí
jedinečné diela. A práve táto jedinečnosť je vzácna. Nechcel by
som byť niekoho napodobeninou. Nie sme síce dokonalí (ako by
sme niekedy chceli byť J), ale sme úžasne jedineční, neopakovateľní a nenahraditeľní v Božích očiach. Pozrime sa na seba
tak, ako sa na nás pozerá on – (S)tvoriteľ všetkého, a nie ako sa
na nás pozerajú pominuteľní hodnotitelia.
Marek Baran, kaplán farnosti Čirč
Páči sa mi to . Odpovedať
„Hľa, do dlaní som si ťa vryl...“ hovorí prorok Izaiáš vo svojej knihe. Boh si ťa vryl do svojej dlane. Prečo? Pretože si najlepší, krásny, inteligentný, dokonalý, moderný, cool, máš dobrú postavu,
svoj štýl, si úspešný...? Nie! Pre Boha si výnimočný, pretože si –
existuješ. Boh ťa stvoril originálne a jedinečne. Nie si nepodarok,
kópia. A nie si ani omyl svojej rodiny či sveta. Si Božím stvorením. Si jeho dieťaťom. Boh ťa chcel. Je tvojím nebeským Otcom,
a preto SI JEDINEČNÝ. Taký, aký si. Nehľadaj svoju jedinečnosť
v tomto svete, tam ju nenájdeš. Daj zažiariť svojej jedinečnosti
vo svetle nebeského Otca. On sa k tebe vždy prizná.
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
SVÄTÝ VÍT
Tento taliansky chlapec bol mučený začiatkom 4.
storočia. Rozhodol o tom jeho vlastný otec, ktorý sa
nevedel zmieriť s tým, že je kresťanom. Hoci toto
mučenie prežil, na následky ďalšieho v Ríme zomrel.

PETER MILENKY A BAND
„Piesne, ktoré spievame,
sú o nádeji, ktorú človek
hľadá práve vtedy, keď ju
stratí,“ vyjadril sa otec Peter na jednom z koncertov.
V júni sa fanúšikovia kapely
mohli stretnúť v prešovskom kine Scala. Privítali
v poradí piate CD s názvom
Počúvaj (2008 – 2018). Pre
mnohých je spievajúci kňaz
a jeho band-a povzbudením, lebo neustále pripomínajú, že „ešte sa to dá“.
Prvá kapela vznikala
za seminárnymi dverami,
kde so spolubratom založil
skupinu Anastasis. Potom
v jednotlivých farnostiach,
kde pôsobil, založil farskú
skupinu. Neskôr hľadal
ľudí, s ktorými by sa hudbe
mohol venovať vážnejšie,
preto v roku 2007 vznikla
PM&B.
Spolupracoval aj s hudobníkmi zvučných mien
– Martinom Husovským
či Milošom Humeníkom.
Dnes skupinu tvoria
hudobníci, z ktorých traja
sú kňazi: Peter Milenky –
spev, akustická gitara; Pavol
Jenčo – elektrická gitara,
Maroš Pališin – bicie, Marek Laban – basová gitara;
Dominik Petrík – klávesy,
Jozef Bubnár – klávesy
a vokály a Marcel Kokinčák
– akustická gitara a vokály.
Piesne skupiny nájdete aj
na štyroch ďalších CD nosičoch: Ešte sa to dá (2008),
Vplyv (2010), Dnes už viem
(2015), Spomeň si na mňa
(2016). (Dada Kolesárová)
Psychológ: „A prečo si myslíte, že už nie ste závislý
od internetu?“
Pacient: „Lebo bývam
na ICQ už iba v N/A statuse!“
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KATECHÉZA

Ešte raz studňa
Juraj Danko ml.
foto: wikimedia.org
JJ

Stálemu čitateľovi iste neušlo, že so studňou
sme sa na týchto stránkach už stretli. Bolo
to začiatkom minulého roka. Vtedy sme pri
posvätení studne uvažovali o veľkom Božom
dare, ktorý sa v nej nachádza. Ibaže taká
studňa sa nezjaví len tak. Dnes si objednáme
vrtnú súpravu a je to raz-dva, ale v minulosti
bola za tým kopa tvrdej, namáhavej a hlavne
nebezpečnej práce, ktorá mnohých stála
život. Preto sa nábožní studniari utiekali
pod Božiu ochranu a prosili o požehnanie.
Na to sa používal obrad s názvom Poriadok
na kopanie studne a nájdenie vody.
Po formálnej stránke ide o jednoduchý obrad. Po príchode na miesto, kde sa má vykopať studňa, je úvodné požehnanie a obvyklý
začiatok. Naň nadväzuje 50. žalm a jedna
modlitba. Po nej kňaz berie motyku a trikrát ňou kope do zeme so slovami „v mene
Otca i Syna, i Svätého Ducha, amen“. Na to
svätenou vodou kropí miesto i robotníkov,
pričom hovorí: „Požehnanie Pánovo nech
je na tomto mieste i vás všetkých. Amen.“
Celý obrad je ukončený prepustením z dňa.
Po ňom je ešte jedna zaujímavá rubrika,
ktorá stojí za spomenutie. Hovorí o dobrom
zvyku nasadiť pri studni stromy a postaviť
svätý kríž.

Modlitba sa začína
chválospevom na Božiu všemohúcnosť
a prechádza do nepriamej spomienky
na štyridsaťročné
putovanie Izraela púšťou. Tam bolo najviac
vidno, ako tečie voda
zo suchého kameňa, až sa rozvodní
do potokov a napája
vysmädnutý Boží
ľud. Veď práve on bol
vedený nekonečnou
Božou múdrosťou
a zdolal nepriechodnú púšť, na ktorej
našiel pramene vôd.
Na tieto zázraky sa
modlitba odvoláva
vo svojej druhej časti
a prosí o ich zopakovanie. Doslova hovorí:
„Ty sám, aj teraz Vládca všetkých, vypočuj
modlitby nás tvojich nedôstojných služobníkov a daruj nám vodu na tomto mieste,
ktorá bude sladká a vhodná na konzumáciu,
užitočnú v potrebách, ktorá nebude škodiť
pri jej prijímaní.“ Záverečné zvolanie je už
ale v perspektíve budúcej chvály zo strany
človeka za Božie dobrodenie. Znie: „Aby sme

JJ

Antónia Haľková
Diabol zneužíva nevedomosť človeka a zotročuje ho cez rôzne lákadlá a ponuky sľubujúce
rýchle uzdravenie, zbohatnutie či moc. Dôležité
je vyhýbať sa týmto cestám, ale ak sa to už
stane, návrat je možný, ale tŕnistý. Modlitba
za oslobodenie je modlitbou, v ktorej sa skrze
Ježiša Krista obraciame na Boha, aby nás
samých alebo človeka, za ktorého sa prihovárame, oslobodil od vplyvu zlého.
Úžasnú modlitbu za oslobodenie obsahuje
už samotná modlitba Otče náš, keď zvolávame: „zbav nás zlého“. Významný moment
nastáva po prijatí Eucharistie, keďže v mene
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Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi, môžeme
rozkázať zlému duchu, aby od nás odstúpil.
Takto pokorený diabol musí odísť, hoci sa
zrejme bude usilovať vrátiť. „Keď nečistý duch
vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach
a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie:
,Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘
Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou sedem iných
duchov horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia
sa tam...“ (Mt 12, 43 – 45)
V prípade modlitby oslobodenia s inými
ľuďmi je dôležité neoslovovať zlého ducha
priamo. Zviazaného človeka treba povzbudiť,
aby to urobil on sám, aby sa zriekol diabla a potom na uprázdnené miesto prijal Ježiša Krista.
Prípadne môžeme zviazanému človeku pomôcť

VAROVANIE

Modlitba za oslobodenie

i v tomto oslavovali tvoje presväté a veľkolepé
meno Otca i Syna, i Svätého Ducha...“
Tu na konci sa mi stále nanovo vynára obraz spomínanej vrtnej súpravy. Hoci oproti
minulosti je pri tejto práci veľkou pomocou,
i tak sama osebe studňu nevyhĺbi. A aké by
bolo krásne i teraz túto prácu začínať s požehnaním. A myslím si, že ani vrtnej súprave
pokropenie svätenou vodou neublíži.

tak, že mu modlitbu budeme predriekavať a on
bude po nás opakovať, napríklad: „V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi a na príhovor
Presvätej Bohorodičky zriekam sa akejkoľvek
väzby s akýmkoľvek zlým duchom, ktorý je vo
mne alebo útočí proti mne. A prijímam teba,
Ježišu Kriste, za svojho jediného Pána, Spasiteľa
a Vykupiteľa. Amen.“ Mnohokrát sa stáva, že
po modlitbe za oslobodenie sa človek cíti oveľa
viac pod útokom diabla než predtým. Netreba
sa nechať znechutiť. Dôležitý je sviatostný
život, pravidelná spoveď a časté pristupovanie
k Eucharistii.
Pred niekoľkými rokmi Kongregácia pre náuku viery vydala vyhlásenie, že laici sa modlitbu
exorcizmu modliť nemajú, pretože sa v nej
objavuje priamy rozkaz, diskusia s diablom. Ale
modlitba za rozviazanie nie je nič iné než obnova krstných sľubov, ktorú môžeme odporučiť
každému.
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SLOVO O IKONE

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: icons.pstgu.ru
JJ

Bohoľubská ikona Bohorodičky
Ikona bola namaľovaná na príkaz vladimírsko-suzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča
Bohoľubského (1110 – 1174), aby sa touto ikonou
pripomenulo jeho zázračné videnie Božej Matky.
V roku 1157 opustil Kyjev, mesto svojich predkov,
aby sa presťahoval na sever do oblasti Suzdale.
Vzal so sebou aj známu ikonu Bohorodičky
z Vyšgorodu (neskôr známa ako Vladimírska),
ktorú zamýšľal vystaviť na verejnú úctu v novom
sídle v Rostove. Jedenásť kilometrov pred mestom
Vladimír kone odmietli pokračovať v ceste.
Sprievod sa preto zastavil a pred ikonou Bohorodičky sa pomodlili moleben. Knieža prisľúbil, že
na tomto tajomnom mieste, kde sa za zvláštnych
okolností sprievod zastavil, dá vybudovať chrám
zasvätený Bohorodičke. V tú noc (18. júna 1157)
mal knieža Andrej sen, v ktorom videl Božiu
Matku s rozvinutým zvitkom v ruke. Nariadila
mu, aby ikonu z Vyšgorodu neniesol do Rostova,
ale nechal ju v susednom Vladimíre. Zároveň
mu prikázala, aby na mieste nocľahu, kde sa
neplánovane zastavili, postavil chrám zasvätený
jej narodeniu a pri chráme založil aj monastier.
Knieža počúvol prosby Bohorodičky a na mieste
zjavenia, ktoré nazvali podľa kniežaťa Andreja
Bohoľubského Bohoľubovo, postavili tak chrám,
ako aj monastier. Zároveň nariadil, aby namaľovali ikonu, ktorá by zobrazovala Božiu Matku
tak, ako ju videl v sne. Na ikone knieža kľačí
pred Božou Matkou, ktorá v ľavici drží zvitok

s modlitbou k Synovi: „Dobrotivý Pane, môj Syn
a môj Boh, prosím ťa, aby tvoja božská milosť
spočinula na ľuďoch a aby jasný lúč tvojej slávy
zostúpil na toto miesto, ktoré som si vybrala.“
Podľa všeobecnej mienky historikov bola ikona
namaľovaná okolo roku 1158.
Podľa kniežaťa Andreja Bohoľubského dostala
ikona, ako aj ním založený monastier pomenovanie Bohoľubská/Bohoľubský. Ikona sa niekedy
nazýva aj Milujúca Boha, po rus. Боголюбивая.
Ikona bola umiestnená v monastierskej Cerkvi
Narodenia Presvätej Bohorodičky neďaleko mesta Vladimír. Po zničení monastiera na začiatku 18.
storočia bola ikona umiestnená v novom Chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorý vybudovali v rokoch 1751 – 1756 na pôvodnom mieste.
V roku 1866 bola ikona prenesená do monastierskej cerkvi zasvätenej pamiatke tejto divotvornej
ikony.
Keď bol v 20. rokoch minulého storočia na základe vládneho nariadenia monastier uzavretý,
ikonu preniesli do farského Chrámu sv. Joachima
a Anny v Bohoľubove a potom do Uspenského
soboru vo Vladimíre. Na odporúčanie vlády bola
ikona v roku 1946 umiestnená v múzeu vo Vladimíre. Po desiatich rokoch bola prenesená do Všeruského umeleckého a náučno-reštaurátorského
centra I. E. Grabara v Moskve. (Centrum, ktoré sa
sústreďuje na výskum a reštaurovanie prác starého ruského umenia aj ruskej maliarskej a grafickej
tvorby do 18. storočia. Vzniklo v roku 1918 a meno
nesie po svojom zakladateľovi – umeleckom
historikovi Igorovi Grabarovi.) V tomto centre
bola ikona dlhé obdobie reštaurovaná. V roku
1992 ikonu vrátili Pravoslávnej cirkvi a umiestnili
v obnovenom ženskom uspenskom monastieri vo
Vladimíre.

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Pomazanie chorých
JJ

Jozef Miňo
V pastoračnej praxi sa mnohokrát stretávame
s ľudským strachom či bázňou pred sviatosťou
pomazania chorých. Podľa CCEO, kán. 737
„sviatostným pomazaním chorých, ktoré kňaz
vykoná spolu s modlitbou, veriaci v Krista,
postihnutí vážnou chorobou a skrúšení srdcom
dostávajú milosť, ktorou sa posilnení nádejou
večnej odmeny a oslobodení od hriechov
pripravujú na nápravu života a sú napomáhaní
k prekonaniu choroby alebo jej trpezlivému
znášaniu“. Sviatostná milosť pomazania chorých je posila v chorobe a prijatí kríža, pomoc
na prekonanie choroby a trpezlivosť v chorobe.
Zároveň veriaceho posilňuje s nádejou večného
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života. Ak veriaci vážne ochorejú, majú ochotne
prijať pomazanie chorých. Kódex dáva za povinnosť kňazom – dušpastierom a príbuzným chorých, že sa majú postarať, aby chorí boli touto
sviatosťou vo vhodnom čase posilnení (porov.
CCEO, kán. 738). Je dôležité pripomenúť hlavne
príbuzným, ktorí sú pri svojich chorých v rodinách, že netreba odkladať žiadosť o vyslúženie
tejto sviatosti, má to byť také samozrejmé, ako
keď k chorému voláme lekára alebo záchrannú
službu. Je tiež samozrejmé, že kňaz túto sviatosť môže vyslúžiť nielen v chráme, ale aj doma
u chorého, v nemocnici alebo v akomkoľvek
zariadení pre dlhodobo chorých, či v domovoch
– zariadeniach sociálnych služieb, kde chorý
žije. Pomazanie chorých platne vysluhuje každý
kňaz. Vysluhovať pomazanie chorých prislúcha
farárovi, kaplánovi farnosti a všetkým ostatným

kňazom voči tým, o ktorých im z úradu bola
zverená starostlivosť; každý kňaz môže, v prípade potreby však aj musí, túto sviatosť dovolene
vysluhovať s aspoň predpokladaným dovolením
uvedených (porov. CCEO kán. 739).
Podľa CCEO, kán. 740 sa predpokladá, že
veriaci v Krista, ktorí ťažko ochoreli alebo stratili
zmysly, alebo užívanie rozumu, a už výslovne
nemôžu požiadať sami o vyslúženie sviatosti,
že chcú, aby im táto sviatosť v nebezpečenstve
smrti alebo podľa uváženia kňaza aj v inom
čase bola udelená.
Olej používaný pri sviatosti pomazania chorých musí byť požehnaný samotným kňazom,
ktorý sviatosť vysluhuje. Pomazanie chorých
sa má vykonať presne slovami, podľa poriadku
a spôsobom predpísaným v liturgických knihách; ale v prípade nevyhnutnosti stačí jediné
pomazanie pri vyslovení vlastnej formuly. Je
dobrým zvykom, že sa sviatosť vysluhuje spoločne v chráme pre veriacich farnosti.
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PRÍBEH

Anka Kolesárová
Magdaléna Rusiňáková
kresba: Juraj Gradoš
JJ
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Ďalšie myšlienky po svätom prijímaní

SLOVO BL. V. HOPKA

„Hotovo!“ pán farár dopísal, zavrel knihu
a išiel ju zaniesť späť do skrine. Zdalo sa, akoby tam niečo hľadal. „Nech sa páči,“ podal im
nakoniec svätý obrázok mladej rodiny, kde si
matka k sebe túli dieťatko a otec ich oboch
ochraňuje pohľadom. „Svätá rodina. To nech
má na pamiatku,“ zdôraznil a ukázal prstom
na bábätko, ktoré ešte stále spokojne spalo
v náručí krstnej mamy. „Pán boh zaplať!“
poďakovali sa a vydali sa na cestu domov.
Bolo slnečné nedeľné predpoludnie.
Na oblohe ani mráčika a páliace slnko priamo nad hlavami dávalo telu zabrať. Horizont
cesty do Vysokej nad Uhom sa v tej horúčave
priam kúpal. Dedinka ležiaca vo východnej
časti Východoslovenskej nížiny donedávna
patrila pod Užskú župu s centrom v Užhorode. Pred piatimi rokmi sa stala súčasťou
Košickej veľžupy. Nebolo to z Pavloviec ďaleko, len sa už žiadalo schladiť vnútri domu.
Čerství krstní rodičia sa tešili, že nesú domov
malého anjelika. Veď sa hovorí: Zobrali
pohanča, vracajú kresťanča.
Doma ich už čakala skromná hostina.
Na stole prichystané taniere, lyžice, uprostred hrniec s polievkou. Na peci mäsom
plnené kapustné listy. Na kredenci dva krčahy domáceho vína, čisté aj plnené kysnuté
koláče a chlieb.
Za stolom už nedočkavo sedel malý, asi
šesťročný Miško. „Kde sú tak dlho? Už by
tu mali byť!“ nevedel vydržať toľké čakanie.
Babka Kušnírka sadajúc si opatrne k svatke
Hruškovej za stôl si ho pritúlila a pošepla mu

do uška nenápadnú výčitku: „Ty živánisko!
Bežal si z cerkvi, akoby ťa naháňali, ani si nás
nepočkal!“ Vo Vysokej nad Uhom mali totiž
dnes, v rovnakom čase ako v Pavlovciach,
svätú liturgiu. Nebolo to často, možno raz
do mesiaca v nedeľu a výnimočne aj počas
týždňa, podľa toho, ako otec Geňo, ako ho
miestni familiárne volali, mohol a ako mal
cestu. Eugen Kiš bol od konca vojny gréckokatolíckym farárom v Čičarovciach, ktoré
boli vzdialené dobré tri hodiny pešej chôdze,
a okrem Vysokej nad Uhom spravoval aj
ďalšie filiálky. Kušnírovci boli gréckokatolíci
ako asi tretina obce. Kolesárovci boli síce
rímskokatolíci, ale babke Hruškovej už bolo
do Pavloviec ďaleko, dala preto prednosť

bližšiemu kostolu. Gréckokatolícky Chrám
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa nachádzal v uličke smerom k cintorínu, ani nie
päť minút cesty. A rímskokatolícky kostol
zasvätený Sedembolestnej Panne Márii bol
len o štyri domy vyššie. Koniec koncov, tu
v dedine sa nad tým netrápili. Boli katolíci
a basta. Mali dva katolícke kostoly, jeden východného, druhý západného obradu, a ľudia
boli zvyknutí chodiť tam, kde bola bohoslužba. Aj v nedeľu. Veď ak k nim zavítal kňaz,
patrilo sa prísť. Keď omša nebola, všetci šli
do Pavloviec. Približne štvrtina obce bola
kalvínskeho vierovyznania, ba kalvíni mali aj
vlastný kostol, takmer oproti rímskokatolíckemu. Ale keď sa u nich nič nedialo, niektorí
nepohrdli ani mariánskou pobožnosťou.
Dedina bola teda pomiešaná, no v prvom
rade kresťanská. Až na pár židovských rodín,
ale aj tie sa v takom tolerantnom prostredí
cítili rešpektované. (úryvok)

Ježišu, v pozemskom živote si bol učiteľom, a tak si prišiel aj do môjho srdca. Skutočne po tom
túžim. Mám dobrú vôľu, ale som nevzdelaný človek. Pouč ma o tvojich – Božích a cirkevných
prikázaniach a sprevádzaj ma do večnej spásy.
Ježišu, v pozemskom živote si bol radcom, a radu potrebujem aj ja. S dôverou sa spolieham
na tvoju lásku, v nádeji, že mi dáš radu vo všetkých mojich skutkoch.
V pozemskom živote si bol priateľom ľudí. Buď aj mojím priateľom. Priateľom, ktorému
odkryjem celú svoju dušu, vo všetkých svojich starostiach i radostiach sa chcem s tebou deliť.
Ježiš v Najsvätejšej Eucharistii je skutočne mojím Otcom, Matkou a ja som jeho milujúcim
dieťaťom. Veď on ma stvoril, cenou svojej krvi ma vykúpil a skrze svätý krst ma prijal na svoje
ruky, a teraz sa o mňa stará ako otec a matka.
Zostanem mu preto aj ja verný. So svätým apoštolom Pavlom vyznávam: „Kto nás odlúči
od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? ... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť,
ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8, 35; 37 – 39)
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 16. júl

Hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1 – 10, zač. 74
... nik nemôže povedať:„Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom. (1
Kor 12, 3b)
... nik sa nemôže dobre modliť, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže
urobiť dobrý skutok, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže žiť v pravde,
iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže plniť Božiu vôľu, iba ak v Duchu
Svätom, nik nedôjde do nebeského kráľovstva, iba ak v Duchu
Svätom. Prečo si myslím, že vlastnými silami na to mám, že Bohu
dokážem, že som hodný jeho lásky, pokoja, neba...!?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 17. júl

Bl. hieromučeník Pavel Peter Gojdič
Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač.
76 (rad.); 1 Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi)
Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. (Mt 18, 22)
Odpustiť maličkosť je prirodzená vec, to sa dá naučiť. Keď ide o dobrá
tohto sveta, je to ťažšie, ale aj to sa dá dobrým cvikom premôcť. Každý
človek však má svoje hranice, ktoré nemôže ani nechce prekročiť,
lebo sa bojí smrti. A tu nejde len o fyzickú smrť. Až keď zažijem
a prijmem odpustenie svojich „sedemdesiatsedem“ hriechov, budem
s ľahkosťou odpúšťať aj sedemdesiatsedem ráz.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

STREDA 18. júl

Prepodobní Andrej-Svorad a Beňadik
Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 16, zač. 80
... no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13, 13b)
Čo je láska a ako sa prejavuje? Je abstraktná a nedá sa chytiť. Nedá sa
prikázať ani vynútiť. Všetci ju hľadáme a mnohí si myslíme, že máme
patent na lásku. Prijímame ponuky, plníme si sny v radovánkach,
daroch, cestách okolo sveta, no vždy odchádzame sklamaní
a stále hladnejší. V mnohých chladne láska (porov. Mt 24, 12). Zabudli
sme, že Láska dáva život, slúži, odpúšťa, zomiera a vstáva z hrobu, že
je Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 19. júl

Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 – 28, zač. 81 (rad.); 1 Kor 14,
26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12 – 14. 17 – 20, zač. 83b (rad. zo zajtrajška)
Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve
jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. (Mt 20, 21)
Ktorá matka by nechcela vidieť svoje deti šťastné, zdravé, na dobrých
postoch v kráľovskom paláci? O to skôr v paláci Božieho Syna, Kráľa
kráľov. Ježiš sa však vo všetkom riadi poslušnosťou voči Otcovi,
ktorému je poslušný až na smrť na kríži. Jeho cesty neraz nie sú
našimi cestami. Otvor, Pane, naše srdcia a nauč nás skromnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti svätej (HS: 399; PZ:
381; HP: 408)

PIATOK 20. júl

Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, zač. 14
Vari to nie je Jozefov syn? (Lk 4, 22b)
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Poznáš Ježiša? Áno. Viem, kde sa narodil, viem, kde a ako zomrel,
že vstal z mŕtvych, viem, čo hovoril. Poznám ho, lebo som sa
o ňom učil. A už si sa s ním stretol? Ako by som mohol, veď žil pred
dvetisíc rokmi. Som kresťanom, lebo ma pokrstili, lebo sa to patrí,
žijem v takej rodine, spoločnosti... Pane, dokedy sa budem hrať
na kresťana? Kedy ťa spoznám ako svojho jediného Spasiteľa a Pána?
Prosím, zachráň ma!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Voľnica (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

SOBOTA 21. júl

Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 64
Všetci jedli a nasýtili sa. (Mt 15, 37)
Aké to muselo byť slovo, ktoré hovoril Ježiš. Mnohí vtedy zabudli
na jedlo, pretože počúvali Pána. Hovoril ako ten, ktorý má moc. Aj
apoštol Peter išiel loviť ryby na Ježišovo slovo, aj keď v noci predtým
nič nechytili. V našej dobe vidno, že zajedáme svoj smäd a hlad
po Bohu pochúťkami tohto sveta, ale zostávame smädní a hladní.
Hľadajme teda najprv Božie kráľovstvo, a toto všetko dostaneme
navyše.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 22. júl

Deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 34, zač. 59
Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. (Mt 14, 23)
Po namáhavých dňoch plných ohlasovania, uzdravovania, vyháňania
zlých duchov Ježiš chce byť s Otcom sám. Apoštolov posiela na druhý
breh Genezaretského jazera, rozpúšťa zástupy a... Čo očakával Ježiš
od tej modlitby? Nechcel sa radšej najesť alebo pospať si, len tak
si oddýchnuť? Veď vykonával namáhavú duchovnú prácu. Troška
sa odreagovať športom alebo nejakou fyzickou prácou. Ale on sa
ide rozprávať s Otcom. Bude to asi tým, že tam pri Otcovi dostane
to, čo hľadá. Stretnutie s Otcom ako relax, oddych, pochopenie,
spoločenstvo. Spočinutie v lone Otca, kde máš všetko, čo potrebuješ.
Ako ťažko pochopiteľné pre mňa, tradičného kresťana. Modlitba?
V detstve na kolenách ruženec u babky pred sochou Panny Márie
z Čenstochovej. Modlitba ako povinnosť ráno, večer, povinná nedeľná
svätá liturgia. Potom si človek už zvykne a ide... Modlitieb je veľa, aj
štýlov modlitby je dosť. Som zvyknutý, a tak to neraz ide samo. Mám
z toho dobrý pocit a modlitba mi neraz ukazuje smer, kam kráčať
po ceste. Poteší ma, keď mi je smutno, prejde mi rýchlejšie čas, keď
nemôžem v noci spať, pomôže poďakovať a poprosiť, keď niečo
potrebujem. Ale to všetko nie je cieľom modlitby. Základom aj cieľom
modlitby je byť s Otcom, počuť, čo hovorí, nanovo spoznať svoju
vlastnú tvár, zažiť, že od začiatku patríme k sebe, zohriať skrehnuté
srdce a byť s ním jedno. Neviem ako na to. Ale ty, Ježiš, to vieš.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

PONDELOK 23. júl

Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 – 22, zač. 84
Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len
lístie. (Mt 21, 19)
Je napísané, že nebol čas fíg. Pri porovnaní človeka s figovníkom,
na ktorom Kristus hľadá ovocie lásky, porozumenia, odpustenia,
poslušnosti voči Otcovi, si môžeme uvedomiť, že po hriechu Adama
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a Evy sa človek navždy stal nerodiacim ovocie. Jeho údel je, aby
vyschol od koreňa. Zvrátiť to môže len jeden človek – Boh Ježiš
Kristus. Verím, Pane, pomôž mojej nevere.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 24. júl

Mučeníci Boris a Gleb
Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 27, zač. 85 (rad.); Rim 8,
28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
Toto vám prikazujem: aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)
Do dediny prišiel pocestný a hľadal nocľah. Povedali mu, nech vstúpi
do ktorejkoľvek brány, na ktorej je nakreslená ryba, znak kresťanov.
Tí sú vždy pripravení komukoľvek prejaviť lásku. Ježiš sa modlil: „aby
všetci boli jedno... aby svet uveril, že si ma ty poslal“. (Jn 17, 21b) Je to
láska nezištná, ktorá mení srdcia neveriacich, dáva nádej zúfajúcim
a vyťahuje nás z večnej smrti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým
(HS: 191; PZ: 149; HP: 413)

STREDA 25. júl

Zosnutie svätej Anny
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28b – 32, zač. 86 (rad.); Gal 4,
22 – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo
a uskutočňujú ho. (Lk 8, 21)
O sv. Anne sa hovorí, že žila so svojím manželom sv. Joachimom
spravodlivým životom pred Bohom. A predsa ľudia nimi pohŕdali,
pretože nemali deti. Zdá sa, že mnohí máme iné kritériá na spásu
a život s Bohom, ako Boh sám. Ale Boh im zázračne daroval
najdokonalejšie stvorenie, Presvätú Bohorodičku, a tak cez
neplodných manželov prichádza spása pre všetkých.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
Zosnutia svätej Anny (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

ŠTVRTOK 26. júl

Prepodobná mučenica Paraskeva
Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21,
43 – 46, zač. 88
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý
bude prinášať úrodu. (Mt 21, 43)
Vyvolený národ, nevesta Boha, nositeľ
prisľúbenia, ten, ktorý bol pripravený
na to, že z neho vyjde mesiáš, ktorý
zachráni s týmto národom celé ľudstvo.
A vyvolený národ nespoznal čas svojho
navštívenia. No Boh zachránil a vykúpil
svoj ľud z otroctva smrti smrťou
a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Stali
sme sa vyvoleným národom. Prinášame
úrodu?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 27. júl

Veľkomučeník Panteleimón
Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 33, zač. 91 (rad.); 2 Tim
2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Mt 22, 32)
Život sme dostali ako najväčší dar od Boha. Snažíme sa život si udržať
čo najdlhšie a v dobrom zdraví. Nečudo, veď iný nepoznáme. Preto
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športujeme, zdravo sa stravujeme
a keď sme chorí, vyhľadáme lekára,
aby nás vyliečil. Nechceme starnúť ani
zomrieť. Kristus však nazýva živými aj
tých, ktorých považujeme za mŕtvych
a už dávno sme ich pochovali. Pretože
len on nám ponúka život žitý v láske
a naveky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Menlivé časti svätému.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 190; PZ: 148;
HP: 416)

SOBOTA 28. júl

Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 18, 4, zač. 73
Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom
kráľovstve. (Mt18, 4)
Dieťa si uvedomuje svoju závislosť od iných ľudí, neberie pokorenie
ako ujmu na svojej dôležitosti alebo váženosti. Na prijaté dobrodenia
odpovedá prirodzene oddanosťou a pokorou. My dospelí sa na jednej
strane tvárime, že od Boha nič nepotrebujeme, a na druhej strane
sa ho snažíme presvedčiť, že máme nárok na nebeské kráľovstvo,
a pokoru si nasadzujeme len ako masku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 29. júl

Desiata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Kallinik
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 23a, zač. 72
Tento druh diabolstva sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. (Mt 17, 21)
Modlitba je rozhovor s Bohom. V modlitbe ani nejde o to niečo Bohu
povedať, aby nás počul, lebo nás vždy počuje, ale skôr zjednotiť
sa s Otcom skrze Ježiša Krista, na ktorého obraz sme boli
stvorení a ktorým sme boli vykúpení, a pripraviť si srdce
na počúvanie toho, čo hovorí Boh. Boh hovorí stále, veľmi
potichu, no zato intenzívne. To on bol svedomím Adama
a Evy v raji. Keď zhrešili, tak oslepli, ohluchli, a dnes sa nám
veľmi ťažko spája s Bohom v modlitbe. Akoby sme ladili
rádio. Ide o to chytiť dobrý signál, lebo tu máme dostatok
rušičiek, a tak sa môže ľahko stať, že získame skreslenú
alebo aj neúplnú informáciu. Pomocou nám má byť aj pôst,
mnohými zatracovaný, a dokonca nenávidený. Definícia
pôstu je – nejesť. Zrieknuť sa, pocítiť hlad. Keď sme zvyknutí
jesť len samé pochúťky, pôst nás naučí tešiť sa aj z obyčajného
chleba s maslom. Pôst nás učí skromnosti a pokore. V pôste
môžeme zájsť ku koreňom túžby po dokonalom šťastí,
ktorú máme od Boha a ktorá nás pozýva spočinúť v hĺbke
lásky a pokory, z ktorej sme vyšli a ku ktorej smerujeme.
V pôste môžeme prehliadnuť vábenie pokušenia a odhaliť
úbohosť a bezmocnosť padlej ľudskej prirodzenosti, ktorá
sa nám ukáže v celej svojej nahote. A toto sa nepáči diablovi.
My nevieme odolať pokušeniu, nevieme diabla odhaliť. Neraz sme
pyšní na svoje úspechy v modlitbe a pôste, naším cieľom je však žiť
s Bohom.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 143; PZ: 96; HP: 97)
Slavomír Krajňák
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SLOVO DEŤOM

detská
Nech sú tak dokonale
jedno, aby svet spoznal, že
si ma ty poslal... (Jn 17, 23b)

Ahoj, deti!
Vo Vyznaní viery vyznávame Cirkev ako jednu,
svätú, všeobecnú a apoštolskú. Tieto štyri znaky, navzájom neoddeliteľne spojené, označujú
podstatné vlastnosti Cirkvi a jej poslania. Dnes
si povieme niečo o tom, že Cirkev je jedna.

Keď Ježiš hovoril o Cirkvi, nikdy nespomenul, že ich bude
niekoľko. V Matúšovom evanjeliu oznámil:
„Na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu.“ (Mat 16, 18)
Kto patrí do jeho Cirkvi? Znova si pomôžeme Božím slovom.
Raz keď Ježiš rozprával podobenstvá, prišli za ním, že ho
vonku čaká jeho rodina, matka a bratia, lebo ho chcú vidieť.
Vtedy im povedal: „???“ Odpovedal trinástimi slovami, ktoré si
môžeš nájsť v Evanjeliu podľa sv. Lukáša (8, 21). Z papiera si
podľa šablóny (nájdeš ju na stránke alebo facebooku Slova)
vystrihni pásik s postavičkami. Musíš si nadlepiť pásiky
bieleho papiera široké 4 cm tak, aby si ich mohol poskladať
7x (dohromady asi 35 cm), ktoré budú symbolizovať tých,
ktorých Ježiš považuje za svoju rodinu. Do každej potom vpíš
jedno slovo z citátu.

Cesta k jednote = odprosenie, odpustenie, úprimné pokánie, zmierenie...

Jedna rodina

Jedna Cirkev
Svätý Duch napĺňa a vedie celú Cirkev, vytvára
obdivuhodné spoločenstvo veriacich a všetkých
spája v Kristovi. Táto jediná Cirkev je však už od
začiatku veľmi rozmanitá, pretože Božie dary sú
rôzne.
V jednote Božieho ľudu sa zhromažďujú rozdielnosti národov a kultúr – do Cirkvi teda patria rôzni
ľudia, ktorých Boh zjednocuje. No hriech ľudí
neustále ohrozuje túto jednotu. Preto sa Pán Ježiš
pred svojím umučením za túto jednotu modlil. A
túto prosbu si zvolil aj biskup Vasiľ Hopko za svoje
biskupské heslo: „Aby všetci jedno boli...“
V dejinách vznikali mnohé hádky a roztržky medzi
kresťanmi, a tak sa jednota Cirkvi narušila. Preto je
dnes mnoho rôznych kresťanov.
Ježiš stále dáva svojej Cirkvi dar jednoty, ale
musíme sa za to neustále modliť a konať skutky,
ktoré budú túto jednotu posilňovať.
Možno sa aj ty veľmi rýchlo s niekým pohádaš, so sestrou, s bratom, spolužiakmi...
To sa stáva, lebo sme ľudia.
Dôležité je znova hľadať cestu k jednote.

ko

oc

Kristus je hlava, ktorá má len jedno telo – Cirkev. Na stránke slova alebo facebooku nájdeš obrázok Cirkvi, ktorej
hlavou je Kristus. Obrázok si vytlač a vyfarbi. Na miesto,
kde je telo, doplň mená osôb, ktoré patria do tvojej rodiny
a do tvojej farskej rodiny.

Komiks
Otče, však ten zbor spieva
nejako falošne?

Hm.
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V jednu
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Jedno telo
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Príbehy poslušníka
Čo sa stalo?
Veď si najlepší
dirigent,
akého
poznám.

Dvaja
speváci sa
nepohodli,
jeden odišiel...

... a rozhádzalo
to celý zbor.

No
pekne.

A k tomu ďalší
spevák zaspal...
Škoda slov.

A
To mi pripomína Cirkev.
Je síce jedna, ale každý nik nechce
má svoju predstavu,
počúvať
ako by mala nadirigenta.
predovať...

Dobre
si to povedal.
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Vo vydavateľstve Spolku sv. Cyrila a Metoda vyšiel
zborník k 50. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi. Obsahuje referáty z dvoch tematických sympózií
konaných v apríli 2018 v Košiciach a Michalovciach.
Cena za kus je 7 eur. Zborník si môžete zakúpiť v predajni Petra v Prešove alebo v Michalovciach, v spolkovej predajni na Hollého ulici.
Jubilanti – júl
50 rokov: Iveta Bačíková, Davidov; Martin Dolinič, Hlivištia; Ing. Ján Hakoš, Lesné; Renáta Janičová, Hatalov;
Anna Pinkovská, Porostov
60 rokov: Helena Bukerová, Radvaň nad Laborcom;
Anna Dorková, Košice; Ing. Matúš Hakoš, Prievidza;
Helena Kušníriková, Zemplínske Hradište; Magdaléna
Pacáková, Spišská Nová Ves; Michal Pristáš, Sečovce
70 rokov: Magdaléna Baranová, Novosad; Mgr. Kamila Chilová, Sečovce; Anna Furimská, Prakovce; Mária
Hreňová, Košice; Mária Ivaková, Kazimír; Mária Kaštelyová, Košice; Ján Ostapčuk, Sečovce; Božena Šangriková, Sečovce; Magdaléna Sokolová, Slivník; Marta
Vašková, Kuzmice
75 rokov: Mikuláš Čisárik, Košice; Anton Erby, Michalovce; Anna Hamzová, Moravany; Magdaléna Jenčíková, Sečovce; Mária Kišová, Vysoká nad Uhom; Helena
Košlabová, Zemplínske Jastrabie; Mária Lukáčová,
Poša; Anna Lukáčová, Kuzmice; Ing. Ivan Želinský, Bratislava
80 rokov: Anna Mantičová, Veľký Ruskov; Helena Muliková, Vranov nad Topľou; Mária Pavliková, Cejkov;
Božena Puciová, Zbehňov
85 rokov: Eliáš Červeňák, Stakčínska Roztoka; Cyril Fetkovič, Poša; Katarína Petrušková, Abranovce
90 rokov: Andrej Somoš, Strážske
BLAHOŽELÁME
Požehnaných 80 rokov oslávil 13.
júla manžel, otec a dedko Michal
Kobulkanič z Milhostova. Drahý náš jubilant, prajeme ti veľa
Božích milostí, zdravia, ochranu
Božej Matky, aby ti dary Svätého
Ducha poslúžili na spásu tvojej
duše. Za lásku, starostlivosť a obetu, ktorú ochotne
prinášaš takmer dvadsať rokov ako cerkovník v našej
cerkvi, ďakuje manželka Jolana a dcéry Vierka a Beátka s rodinami. Na mnohaja i blahaja lita!
Drahý otec Rastislav Smetanka,
k vašim 40. narodeninám vám
vyprosujeme veľa Božej blahodati, zdravia a pokoja. Nech vás
i vašu rodinku dobrotivý Pán Boh
na príhovor našej nebeskej Matky požehnáva svojimi milosťami
aj na vašom terajšom pôsobisku. Na mnohaja i blahaja lita!
vaši bývalí veriaci z farnosti Slavkovce spolu
s terajším duchovným otcom Tomášom
Milý náš cerkovník Michal Kobulkanič z Milhostova,
13. júl bol ten deň, keď sa vám náš dobrotivý Pán doprial dožiť 80. narodenín. Dovoľte nám, aby sme sa
vám v tejto vzácnej chvíli poďakovali za vašu prácu,
ktorú pre nás už devätnásť rokov s veľkou ochotou
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vykonávate. Pri tejto príležitosti vám od Pána vyprosujeme pevné zdravie, ochranu Presvätej Bohorodičky
a plnosť darov Svätého Ducha. Mnoho rokov, šťastných rokov prajú veriaci z Milhostova.
Drahý náš duchovný otec Marek
Kovaľ, prijmite od nás svojich farníkov blahoželanie k 20. výročiu
vašej kňazskej vysviacky. Prajeme
vám a do ďalších rokov vyprosujeme, nech pevné zdravie, hojnosť milosti a lásky nebeského
Otca i darov Svätého Ducha vám i naďalej pomáhajú
kráčať vo svetle evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Presvätej Bohorodičky, matky kňazov,
sú vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou
za všetko, čo pre nás a našu farnosť robíte. Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Čeľoviec
Žehnaj, Pane, kňaza, ktorý nám tvoje slovo hlása, učí
nás v láske žiť, v Krista veriť, nezradiť. Drahý duchovný
otec Miroslav Čerňanský, 30. júna ste oslávili 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme silnú
vieru, ktorá dáva životu zmysel, nádej, ktorá posúva
vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením všetkého. Do ďalšej
duchovnej práce v Pánovej vinici vám vyprosujeme
dary Svätého Ducha, rodinnú pohodu a pracovné nadšenie pre Božie veci.
veriaci z Kapišovej
Drahý otec Ján Frandofer, 11. júla
uplynulo 20 rokov, čo ste prijali
sviatosť kňazstva. Chceme spolu s vami ďakovať za tento veľký
dar, ktorým nás svojich veriacich
denne obohacujete. Od najvyššieho Krista Veľkňaza vám a vašej
rodine vyprosujeme veľa Božích milostí, pevné zdravie
a pokoj. Na mnohaja lita!
veriaci z Humenného-Pod Sokolejom
Nášmu duchovnému otcovi Pavlovi Černickému k nedávnym
meninám a krásnemu jubileu
– 40 rokom života vyprosujeme
veľa šťastia, zdravie a lásku. Nech
mu milostivý Pán dá všetko, čo
potrebuje, dary Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby ďalej s vierou
mohol vykonávať svoju službu.
farníci z Kurova
SPOMÍNAME
Uplynulo päť rokov, čo nás 27. júla navždy opustila
naša drahá mamka, manželka a babka Anna Krenická, rod. Kallová. S láskou spomínajú manžel Demeter,
synovia Vlastislav a Miloš s rodinami a dcéra Blažena
s rodinou. Všetci, ktorí ste ju tiež poznali, venujte jej
modlitbu i tichú spomienku. Navždy ostáva v našich
spomienkach a modlitbách. Večná jej pamiatka!
OZNAMY
Pozvánka na odpustovú slávnosť
Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka pozýva
všetkých veriacich na archieparchiálnu odpustovú

slávnosť Presvätej Bohorodičky Panny Márie Karmelskej. Slávnosť sa začne predodpustovou duchovnou
obnovu 20. júla a ukončí sa 22. júla slávnostnou svätou božskou liturgiou o 10.30 hodine. Svätú liturgiu
bude sláviť otec Martin Zlacký, humenský vikár. Počas
slávnosti budú v chráme relikvie a pomazanie olejom
svätého Charbela z Libanonu.

OZNAMY A INZERCIA

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Pozvánka na duchovnú obnovu
Sestry redemptoristky vo Vranove-Lomnici srdečne
pozývajú mladé dievčatá na duchovnú obnovu. Téma:
Nechaj sa uchvátiť Božou láskou! Termín: 17. – 19. august. Prihlásiť sa môžete na: vranov@redemptoristky.
eu, tel.: 0902 072 128; 0917 350 237.
Víkendová oáza pre manželov
Ponúkame pokojný priestor na výmenu skúseností,
odkrývanie skrytých súvislostí, hlbšie sebapoznávanie,
stíšenie, tvorivý oddych. Téma: „Tým, čo milujú Boha,
všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28)
Hostia: Miriam Varšová – Láska a plodnosť idú (aj) cez
žalúdok; Kamil a Soňa Vancákovci – Päť jazykov lásky;
Jozef a Iveta Rjaškovci – Náš príbeh adopcie
Miesto: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele
Termín: 28. – 30. september
Cena: 120 eur/pár
Viac: vikend.manzelia@gmail.com
PODPORTE SLOVO CEZ SIPO
Na základe vašich žiadostí prinášame v rámci akcie
HĽADÁME PRIATEĽOV SLOVA možnosť podporovať časopis Slovo aj formou SIPO. Stačí, ak písomne listom
alebo e-mailom oznámite redakcii svoju presnú adresu, EČP zo SIPA (ak máte) a ľubovoľnú sumu, ktorou
chcete pravidelne mesačne časopis Slovo podporovať (min. 2 eurá). Suma vám bude pripočítaná k vášmu pravidelnému SIPO. Ak SIPO nemáte, pošta vám
ho zriadi. Túto platbu budete mať na SIPO až dovtedy,
kým znova listom alebo e-mailom neoznámite redakcii ukončenie podpory. 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
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % znížené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu,
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.:
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
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PROGRAM

TV LUX
08.20 Svätý František – detský program
16.55 Godzone magazín 17.30 Doma je doma 22.55
Gréckokatolícky magazín (GkM)
J14.07. (sobota) 04.05 GkM R 08.00 EkoKlbko: O zvieratách 10.00 Púť Rómov v Ľutine 14.00 Akatist 14.40
GkM R 20.30 October baby – film 2
J15.07. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko: O záhrade 16.30 Martin
Mekel: O postavení 15.15 Slovo v obraze 21.00 Medzi
nebom a zemou: Adela Vinczeová
J16.07. (pondelok) 08.20 Svätý František 10.20 Z prameňa
13.30 V škole Ducha 17.30 Doma je doma
J17.07. (utorok) 08.20 Svätý František 17.05 Spoveď očami
kňaza 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Svätci zo
Skalky – dokument
J18.07. (streda) 09.45 Túžba za večnými výšinami – dokument 2 17.30 Doma je doma 20.30 Fundamenty 21.50
Krížové výpravy (3) 2
J19.07. (štvrtok) 03.50 GkM R 10.00 Tábor – dok. 10.30
GkM R 16.30 Kulmenie 20.10 Taizé 21.10 Poltón klub
J20.07. (piatok) 08.20 Svätý František 16.55 Godzone
magazín 17.30 Odvážny rok: O2H rozmýšľať – publicistika
22.55 GkM R
J21.07. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R
17.30 Hrady srdca Európy – dokumentárny film 20.30
Mária Magdaléna: Blízko pri Ježišovi – film 2
J22.07. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko: O tvorení 19.40 Katechéza 20.30 Duchovná poradňa 21.00 Medzi nebom
a zemou – publicistika
J13.07. (piatok)

08.20 Svätý František 13.30 V škole
Ducha 17.30 Doma je doma 20.30 V Samárii pri studni
J24.07. (utorok) 08.20 Svätý František 10.00 Hudobník –
dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 Kňazi
tmavej pleti
J25.07. (streda) 09.45 SlovOžilo – výber z tvorby divadla
Atak 10.45 Nositeľka nádeje – dokument 21.50 Krížové
výpravy (4) 2
J26.07. (štvrtok) 03.50 GkM R 10.30 GkM R 16.30
Kulmenie: Karl May 17.30 Jubilejný rok Prešovskej
archieparchie
J27.07. (piatok) 08.20 Svätý František 16.55 Godzone
magazín 21.05 Chvály F6 22.55 GkM R
J28.07. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R
20.30 Karolína – film
J29.07. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko: O striedmosti 15.15
Slovo v obraze: Svätý Jakub 19.40 Katechéza 21.00 Medzi
nebom a zemou
J23.07. (pondelok)

TV NOE
J13.07. (piatok) 12.05 Barva lásky – dokument 12.45
Biskup Hirka – životopisný dokument 18.25 Bible pro
nejmenší: David v nebezpečí
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
Svatého Domu z Nazaretu – dokument 21.40 Století
Andělky – dokument

SLOVO V KULTÚRE

Dana Podracká, Palo Bálik:
Archa
Slovo archa má viacero významov. Označuje sa ním
koráb, v ktorom Noe zachránil svoju rodinu a všetky
druhy zvierat pri potope sveta. Archou bola nazvaná
schránka s tabuľami Desatora, ktoré Boh odovzdal
Mojžišovi. Vo výtvarnom umení sa slovom archa
označuje gotický krídlový zatvárací oltár. Názov Archa
nesie aj knižná novinka Spolku svätého Vojtecha, ktorú vytvorila autorská dvojica Dana Podracká a Palo Bálik. Prináša osemdesiat poeticky
prerozprávaných príbehov inšpirovaných Bibliou a apokryfmi, pričom ich
prostredníctvom originálnych fotografií prepája so súčasnosťou. Čitateľ
tak postupne odhaľuje nečakané súvislosti a postupne sa na arche plaví
k prameňu Božieho slova – Svätému písmu. (Martina Grochálová)

Biskup Hirka
Len málokto tak výstižne zosobňuje
novodobé dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku ako biskup Ján Hirka (1923 –
2014). Kňazom sa stal v roku 1949, aj keď
bolo zrejmé, že ho namiesto pastorácie
čaká prenasledovanie a väzenie. Bol jedným z tých, ktorí po osemnástich
rokoch ilegality dokázali v roku 1968 zdvihnúť Gréckokatolícku cirkev
z prachu zabudnutia a potvrdiť jej opodstatnenosť v Čechách i na Slovensku. Po získaní úplnej náboženskej slobody v roku 1990 sa stal prvým
biskupom Katolíckej cirkvi vymenovaným po páde totalitného režimu.
Životopisný dokument režiséra Vlada Semana, ktorý si môžete pozrieť
na TV NOE 13. júla o 12.45, zachytáva cez jeho spomienky na väzenie,
prenasledovanie a pôsobenie v postavení biskupa kľúčové udalosti novodobých dejín gréckokatolíkov. (Tv Noe)
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J16.07. (pondelok) 16.00 Rodina podle papeže Františka
(1) 18.30 Bible pro nejmenší: Eliáš 19.20 Potkal jsem
Boha v temnotě – dokument
J17.07. (utorok) 16.15 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
– dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Ester 21.05
Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J18.07. (streda) 12.50 Otec Pio, tvůrce milosrdenství –
dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Šadrak, Méšak
a Abed-nego
J19.07. (štvrtok) 07.45 Slovanský Velehrad – príbeh Cyrila a Metoda 16.25 ŘkM R 18.20 Bible pro nejmenší:
Ježíšovy zázraky
J20.07. (piatok) 12.40 Ars Vaticana (28) 18.30 Bible pro
nejmenší: Saul se stal Pavlem 21.35 Královna a matka
Chorvatů
J21.07. (sobota) 12.00 Angelus Domini: Film jako modlitba
21.05 Bůh v Krakově – hraný film 00.30 ŘkM R
J22.07. (nedeľa) 07.15 ŘkM R 13.45 Milion hostií – španielsky dokumentárny film 14.50 Zvěčněné šupolím
– dokument
J23.07. (pondelok) 11.45 Bible pro nejmenší: Saul se stal
Pavlem 20.00 Gojdič – láska nadevšecko – dokument
J24.07. (utorok) 14.10 Papež mezi drogově závislými 17.35
Bůh v Tibetu – dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Pavel
na ostrově 21.30 Řeckokatolický magazín

13.40 Gojdič – láska nadevšecko – dokument 15.00 Slunce ve tváři – dokument 17.10 Chytit vlnu
– svedectvá mladých 18.30 Bible pro nejmenší: Gedeon

J25.07. (streda)

Ve jménu Krista
Zaujímavo spracovaný biblický veľkofilm Kevina
Reynoldsa prišiel do kín v roku 2016. Diváka vtiahne
do drsného príbehu, ktorý sa začína spomínaním
pútnika. Až neskôr v ňom spoznáme Clavia, vplyvného rímskeho vojvodcu a pohana, ktorý udržiaval
poriadok v nepokojnom meste. Počas Pesachu sa
stáva svedkom Ježišovej smrti a spolu s horlivým
pomocníkom Luciom je poverený objasniť reči o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Napätá a nevyjasnená situácia by totiž mohla v Jeruzaleme vyvolať
povstanie. A tomu chce zabrániť aj Pontský Pilát, aj židovská veľrada.
No Clavia jeho pátranie privedie k samotnému Ježišovi, ktorý prehovorí
do jeho života. Aj keď sa dá filmu mnohé vyčítať, stojí za to pozrieť si ho.
(Dada Kolesárová)

Štefan Štec:
Poleťiv by´m na kraj svita
CD Poleťiv by´m na kraj svita je tohtoročným debutovým albumom speváka Štefana Šteca. Album je plný
jedinečných rusínskych, slovenských a ukrajinských
ľudových piesní, ktoré Štefan Štec prináša na scénu v neopočúvanom
a originálnom šate. Na slovenskej hudobnej scéne je výnimočným speváckym zjavom, o čom svedčí aj fakt, že je označovaný ako rusínsky Karel
Gott. Na albume medzi pätnástimi skladbami nájdete okrem noviniek aj
najznámejšie piesne, ktorými sa Štefan Štec prezentoval ako finalista vo
folklórnej show Zem spieva, a bonus v podobe klavírnej úpravy titulnej
piesne v podaní Ľubice Čekovskej. (martinus.sk)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
09.30 Rytiersko-špitálnické rehole 10.00
Odvaha so sviečkou v ruke (1) 15.15 Literárna kaviareň:
Svätý Ján z Kríža 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
14.00 Muž ako otec a manžel Hosť: Ján Balažia
J16.07. (pondelok) 16.30 Mali by sme si spontánne prejavovať lásku? Hosť: rodinný terapeut Kamil Bartko 20.00
Rómsky folklórny súbor Romano jilo
J17.07. (utorok) 20.00 Púte ako povzbudenie do života
počas leta. Hosť: Anton Červeň
J21.07. (sobota) 10.00 Odvaha so sviečkou v ruke (2) 18.30
Svätá omša z arcidiecéznej púte v Gaboltove. Celebruje
Mons. Marek Forgáč.

J22.07. (nedeľa) 10.30 Slávnostná svätá omša z Gaboltova.
Celebruje Mons. Jozef Haľko. 13.00 Vstup zakázaný –
rozhlasová hra (5)
J24.07. (utorok) 20.00 Mariánska úcta a mariológia v dokumentoch Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom
koncile. Hosť: prof. Anton Adam
J25.07. (streda) 11.10 Rozhovor týždňa: Návrat domov –
príbeh Františka Zetochu 21.00 Folklór dolného Liptova
J26. – 29.07. Národné stretnutie mládeže P18

10.00 Odvaha so sviečkou v ruke (3)
09.30 Výsadné postavenie rytierskych
rádov 18.00 Emauzy – gréckokat. svätá liturgia z Prešova
J29.07. (nedeľa) 13.00 Svätý Gorazd a spoločníci 20.30
Jana Kuricová – príbeh ženy, ktorá stratila syna pre drogy
J27. 07. (piatok)

J28.07. (sobota)

J14.07. (sobota)
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JEDNOTKA
J14.07. (sobota)

Štiavnica R

13.25 Svetové dedičstvo UNESCO: Banská

J15.07. (nedeľa)

oblúka

11.15 Drevené kostoly Karpatského

06.35 Dve lásky inžiniera Sanigu R
J15.07. (nedeľa) 06.45 Ľudová kultúra na Slovensku –
dokumentárny film R 10.00 Svätci zo Skalky – dokument
o svätých Svoradovi a Beňadikovi 10.30 Svätá omša z odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej v Stropkove
J14.07. (sobota)

Vodca Hunov

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J15.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Banskej Bystrice/
09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z farnosti Sninamesto; 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 kresťanskej cirkvi 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20.
storočí 22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
JNedeľa

RÁDIO REGINA
JPondelok

Vysoká
budova

2
q

17.05 Viera v živote

JUtorok

20.00 Duchovné horizonty R

JSobota

05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo

svete R

DVOJKA

A podobne,
textová kratka Robil vence Český maliar

::

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

RELAX

Pomôcky: Patriaci Otovi
Apt, Opsa

RTVS

12.30 Biskup Gojdič – dokumentárny
film o dramatickom životnom príbehu blahoslaveného
gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča R
J22.07. (nedeľa) 12.20 Biskup Gojdič – dok. film R

J17.07. (utorok)

Zmena programu vyhradená.

12.40 Ceferino Jiménez Malla: Cikán
v nebi – dokument 15.35 Mauricius - nová hranice 16.20
ŘkM R 18.30 Bible pro nejmenší: Hana
J27.07. (piatok) 10.00 Gojdič – láska nadevšecko – dokument 12.40 Kněz Slanina 19.00 Sakartvelo: Země
pod Kavkazem
J28.07. (sobota) 15.35 Bratr Prem Bhai – Indie 20.00 Bible
pro Severní Koreu – dokument 00.20 ŘkM R 00.35 Čas
pro Malawi – príbeh
J29.07. (nedeľa) 11.25 Gustav Ištok: Kříž je moje cesta –
dokument 13.05 Bible pro Severní Koreu – dokument
20.00 Stalingradská Madona – dokument
J26.07. (štvrtok)

Aká

Chorobná
zúrivosť

Strach

Rve

Usmrcoval vo
vode

R J S

Piano Techni
cians Guild
Rozleptával

Hydroxilová
skupina

Strieborná
lotyšská
minca

Hmyzožravec

Ampérzávit
Royal
Jordanian

Sopečný kráter

Rozfúkal

Lesklý náter

Trepali

Duša
u starých
Egypťanov

2018 / 14

Španielska vy
chovávateľka
Účastinná
číslo
spoločnosť, Rímske
101
skratka

Tyrania
Chemická
značka
hliníka

Keď

Nula

3

u

Vyvyľovala
si oči

I

I A L

Legenda: BODÁK, CIVIL, DLAHA, DUKLA, FARBY, HOBOJ, HROMY,
IHLAN, ISTOTA JALEC, JERICHO, KADETI, KALIKA, KALUS, KELTI,
KLÍMA, KOALA, KONCE, KOSTOL, KROJ, MALTA, MOSTY, MURÁRI,
MYDLO, ODEVY, OKTÁN, PALICA, PODLAHA, POSTEĽ, POSTUP, POŠTA,
PRETEKY, SAMOTY, SIENE, SKOKY, SLAMA, SLIVKY, SPOJE, STACIONÁR,
STRACH, STROJ, STRUK, STUHY, ŠKOLY, TIKET, ULJAKY, ÚVAHY,
VCHODY, VKLAD, VÝCHODISKO, VÝŤAH.

Bieloruské
mesto
Biologické
zbrane

T V

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

Ženský časopis

Vyhynutý
kočovník

I P M A O I A C

M Y D L O Y U A O L O T E K I

Arabský štát

Zavýjala

I O

I O L R A S V CH Ý

D Á M S E T K T K P Í M U R Á R I

Olympia,
po domácky

Stupeň kriedy

L T

K CH T O S C S V S

Tromf

Jesennký kvet

Útok

I A V CH O D Y R K E T Š

E E T U R I

Hliníková
hornina

Ta

I

Í U L J A K Y

Ľ CH L Y A H A L D L P A E N S

Poznámka

Univerzita
Komenského,
skratka

Ť O A O L H S T Ý E

O A R T C C M L O T S O K T Á N Ý

Erich,
po domácky

Autor: Plošné miery
Vladimír
Komanický Zámedzie

E N E E Ú V A H Y M A Á K

P CH N M A L T A V Ť K N K E O Š Y
K Z Š S

Dierkoval

Psovitá šelma

I

L Á O C P A T Y B R A F A L K R Ý

Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 12: Krížovka: Boh je do nás stále
zamilovaný. Osemsmerovka: Slobodný je ten, kto vie povedať áno
i nie.
Výherca: Mária Lisoňová z Nižných Repáš
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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» životopisný úvod

» duchovné povznesenie

» cestopis po Svätej zemi

» detektívna zápletka

» science fiction

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

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
15.07. Stretnutie členov arcibratstva ruženca:
svätá liturgia (18.00 h)
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami 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)
12.08. Stretnutie členov arcibratstva ruženca:
svätá liturgia (18.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

Čaká na vás:

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

»

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika:každodennásvätáliturgia(10.00h);liturgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
14.07. Púť rómskych rodín (priamy prenos TV Lux)
22.07. Kňazská vysviacka
04.08. Fatimská sobota

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
20.07. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie:
svätá liturgia (17.00 h)
04.08. Fatimská sobota (10.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
V mesiacoch júl a august sú každú nedeľu sväté
liturgie aj o 18.00 h, okrem 7. júla a 5. augusta.
22.07. Sväté liturgie (10.30 h; 14.00 h; 18.00 h)
Po všetkých svätých liturgiách je svätenie áut.
04.08. Fatimská sobota (10.30 h)

RÓMSKA
CENACOLO

KOMUNITA

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
18.07. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia 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 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a kláštor sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej
15 v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

MISIA

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h),
Hlinné (11.30 h)
14.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny

CENTRUM PRE RODINU

26. – 31.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo
v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez
svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej
láske ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi,
a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha
a jeho lásky k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.com. Príspevok je 135 eur za osobu.
06. – 12.08. Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších
rodín. V rámci programu prázdninového týždňa
sme pre vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas
rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové
večery a iné aktivity.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7

