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Rumunská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Ján Krupa, Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.com; bogardi.com

Príchod mukačevského biskupa Jozefa de 
Kamillisa z Ríma do Uhorska znamenal pre 
sedmohradských Rumunov obnovenie idey 
jednoty s Katolíckou cirkvou. Práve on pre-
svedčil miestnu pravoslávnu cirkevnú hie-
rarchiu, aby prijala úniu. A tak aj vďaka jeho 
snahe na počiatku vstúpili do únie s Rímom 
takmer všetci sedmohradskí pravoslávni 
Rumuni. V závere jeho pôsobenia však došlo 
k poslednému protihabsburskému povstaniu 
v Sedmohradsku. On ako predstaviteľ jed-
noty s Katolíckou cirkvou musel z Mukačeva 
ujsť a zomrel v Prešove.

Protiunijné hnutie
Rumunská strana dúfala v úniu podľa 
koncepcie únijného Ferrarsko-florentského 
koncilu (15. stor.), ktorý potvrdil rovno-
právnosť byzantského s latinským obradom 
a ďalekosiahlu autonómiu v rámci Katolíckej 
cirkvi. Rímska strana však uprednostňovala 
model únie ako prijatia „zablúdených ove-
čiek“ do pravej Cirkvi v zmysle Tridentského 
koncilu (16. stor.).

Neuznanie kňazskej a biskupskej vysviac-
ky metropolitu Atanáza a nová vysviacka 
boli pociťované ako obrovské poníženie. 
K tomuto chybnému a unáhlenému kroku 
došlo na základe posudku od Viedenskej ka-
tolíckej teologickej fakulty, hoci jednoznačne 
protirečil Ferrarsko-florentského koncilu, 
ktorý uznal platnosť sviatostí Pravoslávnej 
cirkvi. Záporné stanovisko Ríma prišlo 
do Viedne neskoro.

Podobne ako v prípade Mukačevskej 
eparchie, aj tu počiatky eparchie v Alba Iulii 

neboli zdokumentované, tak pápež 18. mája 
1721 kánonicky eparchiu nanovo erigoval. 
Podobne bola 23. júna 1777 kánonicky erigo-
vaná eparchia vo Veľkom Varadíne.

Miestna gréckokatolícka hierarchia bola 
vnímaná ako protinárodný prvok, ako spo-
jenec Habsburgovcov. Navyše podobne ako 
v prípade iných únií v strednej Európe, ani 
tu nedošlo k zrovnoprávneniu s Katolíckou 
cirkvou. Úniu sprevádzalo polatinčovanie, 
nenaplnené sľuby a pokračujúci útlak zo 
strany miestnej šľachty. Od roku 1744 tu 
v dôsledku protimisií dochádza k silnému 
návratu k pravosláviu.

Tento silný návrat gréckokatolíkov 
k pravosláviu napokon prinútil cisárovnú 
Máriu Teréziu, aby v roku 1759 dala súhlas 
na vymenovanie vlastného rumunského 
pravoslávneho biskupa pre Sedmohradsko. 
Ďalším sklamaním pre Rumunov, ktorí sa 
stali gréckokatolíkmi, bola jurisdikčná úp-

rava únie. Namiesto očakávanej autonómie 
boli gréckokatolícke eparchie podriadené 
rímskokatolíckemu ostrihomskému arcibis-
kupovi, teda uhorskému prímasovi, ktorý sa 
len vo veľmi obmedzenej miere angažoval 
za žiadosti rumunských gréckokatolíkov.

Gréckokatolíci v Sedmohradsku
Gréckokatolícka cirkev v Sedmohradsku 
sa v priebehu 18. storočia postupne roma-
nizovala. Kým dovtedy bol liturgický jazyk 
aj v tejto oblasti cirkevná slovančina, 18. 
storočie bolo v znamení prieniku rumunské-
ho jazyka do liturgického života gréckokato-
líkov. Pravoslávna cirkev používala cirkevnú 
slovančinu až do polovice 19. storočia. 
Rumunčina vďaka pravoslávnym zostala jedi-
ným románskym jazykom, ktorý ako písmo 
používal cyriliku. Zmena nastala v roku 1860, 
keď v Rumunskom kniežatstve, ktoré vznik-
lo spojením Valašska a Moldavska, bola ako 
abeceda pre rumunčinu zavedená latinka. 
Vtedy aj pravoslávni v Sedmohradsku začali 
používať latinku.

Napriek tomu, že gréckokatolíci v Uhor-
sku mali v 18. storočí štyri eparchie (po roku 
1818 päť), nebola tu vôľa uhorskej šľachty 
a vlády vytvoriť metropoliu. Prvé kroky začal 
realizovať Andrej Bačinský, a hoci sa týkali aj 
Rumunov na území jeho eparchie, netýkali 
sa už dvoch existujúcich rumunských epar-
chií. Neskôr bola južná časť Mukačevskej 
eparchie od nej oddelená a pripojená k Veľ-
kovaradínskej eparchii. Zmeny v cirkevnej 
organizácii Rumunskej cirkvi však prišli skôr 
než v prípade Mukačevskej eparchie. V roku 
1853 pápež Pius IX. povýšil eparchiu Alba 
Iulia şi Făgăraş, ktorej biskupi sídlili od roku 
1737 v meste Blaj, na metropoliu pre všetkých 
gréckokatolíkov v Sedmohradsku s tromi 
sufragánnymi eparchiami (dve z nich toho 
roka zriadil).
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Bez námahy
Spomínam si 
na stredoškolskú 
učiteľku eko-
nomiky, ktorá 
nám na prelome 
80. a 90. rokov 
minulého storočia 
hovorila o budúc-
nosti ekonomiky 
vo svete. Vravela, 
že nastáva čas, 

keď si ľudia budú všetko iba kupovať. Ako 
dieťa z dediny som tomu neveril. Ani minulý 
režim tomu neveril. Zeleninu a ovocie ste 
márne hľadali na pultoch dedinských po-
travín i na začiatku 90. rokov. Ešte tak pred 
Vianocami banány a mandarínky. Nebolo 
tam ani mäso. Salámy, šunky a párky však 
áno. Jednoducho všetko, čo si ľudia na dedi-
ne dokázali sami vypestovať či dochovať, ste 
tam márne hľadali.

Doba sa zmenila. Zmenil sa človek. Dedin-
ské obchody majú veľmi podobný sortiment 
ako veľké mestské hypermarkety. Dnes sadiť 
a chovať je nemoderné, a teda i zriedkavé. 
Ešte tak trocha byliniek alebo po troške zele-
niny. Možno so mnou nebudete súhlasiť, ale 
podľa mňa je za tým lenivosť či pohodlnosť. 
Nie žeby človek chcel byť lenivý, ale po práci 
si chce odpočinúť. Kde je ten čas, keď naši 
rodičia po skončení zmeny rýchlo nakúpili, 
v zhone nastúpili na autobus, aby sa hneď 
po príchode domov pustili do „domácej 
zmeny“. Dnes človek nemá chuť a neraz 
ani silu sa do niečoho púšťať. Nastala doba, 
keď je najdôležitejšie zarobiť veľa peňazí, 
aby každý mal, čo chce. Pokojne to môžeme 
nazvať konzumizmom. A ak niečo chýba, je 
zle, nedobre.

Tento postoj nie je viditeľný iba v potravi-
nách. Koho dnes nájdete v domácky uplete-
nej čiapke, svetri, rukaviciach či šále? Alebo 
v doma ušitých nohaviciach či šatách? Komu 
sa dnes chce opravovať domáce spotrebiče? 
Alebo ktorý otec rodiny je dnes aj domácim 
majstrom? Na druhej strane, ktorá matka 
rodiny je dnes gazdinkou? Rodičia sa dnes 
stali tvorcami toho, po čom ich deti najviac 
túžia – kapitálu, peňazí. A kým sme sa my už 

ako malé deti učili práci popri mamke v záh-
rade či pri otcovi v garáži, dnes sa dieťa stáva 
iba konzumentom ovocia práce rodičov. A ak 
ho „zaťažíte“ domácimi povinnosťami, ak 
ho „prizvete“ k vašej práci pre dobro rodiny, 
ste nemoderní, hlúpi, neschopní rodičia. 
A neraz toto počuť i od tých, ktorí by mali 
mať na mysli práve dobro rodín.

Veď bez námahy je to lepšie. Iba si ísť 
kúpiť. A keď nevieš zarobiť, tak si požičaj. 
Veď sme bohatí, naše sú domy, kde bývame, 
i pozemky, na ktorých stoja. Ešte niektorí 
majú aj lesy a ornú pôdu. To všetko treba 
premeniť na peniaze, prestať sa o to starať 
a iba si užívať naplno. Bez námahy. Veď na to 
to je. Takéto zmýšľanie je choré. Je to čistý 
egocentrizmus, čisté sebectvo. Už nemyslieť 
nieže na iných, ale ani na svoju rodinu, iba 
na seba. Ja, ja, ja a iba ja. A najhoršie je, že 
toto zmýšľanie sa nám stáva prirodzeným, 
stáva sa normálnym. Aj vo vzťahu voči Bohu. 
Nútime ho byť podľa našej predstavy o ro-
dičovi. Byť štedrým, každú prosbu a rozmar 
vyplňujúcim otcom. A keď nie je, nie je nič 
jednoduchšie, ako sa ho vzdať a vybrať si iné-
ho otca. Alebo vlastne načo otca, načo Boha? 
Veď si vystačíme sami. Len nech máme 
peniaze, nech ich máme dosť.

Kedysi svetu vládlo zlato. Dalo sa chytiť, 
ohmatať. Dalo sa použiť. Dnes mu vládnu 
peniaze. Ilúzia na ovládanie más ľudí, ktorí 
po nej nielen bažia, ale dnes ju už nutne 
potrebujú, aby mohli žiť, či skôr neraz iba 
prežívať medzi prácou a nákupmi. A nákup-
mi a prácou. Kolotoč sa roztočil. Zastaviť sa 
však nedá ľahko. Treba začať brzdiť. Treba 
sa prinútiť vstať z gauča, z postele a začať 
žiť, začať sa hýbať. Treba prinútiť svoj rozum 
myslieť, skutočne iba myslieť. Treba pozerať 
na nebo a stáť na zemi. Treba prestať žiť 
pre seba a začať žiť pre druhého. A raz, keď 
mnohí budú brzdiť, sa možno ten kolotoč 
šialenstva aj zastaví.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Zbor bl. P. P. Gojdiča spieval na medzinárodnom 
festivale v Chorvátsku

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Goj-
diča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa 
12. – 15. júla predstavil na 2. ročníku Adriatic 
Dance and Music Festival v chorvátskych 
mestách Krk-Riva a Novi Vinodolski.

V rámci programu boli pre účastníkov 
festivalu pripravené aktivity – návšteva 
jaskyne Biserujka, morského akvária a terária 
na ostrove Krk či františkánskeho kláštora 
a múzea na ostrove Košljun. Na prvom kon-
certe vystúpili 13. júla v meste Krk-Riva, kde 

sa predstavili aj speváci a tanečníci z Ma-
ďarska, Taiwanu, Poľska, Estónska a Írska. 
V nasledujúci deň sa festival s rovnakým 
programom konal v meste Novi Vinodolski 
výnimočne – pod holým nebom.

Zbor sa koncertom predstavil aj po svätej 
omši v Kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Crikvenici, kde už spieval v roku 2013. 
Podujatie finančne podporilo mesto Vranov 
nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj. 
(D. Kohanová; foto: M. Šandorová)

J▌Prešovská archieparchia zorganizovala 
na Ukrajine ekologický tábor

Už po tretíkrát zorganizovala na Ukrajine 
komisia pre misie Prešovskej archieparchie 
6. – 14. júla ekologický tábor Zázrak stvo-
renia. Začal sa návštevou detí z Lysičanska 
a Záporožia v Ľvove. O dva dni neskôr prices-
tovali deti do Metodického centra Kostrino. 
Niektoré deti sa v tábore mohli zúčastniť 
len vďaka dobrodincom, ktorí im prispeli, 
alebo si svojou vlastnou prácou zabezpečili 
potrebné financie.

O duchovné potreby detí sa staral otec 
Oleh Hryhorak. Animátorský tím tvorili 
dvaja bohoslovci z Mukačevskej eparchie 
a štyria bohoslovci s animátormi z Prešovskej 
archieparchie. Program tvorili katechézy 
a rôzne aktivity s ekologickou tematikou 
a vyvrcholili skrášľovaním prostredia v areáli 

metodického centra. Po skončení tábora bola 
pre deti z Lysičanska pripravená exkurzia 
po Užhorode a Mukačeve.

Animátori pokračovali spoznávaním 
vlastnej histórie a v priebehu nasledujúcich 
dní navštívili významné historické miesta 
späté s dejinami gréckokatolíkov v Užhorode, 
Mukačeve, Budapešti i vo Viedni. Spoznali 
biskupskú rezidenciu Mukačevskej eparchie, 
v užhorodskej katedrále sa pomodlili pri 
ostatkoch bl. Teodora Romžu, navštívili Už-
horodský a Mukačevský zámok, baziliánsky 
monastier na Černečej hore, seminár v Buda-
pešti, kde študoval aj bl. Pavol Peter Gojdič, 
a vo Viedni Námestie Márie Terézie, Dóm 
sv. Štefana či Chrám sv. Barbary. (sr. Štefánia 
Blichová OSBM, A. Ducárová)

J▌Choňkovčania navštívili významné 
gréckokatolícke miesta na Ukrajine

Púť farnosti Choňkovce sa uskutočnila 8. – 
13. júla. Po prvej zastávke v katedrále v Terno-
poli zavítali do Mariánskeho duchovného 
centra v Zarvanici. Po svätej liturgii 9. júla 
sa v Chráme zarvanickej Božej Matky rektor 
Mariánskeho duchovného centra mitrát otec 
Volodymir Firman poďakoval pútnikom 

za ich návštevu. Veriacich pozdravil a každé-
mu udelil požehnanie aj tamojší metropolita 
Vasiľ Semeňuk. Ďalšou zastávkou bol kláštor 
otcov studitov v Unive. V Ľvove navštívili 
historické centrum a napokon si oddýchli 
v Užanských kúpeľoch. (J. Fabišík)

�� Národná komisia pre ženy v Indii dala 
indickej vláde odporúčanie, aby v celej 
krajine zakázala praktizovanie sviatosti 
zmierenia. Výzvu vláde z 26. júla komisia 
zdôvodnila tým, že v dôsledku spovede 
môžu byť ženy zo strany kňazov vydierané, 
pričom sa opiera o dva prípady obvine-
ní proti kňazom. Predseda Konferencie 
biskupov Indie kardinál Oswald Gracias 
na správu reagoval vyhlásením o nepo-
chopení podstaty, významu, posvätnosti 
a dôležitosti sviatosti. „Podobný zákaz by 
bol priamym porušením našej náboženskej 
slobody zaručenej Ústavou Indie.“ Ďalej 
vyjadril nádej, že vláda bude túto absurdnú 
požiadavku ignorovať.

�� Pod heslom Modlitba kňazských sŕdc 
a nôh sa od konca júla koná kňazská 
kajúca púť Čenstochovskej arcidiecézy 
v Poľsku. Impulz na púť dala skutočnosť, 
že sa tohto roka do tamojšieho seminára 
neprihlásil žiadny kandidát. Do organizácie 
sa zapojil aj pomocný čenstochovský bis-
kup Andrzej Przybylski. Kňazi putujú pešo 
od kostola ku kostolu, pričom nesú kríž 
s nápisom Hľadám práve teba. Púť bude 
trvať do 20. septembra a má byť začiatkom 
iniciatív za povolania, ktorých centrom je 
hlavne modlitba a pôst. (RV CZ)

�� Pápežská nadácia Aid to the Church 
in Need vyčlenila začiatkom augusta pre 
Sýriu tri milióny eur. Schválila balík 40 pro-
jektov zameraných na obnovu, rekonštruk-
ciu aj vzdelávanie. Prostriedky sa použijú 
najmä na zabezpečenie základných potrieb 
a zdravotnej starostlivosti pre núdzne 
rodiny. Pomoc pápežskej nadácie bude 
smerovať aj na obnovu a rekonštrukciu 
mnohých kostolov a kláštorov, na podporu 
vzdelávania či na pomoc seminaristom 
a kňazom. (ACN Slovensko)

�� Na poľsko-slovenskom pohraničí 
Lemkov sa 18. – 20. júla konala pešia púť 
gréckokatolíkov. Začala sa svätou liturgiou 
v Chráme sv. Petra a Pavla v kúpeľnom 
meste Krynica v Poľsku. Po posvätení 
pútnického kríža sa veriaci vybrali na pešiu 
púť so zastávkami v niekdajších grécko-
katolíckych chrámoch. V posledný deň sa 
k púti na horu Javor pridali aj gréckokatolíci 
zo slovenskej strany – sprievod z farnosti 
Petrová vedený duchovným správcom ot-
com Lukášom Šoltýsom. Svätú liturgiu slávil 
przemyšlsko-varšavský arcibiskup metro-
polita Eugen Popovič za účasti vroclavsko-
gdaňského eparchu Volodymira Juščaka 
OSBM. Pri tejto príležitosti posvätili nový 
ikonostas v kaplnke na hore a blízky pra-
meň. (S. Bujda, G. Pacan)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

Vôňa evanjelia
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Byť protagonistami dobra!
Pápež František povzbudil vo svojom prího-
vore Boží ľud slovami: „V dnešnom druhom 
liturgickom čítaní sa na nás sv. Pavol obracia 
s naliehavou výzvou: ,Nezarmucujte Sväté-
ho Božieho Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia‘ (Ef 4, 30). Pýtam 
sa však: Ako človek zarmúti Svätého Du-
cha? Všetci sme ho dostali vo sviatosti krstu 
a birmovania. Preto, aby sme nezarmucovali 
Svätého Ducha, je nevyhnutné žiť v zhode 
s krstnými sľubmi, obnovenými pri birmov-
ke. Žiť spôsobom, ktorý je v súlade s krstný-
mi sľubmi, nie s pokrytectvom. Nezabúdajte 
na to. Kresťan nemôže byť pokrytcom. Má 
žiť dôsledne. Krstné sľuby majú dva aspekty: 
zrieknutie sa zlého a pridŕžanie sa dobra. 
Zrieknutie sa zlého znamená hovoriť nie 
pokušeniam, hriechu, satanovi. Ešte kon-
krétnejšie to znamená povedať nie kultúre 
smrti, ktorá sa prejavuje útekom od reality 
k falošnému šťastiu, ktoré sa prejavuje lžou, 
podvodom, nespravodlivosťou a pohŕdaním 
druhými. Tomuto všetkému patrí: nie. Nový 
život, ktorý nám bol darovaný v krste a ktorý 
pramení z Ducha Svätého, odmieta správanie 
ovládané vášňami rozdelenia a nesvornosti. 
Kvôli tomu apoštol Pavol vyzýva odstrániť 
si zo srdca akúkoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každú inú 
zlobu. Tak hovorí Pavol. Týchto šesť prvkov 

či nerestí, ktoré narúšajú radosť Ducha Svä-
tého, sú jedom pre srdce a vedú k zlorečeniu 
voči Bohu a voči blížnemu. Ale nestačí iba 
nerobiť zlo, aby sme boli dobrými kresťanmi. 
Je nevyhnutné prilipnúť k dobru a konať ho. 
Dnes vás vyzývam byť protagonistami dobra! 
Tými, čo konajú dobro. Nehovorte si, že ste 
v poriadku, keď nerobíte zlo. Každý je vinný, 
keď mohol urobiť dobro, ale ho nevykonal. 
Nestačí nemať nenávisť, treba odpúšťať. 
Nestačí neprechovávať zášť, ale treba sa 
za nepriateľov modliť. Nestačí nevyvolávať 
rozdelenie, ale treba prinášať pokoj tam, kde 
chýba. Nestačí nehovoriť zle o druhých, tre-
ba stopnúť reč, keď počujeme niekoho oho-
várať: zastaviť klebetenie, to znamená konať 
dobro. Ak sa nepostavíme proti zlu, tak ho 
mlčky živíme. Je nevyhnutné zasiahnuť tam, 
kde sa zlo rozširuje. Lebo zlo sa rozširuje 
tam, kde chýbajú odvážni kresťania, ktorí 
by sa postavili zlu konaním dobra, kráčajúc 
v dobročinnej láske, ako napomína sv. Pavol.“ 
(úryvok príhovoru z 12. augusta 2018)

Konať Božie skutky
Svätý Otec František priblížil, čo znamená 
vo viere konať Božie skutky: „V dnešnom 
evanjeliovom príbehu sa perspektíva mení: 
teraz samotný zástup, ktorý Ježiš nasýtil, 
prichádza Ježiša hľadať, ide mu v ústrety. 
Ale Ježišovi nestačí, že ho ľudia vyhľadávajú. 
Chce, aby ho ľudia i poznali. Chce, aby ho 
ľudia vyhľadávali a stretávali sa s ním pre 
niečo viac ako len pre okamžité uspokojenie 
materiálnych potrieb. Ježiš prišiel, aby nám 
priniesol niečo viac. Aby otvoril naše bytie 
širším horizontom, než sú každodenné 
starosti o jedlo, oblečenie, kariéru a tak ďalej. 
Preto obrátený k zástupu hovorí: „Nehľadáte 
ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, 
že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ (Jn 
6, 26) Tým nabáda ľudí k tomu, aby urobili 
krok vpred, aby sa pýtali na zmysel zázraku, 
a nielen aby z neho profitovali. Rozmnoženie 
chlebov a rýb je totiž znakom veľkého daru, 
ktorý dal Otec ľudstvu a ktorým je sám Ježiš! 
On, pravý chlieb života, chce nasýtiť nielen 
telá, ale aj duše, dávajúc duchovný pokrm, 
ktorý dokáže utíšiť veľký hlad. Preto vyzýva 
zástup, aby sa nezháňal za takým pokrmom, 
čo nevydrží, ale za takým, čo ostáva pre več-
ný život. Ide o pokrm, ktorý nám Ježiš dáva 
každý deň: jeho slovo, jeho telo, jeho krv. 
Zástup počúva Pánovu výzvu, ale nechápe 
jej zmysel – čo sa často stáva i nám – a pýta 
sa ho: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie 
skutky?“ (Jn 6, 28) Tí, čo počúvajú Ježiša, si 
totiž myslia, že od nich žiada dodržiavanie 
prikázaní, aby mohli vidieť ďalšie zázraky, 
ako bolo aj rozmnoženie chlebov. Ide tu 
o bežné pokušenie, keď sa náboženstvo 
chce zredukovať iba na dodržiavanie záko-
nov a keď sa chce premietať na náš vzťah 
s Bohom obraz vzťahu medzi sluhami a ich 
pánom: sluhovia musia plniť úlohy, ktoré 
im ich pán uložil, aby si získali jeho priazeň. 
Toto je nám všetkým známe. Zástup chce 
preto od Ježiša vedieť, aké skutky má robiť, 
aby uspokojil Boha. Ježiš však dáva neča-
kanú odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho, 
ktorého on poslal“ (Jn 6, 29). Týmito slovami 
sa dnes Ježiš obracia aj na nás: Boží skutok 
nespočíva natoľko v robení vecí, ako vo viere 
v toho, ktorého Boh poslal. Znamená to, že 
viera v Ježiša nám umožňuje konať Božie 
skutky. Ak vstúpime do tohto vzťahu lásky 
a dôvery s Ježišom, budeme schopní konať 
dobré skutky, preniknuté vôňou evanjelia, 
pre dobro našich bratov v ich potrebách. 
Pán nás vyzýva, aby sme nezabúdali, že ak je 
nutné mať starosť o chlieb, ešte dôležitejšie je 
pestovať vzťah s ním, posilňovať našu vieru 
v neho, ktorý je chlebom života, ktorý prišiel, 
aby zasýtil náš hlad po pravde, náš hlad 
po spravodlivosti, náš hlad po láske.“ (úryvok 
príhovoru z 5. augusta 2018)

Svätý Otec František na návšteve M
exika v roku 2016

„Naše uzdravenie pochádza od toho,  
kto sa stal chudobným, kto prijal zlyhanie, 

kto sa až do hĺbky ujal našej nestálosti,  
aby ju naplnil láskou a silou. On nám 

prichádza zjaviť otcovstvo Boha.“ 
(z katechézy Svätého Otca Františka)
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JJ Jaroslav Girovský
J� foto: komunikačný tím P18

V predvečer otvorenia P18 25. júla bola v Ca-
raffovej väznici v Prešove otvorená výstava 
O2H v umení s viac než dvadsiatkou umelec-
kých diel popredných kresťanských výtvarní-
kov, ktoré vznikli v rámci duchovnej prípravy 
Odvážny rok.

PROTI PRÚDU
Mesto Prešov sa stalo 26. – 29. júla dejiskom Národného stretnutia mládeže P18, ktoré 
nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program sa niesol v duchu biblického 
verša: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) a bol zameraný na odvahu – O2H 
je obrátený prepis chemického vzorca vody. Okolo 4 500 mladých z celého Slovenska i za
hraničia dostalo príležitosť vykročiť, ísť proti prúdu a byť skutočnými mladými.
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Deň modlitby
Prvý deň stretnutia sa začal v prešovskej 
športovej hale večerným otváracím ceremo-
niálom o odvahe a vode so svätou omšou, 
ktorej predsedal košický arcibiskup metro-
polita Bernard Bober. Program pokračoval 
v deviatich prešovských chrámoch N(M)
ocou modlitby.

Najatraktívnejšími bodmi pre gréckoka-
tolíkov bola modlitba večierne v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa, po ktorej nasledovala 
prehliadka katedrálnej krypty, priestorov 
archieparchiálneho úradu, návšteva pamät-
ného kríža, na mieste ktorého stála kedysi 
budova gréckokatolíckeho seminára, aj 
redakcie gréckokatolíckeho časopisu Slovo. 
Zároveň sa v Cerkvi Povýšenia svätého Kríža 
v mestskej časti Prešov-Sekčov uskutočnil 
koncert bohosloveckej hudobnej skupiny 
Anastasis.

Účastníci si na ďalších miestach mohli 
vybrať modlitbu Taizé, tichú adoráciu, 
Mariánsku modlitbu, moderovanú adoráciu 
s komunitou Emanuel, chvály s Marana tha, 
hudobno-slovné pásmo s tvorivou skupinou 
Poetica Musica a Lectio Divina s arcibisku-
pom Stanislavom Zvolenským.

Deň konania dobra
Piatok sa začal modlitbou Akatistu k Pre-
svätej Bohorodičke, ktorý viedol košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. Nasledovali 
hudobné vstupy s katechézou bratislavského 
eparchu Petra Rusnáka na tému Odvaha vy-
kročiť. Prezentované boli aj knižné novinky. 
Y-Biblia prináša prierez Bibliou a ponúka 
výber biblických textov s krátkymi exegéza-
mi a komentármi. DoCat sa venuje sociálnej 
náuke Cirkvi a Svätý Otec František ju nazval 
manuálom svedomia. Mladým ju odporúčal, 
aby vedeli, čo konkrétne majú robiť v rôz-
nych spoločenských situáciách. Zaznela aj 
jeho výzva nájsť milión mladých, ktorí by 
zmenili svet na lepší.

Obedňajšiu svätú omšu celebroval spišský 
biskup Štefan Sečka a kázal nitriansky bis-
kup Viliam Judák.

Mladí si teoreticky vypočuli slová o službe 
lásky a v poobedňajšom programe s názvom 
Popoludnie angažovanosti ich mohli kon-
krétne realizovať.

Na takmer sto vybraných miestach anga-
žovanosti mohli rôznymi spôsobmi vykonať 
čosi dobré. Zavítali do priestorov charity, 
centra pre rodinu, neziskových organizácií 
a združení, komunitného centra, domovov 
dôchodcov, detského domova či nocľahár-
ne... Vykonali konkrétne činy, ktoré prispeli 
ku kvalite života mesta a okolia. Desiatky 
kilometrov chodníkov vyčistených od buriny 
a odpadkov v rámci mesta a v lese, okolo 
štyridsať vriec vyzbieraného odpadu, stovky 

metrov namaľovaného zábradlia a prelieza-
čiek, hektár pokosenej trávy, šesť kilometrov 
revitalizácie stromčekov a strihaných kríkov 
či päťdesiat metrov kubických zeminy z vy-
čistených chodníkov a rigolov boli výsledka-
mi ich angažovanosti.

Navštívili aj klientov v Dome sv. Kozmu 
a Damiána, kde sa mohli naučiť manipu-
lovať s invalidnými vozíkmi, so špeciálnym 
zdvihákom, zabaviť sa spolu so seniormi 
pri skladaní puzzle, hraní pexesa svätých či 
prezeraní fotografií v rámci družného rozho-
voru, ale aj spoločne sa stretnúť na modlitbe, 
aby v podobných aktivitách pokračovali 
so starými rodičmi vo svojej rodine či ako 
dobrovoľníci v nejakom zariadení v blízkosti 
svojho bydliska.

Počas dňa medzi účastníkmi P18 prebieha-
la charitná zbierka školských pomôcok, pri 
ktorej sa vyzbieralo asi 2 500 kusov pomôcok 
– pier, školských tašiek, peračníkov, zošitov, 
pasteliek a iných. Dobro prejavené v zbierke 
pokračovalo, keď zamestnanci Gréckokato-
líckej charity Prešov i v nasledujúcom týždni 
vyzbierali ďalších 2 500 kusov pomôcok pre 
žiakov, ktoré venujú deťom a rodinám v nú-
dzi v Prešove a okolí.

Deň angažovanosti vyvrcholil krížovou 
cestou v amfiteátri so sfilmovanými zamysle-
niami košického pomocného biskupa Marka 
Forgáča.

Deň rozoznávania povolania
V sobotu 28. júla slávil v športovej hale 
za účasti ďalších biskupov archijerejskú 
svätú liturgiu pre mládež prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý ako 
jediný z katolíckych biskupov sídli v Prešove. 
Spevom liturgické slávenie sprevádzal Zbor 
sv. Romana Sladkopevca a kapela Onezim.

V homílii vladyka Ján hovoril o odvahe 
kráčať proti prúdu. Povzbudil mladých ľudí, 
aby sa nebáli byť veriacimi v dnešnom svete, 
pretože Ježiš nás v žiadnej situácii neopúšťa. 
V homílii vychádzal z Ježišovho podobenstva 
o pšenici a kúkoli: „Aj v tom je odvaha Pána 
Boha, ktorý čaká, že dobrí ovplyvnia zlých, 
aby sa aj tí zachránili. V rastlinnej ríši je tá 
zmena nemožná, ale v ľudskom živote áno, 
totiž tu môže dôjsť aj k zmene, že z kúkoľa 
sa môže stať dobrá pšenica, inými slovami 
zo zlého človeka svätec... Prajem vám, drahí 
mladí priatelia, prajem nám všetkým, aby 
sme nielen na tomto stretnutí, ale každý 
deň znova zakúsili, že Boh nás skutočne 
miluje a svojou láskou nám pomáha na našej 
pozemskej ceste do nebeského kráľovstva 
dozrievať v láske, dobrote a svätosti.“

Zároveň sa mladí ľudia z celého Sloven-
ska naučili biskupské heslo blahoslaveného 
prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra 
Gojdiča, ktorý bol pri príležitosti 130. výročia 

narodenia vyhlásený za patróna mesta Pre-
šov: „Boh je láska, milujme ho!“

Po skončení svätej liturgie desiati mladí 
ľudia a dobrovoľníci obedovali spolu s vlady-
kom Jánom v arcibiskupskej rezidencii, v sále 
biskupov. Účastníci P18 mohli porozprávať 
o sebe, o svojich dojmoch a zážitkoch zo 
stretnutia. Zároveň sa mohli niečo dozvedieť 
o Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie 
aj o živote a pôsobení vladyku Jána. Obed bol 
zakončený spoločnou fotografiou a návštevou 
arcibiskupskej Kaplnky sv. Jozefa a Expozície 
histórie Prešovskej archieparchie. Vladyka 
každému osobne odovzdal darček – spo-
mienkové publikácie o Záhrade Bohorodičky 
v Ľutine, o blahoslavenom prešovskom 
hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi 
a o Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie.

Popoludňajší program s názvom EXPO 
povolaní pokračoval na Hlavnej ulici, kde sa 
prezentovalo tridsať päť ženských a devät-
násť mužských reholí, tri komunity, dva 
sekulárne inštitúty a dvanásť prolife a pro-
rodinných organizácií. Po prvýkrát sa k nim 
pripojili aj predstavitelia dvoch kňazských 
seminárov. Celkovo šlo o 73 rozličných 
skupín, ktoré mladým ukázali živý kontakt 
s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudili 
ich v hľadaní Božej vôle. Prekvapením bol 
open air koncert spievajúcich zasvätených 
osôb na pódiu pred Konkatedrálou sv. Miku-
láša, štyri divadelné predstavenia v divadlách 
v meste a špeciálne športové aktivity v Záhra-
de umenia v Prešove.

Sobotný program zakončila modlitbová vi-
gília s misijným spoločenstvom Rieka života.

Deň pozvaní
Záverečný ceremoniál patril pozvaniu 
na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa 
uskutočnia v januári 2019. Bola zverejnená 
slovenská verzia hymny 34. SDM. Španielska 
verzia s názvom Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova v slovenskej 
verzii vyšla s názvom Podľa tvojich slov. 
K dispozícii je aj na oficiálnej stránke www.
svetovednimladeze.sk. 

Bodkou za podujatím bola nedeľná sláv-
nostná svätá omša na Hlavnej ulici, ktorú 
za účasti viacerých biskupov, stoviek kňazov, 
rehoľníkov a tisícok ľudí celebroval predseda 
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav 
Zvolenský. V kázni sa prihovoril žilinský 
biskup Tomáš Galis, ktorý povedal, že tomu, 
kto čo len trocha dôveruje, Boh štedro dáva 
tie najnepredstaviteľnejšie dary. Na záver 
boli mladí pozvaní vydať odvážne svedectvo 
vo svete o Božej láske.

P18 je skratka, ktorá je zložená zo začiatoč-
ného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom 
stretnutie prebieha. Národné stretnutie 
mládeže sa v podobných rozmeroch konalo 
po tretíkrát.
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J▌V prešovskom seminári  
sa konal miništrantský tábor

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 
sa 9. – 13. júla konal miništrantský tábor 
Úctu vzdáme, na ktorom sa 32 miništrantov 
učilo prejaviť úctu v každodennom živote 
voči Bohu, Bohorodičke, chrámu, rodičom, 
ľuďom okolo alebo aj prírode.

Po úvodnom zoznamovacom dni mini-
štranti v nasledujúci deň, ktorý sa niesol 
v znamení úcty k Bohorodičke, navštívili 
Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
arcibiskupskú rezidenciu, kaplnky a kryptu. 
Tretí deň bol zameraný na úctu k starším 
a chorým, preto navštívili Dom sv. Kozmu 

a Damiána v Prešove. Po prehliadke za-
riadenia a zoznámenia sa s klientmi spolu 
s niektorými seniormi navštívili Krajské 
múzeum v Prešove. Po obede sa mali 
možnosť pri športe učiť úcte aj jeden voči 
druhému. V nasledujúci deň absolvovali túru 
na Šarišský hrad, kde pre nich bohoslovci 
pripravili aktivity a katechézy o úcte k príro-
de. V záverečný deň dostali miništranti pri 
svätej liturgii diplomy od rektora seminára 
otca Miroslava Dancáka za preukázanie úcty 
a čestnej služby na miništrantskom tábore. 
(G. Šuťák, foto: B. Belej)

J▌Rómske rodiny sa stretli na púti v Ľutine
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine sa stala 14. júla dejiskom 4. ročníka 
Púte rómskych rodín, na ktorej sa zúčastnilo 
asi 800 pútnikov. Program otvorila kapela F6 
modlitbami chvál a nasledovala svätá liturgia, 
ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ v živom prenose TV Lux.

V kázni poukázal na praktickú aplikáciu 
prikázania lásky k Bohu a blížnemu do ži-
vota rómskych rodín: „To, že sa modlíte 
a chodíte na liturgie, že nekradnete, že ste 
verní v manželstve, že vychovávate svoje 
deti k pravým hodnotám, je svedectvom, že 
naozaj milujete Boha a svojho blížneho.“

V závere sa otec Igor Čikoš poďakoval 
za vladykovu otvorenosť pre rómsku misiu, 
ktorá sa prejavila aj tým, že tento rok 
do rómskej pastorácie uvoľnil naplno ďalších 
štyroch kňazov. Poradca prešovského župana 
pre sociálne vylúčené komunity Róbert 
Neupauer sa vladykovi Jánovi poďakoval 
za to, že spolu s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja Milanom Majerským 

zastrešili vznik siete SAVORE, ktorá slúži ako 
platforma pre ľudí angažovaných v rôznych 
spoločenských oblastiach v rómskych komu-
nitách. Vladyka Ján sa zasa poďakoval laickej 
misionárke Glórii Grayovej z USA, ktorá už 
niekoľko rokov navštevuje viaceré rómske 
komunity.

Významným momentom bolo vzájomné 
odprosenie, keď Lukáš Bužo, líder kapely F6, 
v mene Rómov prosil Slovákov o odpustenie 
za krivdy, ktorých sa voči nim dopustili, 
a následne vladyka Ján v mene Slovákov 
prosil o odpustenie Rómov za krivdy a od-
súvanie, ktoré zažili zo strany Slovákov, ale 
aj zo strany autorít štátu i Cirkvi. Napokon 
dal vladyka prítomným osobitné pápežské 
požehnanie, ktoré dostal právo udeliť ako 
výsadu spojenú so slávením Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie.

Púť pokračovala vystúpením rôznych 
kapiel, evanjelizačným slovom laickej misi-
onárky Glórie Grayovej a ďalšími modlitba-
mi. (R. Neupauer)

�� V rámci letných podujatí My sme 
východ sa 7. júla na námestí v Prešove 
uskutočnilo vyhlásenie ocenených My 
sme Prešov. V sociálnej oblasti za starost-
livosť o ťažko chorých viceprimátor mesta 
Štefan Kužma odovzdal ocenenie Tehla 
za budovanie mesta Prešov na Slovensku, 
vo svete a v širokom okolí… Domu sv. Koz-
mu a Damiána, ktorého zriaďovateľom je 
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie. Zariadenie už sedem-
násť rokov poskytuje starostlivosť o ťažko 
chorých a zomierajúcich. (sr. Emanuela 
Rindošová)

�� Na hore Zvir sa 7. júla konala fatimská 
sobota, na ktorej svätú liturgiu slávil otec 
Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. 
V nasledujúci deň 8. júla sa na hore Zvir 
zišli veriaci, aby spoločne slávili malú púť, 
ktorej vyvrcholením bolo slávenie svätej 
liturgie. Tú rovnako slávil otec Marcel. V zá-
vere sa staroľubovniansky protopresbyter 
otec Rastislav Janičko poďakoval otcovi 
Marcelovi Pisiovi za jeho osemročnú pasto-
ráciu na tomto mieste, keďže bude pôsobiť 
ako špirituál v gréckokatolíckom kňazskom 
seminári v Prešove. Ako znak vďaky za jeho 
službu dostal kyticu i vyrezávaný obraz 
a otec Pisio pre horu Zvir podaroval čašu 
na slávenie Eucharistie. (P. Rusnák)

�� Vo farnosti Zemplín sa 9. – 13. júla 
konal už tradičný mládežnícky letný tábor 
Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový 
tábor pre mladých na tému V Cirkvi, ale 
ako? zahŕňal prednášky, hry, piesne, vý-
učbu písania ikon a mnoho ďalších aktivít. 
Nechýbala ani túra zo Zemplína do Cejko-
va, kde sa účastníci občerstvili a vypočuli 
si prednášku otca Zsolta Szaba, správcu 
farnosti Veľké Slemence. Medzi mladých 
prišiel 12. júla aj košický eparcha Milan 
Chautur CSsR, ktorý účastníkom predstavil 
správny postoj a rolu mladého človeka 
v živote a v Cirkvi. (B. Oláhová)

�� Pri príležitosti osláv 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Baškovce, ktorá 
patrí do farnosti Hlivištia, slávil 21. júla 
v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána 
košický eparcha Milan Chautur CSsR archi-
jerejskú svätú liturgiu spolu s kňazmi, ktorí 
vo farnosti pôsobili. V homílii vyzdvihol 
pevnú vieru miestnych obyvateľov počas 
komunizmu, keď miestni neprijali pravo-
slávneho kňaza. Vyzval prítomných, aby si 
vieru svojich predkov uchovali aj v dnešnej 
dobe. Liturgický spev viedol spevácky zbor 
z Koromle a Anka Servická. V kultúrnom 
programe bola uvedená kniha o histórii 
obce Baškovce a predstavili sa folklórne 
tanečné a spevácke súbory. (M. Hreňo)
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J▌Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili 
10 rokov cerkvi

Vo farnosti Veľké Kapušany sa 15. júla 
uskutočnila košická eparchiálna odpustová 
slávnosť, pri ktorej miestni veriaci oslávili aj 
10. výročie posvätenia Cerkvi bl. hieromuče-
níka Pavla Petra Gojdiča. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur 
CSsR, ktorý vo svojej homílii pripomenul 
život bl. biskupa Gojdiča a vyzval k jednote 
v rámci farnosti. Vysvetlil, že jednota nie 

je uniformita, ale vnútorná jednota v Bohu 
a jeho zásadách.

Slávnosti predchádzalo vystúpenie sveto-
známeho zboru Yevšan. V sobotu sa tiež ko-
nala duchovná obnova, ktorú viedol miestny 
farár otec Barnabáš Iván spolu s ďalšími 
kňazmi z Maďarského protopresbyterátu. 
(A. Ivánová; foto: Á. Janocsko Cap)

J▌Vladyka Ján Babjak posvätil novú kaplnku 
vo farnosti Svetlice

Pri príležitosti 250. výročia výstavby Chrá-
mu sv. veľkomučeníka Demetra navštívil 
15. júla prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ farnosť Svetlice. Slávnosť sa začala 

posviackou Kaplnky Presvätej Bohorodičky 
a pokračovala archijerejskou svätou liturgiou 
za účasti kňazov, ktorí vo farnosti pôsobi-
li, kňazov z okolitých farností a hojného 
počtu rodákov, domácich i veriacich z blíz-
keho okolia.

V homílii vladyka poukázal na nena-
hraditeľné Božie milosti, ktoré sa veriacim 
sprostredkovávajú iba v Božom chráme skrze 
sviatosť zmierenia a Eucharistie. Ocenil 
veriacich za ich starostlivosť o cerkev a za ich 
horlivosť. Na konci liturgie osobne odovzdal 
ďakovné listy zaslúžilým cerkovníkom, ktorí 
dlhé roky každodenne pomáhali pri boho-
službách – 97-ročnému Ivanovi Cihanovi 
a 78-ročnému Andrejovi Maturkaničovi. 
(I. Barna; foto: K. Šepeľova)

J▌Bratislavskí veriaci putovali k sv. Margite
V piatok 20. júla gréckokatolíci z Bratislavy 
a okolia putovali 20. júla do Kopčian, kde je 
starobylý románsky kostolík z čias veľkomo-
ravského obdobia zasvätený sv. Margite, aby 
si uctili jej relikvie. Táto patrónka dievčat 
a panien, žien a manželiek, tehotných, žien 
pri pôrode a kozmetičiek žila v 3. storočí 
v Antiochii. Kopčany boli jedným z miest, 

cez ktoré putovali relikvie sv. Margity 
na ceste do rakúskeho Marcheggu. Cieľom 
podujatia bolo šíriť kultúru ochrany života, 
tehotných žien a matiek, a posilniť význam 
úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti, aby veriaci 
podľa vzoru sv. Margity a na jej príhovor 
silou viery prekonávali prekážky súčasného 
pohanstva.

�� Košický eparcha Milan Chautur CSsR 
slávil 22. júla ďakovnú archijerejskú svätú 
liturgiu v Cerkvi Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne v Jovse pri príležitosti osláv 
600. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Vladyku Milana a prítomných 
kňazov pri chráme privítala starostka obce 
Ľubica Čornejová starým slovanským zvy-
kom – chlebom a soľou a poprosila o po-
žehnanie symbolov obce. V homílii vladyka 
Milan vyzval k zodpovednému prístupu 
k viere podľa vzoru minulých generácií, 
ktoré minimálne počas predošlých šiestich 
storočí chápali chrám ako loď záchrany 
v búrkach života. Program osláv pokračoval 
popoludní na miestnom futbalovom ihrisku 
príhovormi hostí, uvedením monografie 
o obci, ocenením občanov a kultúrnym 
programom. (A. Šandorová)

�� Vo sviatok svätých sedmopočetníkov 
27. júla sa v Katedrále Povýšenia vzne-
šeného a životodarného Kríža v Brati-
slave konala 26. spomienka na svätého 
Gorazda, ktorú zorganizovali Národné 
osvetové centrum, Bratislavská eparchia, 
rada KBS pre vedu vzdelanie a kultúru, Spo-
lok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Matica 
slovenská v Martine a Spoločnosť svätého 
Gorazda. Podujatie sa začalo svätou litur-
giou, ktorú slávil bratislavský protosynkel 
otec Vladimír Skyba a spoluslúžil rektor 
užhorodského Gréckokatolíckeho seminára 
Troch svätiteľov archimandrita Petro Bereš. 
Litugický spev viedol katedrálny zbor Chry-
zostomos pod vedením dirigenta Martina 
Škovieru. Odborné kolokvium bolo zamera-
né na významné cirkevno-národné jubileá 
i výročia Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré 
rezonovali v príhovoroch manažéra kultúry 
NOC pre národné a kresťanské tradície aj 
predsedu Spoločnosti svätého Gorazda 
Miroslava Holečka, otca Vladimíra Skybu, 
Daniela Černého a otca Michala Hospo-
dára, predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda 
Michalovce. Program bol spestrený ume-
leckým slovom v podaní recitátora Ľubora 
Hallona a spevom katedrálneho zboru 
Chryzostomos. (-sg-)

�� V Klokočove sa 4. augusta konala 
fatimská sobota, na ktorej svätú liturgiu 
slávil košický eparcha Milan Chautur 
CSsR. V kázni poukázal na nerozlučiteľnosť 
manželstva a varoval pred nezrelosťou 
mladých, pričom za príklad dal Presvätú 
Bohorodičku, ktorá pozvanie do materstva 
a rodinného života prijala už ako tínedžer-
ka vďaka vzťahu lásky k Bohu. V závere 
slávnosti vladyka pozval prítomných 
na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktoré 
sa uskutoční 1. septembra v Košiciach. 
(R. Fučko)
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Slávnosť sa začala popoludní prinesením 
a uctením relikvií. Nasledovala archijerejská 
liturgia v cirkevnoslovančine, ktorú slávil 
bratislavský eparcha Peter Rusnák spolu 
s viacerými gréckokatolíckymi a rímskokato-
líckymi kňazmi i miestnymi rehoľníkmi.

Po liturgii, ktorú spevom sprevádzal zbor 
Kyrillomethodeon, si mohli prítomní uctiť 
ostatky svätej. Nasledoval sprievodný prog-
ram a občerstvenie v podobe Guláša svätej 
Margity. Podujatie pripravilo Fórum života 
v spolupráci s viacerými inštitúciami. (-sg-)

J▌Vladyka Ján Babjak vyhlásil bl. biskupa Gojdiča 
za patróna mesta Prešov

Pri príležitosti 130. výročia narodenia 
bl. prešovského biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča OSBM, jedného z výročí 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 
2018, sa 21. júla v Katedrále sv. Jána Krstite-
ľa v Prešove uskutočnila archieparchiálna 
odpustová slávnosť na jeho počesť. Za účasti 
emeritného pomocného biskupa Pražského 
apoštolského exarchátu Jána Eugena Kočiša 
vyhlásil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ bl. hieromučeníka za patróna 
mesta Prešov.

Pred liturgickou slávnosťou prešovský 
arcibiskup metropolita posvätil tri nové 
nástenné maľby bl. hieromučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča, jeho pomocného biskupa 
Vasiľa Hopka, ktorých relikvie sú vystavené 
na verejnú úctu v tejto katedrále, rehoľného 
kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR a Bo-
žieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, 
ktorého proces skúmania čností prebieha 
na eparchiálnej úrovni. Tiež bol posvätený 
erb Prešovskej archieparchie a prešovského 
arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ 

s uvedenými rokmi 1818 – 2018, ktoré budú 
pripomínať 200. výročie kánonického zriade-
nia Prešovskej eparchie. Maľby, ktoré vyho-
tovil Roland Nosov, budú trvalou pamiatkou 
na Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 
2018 a na vyhlásenie bl. P. P. Gojdiča za pat-
róna mesta Prešov.

Počas archijerejskej svätej liturgie zároveň 
vladyka udelil diakonské svätenie poddiako-
novi Erikovi Hrabčákovi.

Homíliu ohlásil protosynkel Prešovskej 
archieparchie otec Ľubomír Petrík, ktorý 
zdôraznil, že blahoslavený hieromučeník 
mal osobnú skúsenosť s mocou Božej lásky, 
ktorá aj smrť premieňa na život, čo vyjad-
ruje aj jeho biskupské heslo. Svätencovi dal 
za duchovný vzor tohto svätca a povzbudil 
ho, aby aj on prosil o dar skúsenosti s Ježi-
šom Kristom.

V dekréte, ktorým vladyka Ján na kon-
ci slávnosti vyhlásil bl. hieromučeníka 
P. P. Gojdiča za patróna mesta Prešov, je ok-
rem iného uvedené: „Dnes, keď si pripomí-
name 130. výročie jeho narodenia, vedomý si 

�� Veriaci z farnosti Krajná Bystrá puto-
vali 17. júla v deň 130. výročia narodenia 
bl. P. P. Gojdiča do Krásneho Brodu, aby si 
svätou liturgiou, ktorú slávil otec Matúš 
Marcin, člen rady Košickej eparchie pre 
pastoráciu veriacich z duchovnými ťažkos-
ťami, pripomenuli život svätca i jeho odkaz 
pre súčasnosť, a skrze modlitby zriekania 
sa a odprosovania pred eucharistickým 
Kristom si na prosby bl. hieromučeníka 
vyprosovali mnohé milosti. (P. Burda)

�� Vo farnosti Komárno slávil 22. júla pri 
príležitosti sviatku Zosnutia sv. Anny brati-
slavský eparcha Peter Rusnák odpustovú 
slávnosť spolu s otcom Petrom Sabolom, 
riaditeľom Eparchiálneho úradu v Bratisla-
ve. (-sg-)

�� Humenský vikár otec Martin Zlacký 
slávil 22. júla za účasti viacerých kňazov, 
domácich i veriacich z farnosti Rudlov 
a mládeže z Ukrajiny, ktorá prišla pod vede-
ním rehoľnej sestry Kataríny z Kongregácie 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie, v Cerkvi sv. proroka Eliáša v Sečov-
skej Polianke slávnostnú odpustovú svätú 
liturgiu pri príležitosti sviatku Presvätej 
Bohorodičky z hory Karmel. (M. Bugeľová)

�� Maďarské spoločenstvo pri Farnosti 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ko-
šiciach-Starom Meste dostalo 29. júla 
nový maďarský preklad evanjeliára, ktorý 
venoval otec Róbert Jáger, doterajší du-
chovný správca a spoluautor prekladu, pri 
príležitosti rozlúčky s týmto spoločenstvom 
po rokoch služby. (TSKE)

�� Veriaci v Blatných Revištiach 29. júla 
privítali košického eparchu Milana Chau-
tura CSsR, ktorý posvätil exteriér miestnej 
Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 
a v homílii poukázal na dôležitosť každo-
dennej modlitby a praktizovanie duchovné-
ho života. (M. Cipková)

�� V Krompachoch, filiálke farnosti Slovin-
ky, slávil 29. júla otec Tomáš Labanič, správ-
ca farnosti Kojšov, slávnostnú odpustovú 
svätú liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Pan-
telejmona, ktorého život vo svojej homílii 
priblížil a veriacich povzbudil k modlitbe 
a trpezlivej evanjelizácii svojho okolia. (M. 
Kellner)

�� V obci Ptrukša, ktorá patrí do farnosti 
Veľké Slemence v okrese Michalovce, po-
svätil 5. augusta pri príležitosti 50. výročia 
miestnej Cerkvi Premenenia Pána košický 
eparcha Milan Chautur CSsR chrám, ktorý 
prešiel kompletnou rekonštrukciou a bol 
vypísaný ikonami. (G. Szabóová)
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jeho otcovského vzťahu k obyvateľom mesta 
Prešov a vďačný za príklad jeho svätosti 
vyhlasujem blahoslaveného hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského bis-
kupa, za patróna Bohom chráneného mesta 
Prešov. Všetkých obyvateľov mesta Prešov 
zverujem pod ochranu Presvätej Bohoro-
dičky, na mocný príhovor sv. Jána Krstiteľa, 
patróna Prešovskej gréckokatolíckej archi-
eparchie, a osobitne na príhovor bl. Pavla 
Petra Gojdiča, patróna mesta Prešov.“ Dekrét 
bol prešovským arcibiskupom metropo-
litom Jánom podpísaný v deň 130. výročia 
narodenia svätca 17. júla 2018. Po prečítaní 

dekrét spolu so Zlatou medailou bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča OSBM pre mesto Prešov 
slávnostne odovzdal prešovskej primátorke 
Andrei Turčanovej. Vyjadril presvedče-
nie, že nový nebeský patrón Prešova bude 
svojím príhovorom tomuto nádhernému 
mestu pomáhať neustále dozrievať. V závere 
predniesol modlitbu bl. Gojdiča z väzenia 
a modlitbu k bl. hieromučeníkovi.

Slávnosť spevom sprevádzal Gréckokato-
lícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vra-
nova nad Topľou-Čemerného pod vedením 
Márie Šandorovej. (IS PA; foto: M. Žarnay-
ová)

J▌V Ľutine vladyka Ján Babjak vysvätil  
dvoch novokňazov

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ vysvätil 22. júla v Bazilike Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky v Ľutine počas archijerejskej 
svätej liturgie ďalších dvoch novokňazov – 
Alexandra Duľu a Erika Hrabčáka.

V homílii vladyka Ján vysvetlil, že kňazi 
pomáhajú ľuďom stavať duchovné chrámy. 
O vystavaných chrámoch povedal, že sú 
dielom ľudských rúk, ale duša je Božím die-

lom, dielom jeho milosti. Je to nebo v srdci 
človeka. Ďalej varoval, že nemožno podce-
ňovať žiadne z povolaní a zamestnaní, lebo 
v každom možno dozrieť a stať sa svätým. 
Ale výnimočné postavenie má kňazstvo. 
„Kňaz má byť veľkým požehnaním pre far-
nosť. Je povolaný prinášať ľuďom Boha. To je 
jeho základné poslanie. Máme veľa dobrých, 
horlivých kňazov. Od horlivosti kňaza totiž 
vo veľkej miere závisí horlivosť veriacich.“ 
Pozval kňazov a veriacich, aby boli k sebe 
navzájom nároční. „To bude váš vzájomný 
pokrok, duchovný prospech.“

Archijerejskú svätú liturgiu koncelebro-
val aj emeritný pomocný biskup Pražského 
apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš. 
Za oboch novokňazov sa v závere poďakoval 
otec Alexander Duľa a slávnosť bola zakon-
čená novokňazským požehnaním. (IS PA; 
foto: D. Rybovič)

J▌V Hostoviciach si turistickým pochodom 
a modlitbou uctili obete prvej svetovej vojny

V deň výročia vypuknutia prvej svetovej 
vojny 28. júla sa v obci Hostovice uskutoč-
nil 4. ročník turistického pochodu z obce 
Hostovice na vrch Skory, kde v rokoch 1914 
až 1915 prebiehali ťažké boje medzi rakúsko-
uhorskou a ruskou armádou.

Prvou zastávkou bol vojnový cintorín z pr-
vej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v blíz-
kosti Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochran-
kyne. Pietnym aktom si turisti a miestni 
uctili pamiatku 112 vojakov uložených v 47 
vojnových hroboch. Správca farnosti v Hos-
toviciach otec Michal Galmus spolu s kaplá-
nom Samohybného delostreleckého oddielu 
v Michalovciach otcom Simonom Czapom 
odslúžili panychídu za padlých a pochova-
ných na miestnom cintoríne.

Potom účastníci pokračovali po trase, 
ktorú lemujú informačné panely o priebehu 
bojov v okolí obce Hostovice. Členovia Klubu 
vojenskej histórie Beskydy zoznamovali 
návštevníkov s bojovou činnosťou. Pri zvonici, 
ktorú dobrovoľníci klubu v spolupráci s obcou 
Hostovice na vrchu Skory vybudovali v roku 
2016, sa uskutočnil pietny akt položenia 
vencov a kňazi sa spolu s turistami pomodlili 
panychídu. (M. Burda; foto: KVH Beskydy)

Rozhovor s Mgr. Viktóriou Žolnovou, ve-
dúcou tímu Hostia na Národnom stretnutí 
mladých P18 v Prešove, ktoré sa uskutočni-
lo koncom júla.

JJ
Dada KolesárováJ�

�� Koľko mladých gréckokatolíkov sa 
zúčastnilo na P18?

Presné číslo povedať neviem, no s istotou 
viem, že mladí gréckokatolíci sa na stret-
nutí P18 zúčastnili. Mnohí prišli či už ako 
jednotlivci, alebo v skupinách z farností, zo 
spoločenstiev, niektorí dokonca i so svojimi 
duchovnými otcami. Našich mladých som 
tiež stretávala nielen ako účastníkov, ale aj 
ako dobrovoľníkov na rôznych dobrovoľníc-
kych pozíciách. Aj v našom tíme Hostia ich 
bolo nemálo .

�� Čím bolo toto stretnutie iné?

Bolo iné už len tým, že bolo v Prešove, a pre 
mňa iné najmä tým, že som sa do stretnutia 
zapojila ako dobrovoľník, nie ako účastník. 
Vpustilo ma to viac do zákulisia samotného 
stretnutia, ako aj príprav. Na niektoré veci 
mi to dalo nový pohľad. Celá služba tímu 
Hostia spočívala v starostlivosti o bisku-
pov a ich sprievod. Spoznali sme biskupov 
z iného uhla pohľadu, robili sme im počas 
celého dňa sprievodcov, ktorí sa starali o ich 
pohodlie a program.

�� Ako si vnímala atmosféru stretnutia? 
Ktorá časť programu teba osobne 
najviac oslovila a prečo?

Atmosféra stretnutia sa niesla v pokojnom, 
priateľskom a radostnom duchu. Na tvárach 
účastníkov bolo možno vidieť spokojnosť 
i úsmev, a tiež ich zaujatosť jednotlivými 
časťami programu. Bolo možno zakúsiť spo-
ločenstvo, uprostred ktorého bol prítomný 
sám Kristus, a to je to, čo nielen mladý člo-
vek, ale každý človek túži zakúšať vo svojom 
živote – autentické spoločenstvo. Oslovujú-
cou časťou programu pre mňa osobne boli 
katechézy nesúce sa v téme Odvahy, ktorá 
bola ústrednou počas celého stretnutia. 
Mladý človek i ja sama potrebujem počuť 
slová povzbudenia, aby som sa nebála, bola 
odvážna a odvážne, no najmä s Kristom žila 
svoj každodenný život.
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Pútnické miesta sú zvlášť obdarené milosťami. Vynikajú 
krásou prostredia, či už prírody, alebo architektúry, ktorá ich 
dotvára a vytvára neobvyklé miesto stretnutia s Bohom. Sa
mozrejme, pútnické miesta žijú najmä prítomnosťou pútni
kov. Už samotné putovanie je symbolicky zobrazením náš
ho života, ktorý prebieha v radosti, ale ešte viac v znášaní 
každodenných starostí a utrpenia, kým nespočinieme v cieli 
nášho života, v Bohu. Tak aj pútnik na ceste prežíva radosť 
a útrapy cesty, aby sa napokon v cieli tešil z duchovnej 
a pozemskej krásy, ktorá ho na pútnickom mieste obklopu
je. Atmosféra pútí blahodarne posilňuje vo viere, upevňuje 
spoločenstvo a vytvára nezameniteľné spomienky na preži
té udalosti.

JJ Peter Borza
J� foto: M. Žarnayová, Z. Verbovská

Na začiatku bol sv. Mikuláš
Slovensko je posiate miestami, kam radi 
prichádzajú pútnici. Medzi nich patrí aj 
Ľutina, ktorá je len malou čiastočkou Zeme, 
a pritom vzácnym miestom milostí a cieľom 
pútí. Za svoju výnimočnosť vďačí zjaveniam 
sv. Mikuláša v roku 1852. Patrón východných 
kresťanov tu nabádal veriacich farnosti 
prostredníctvom chudobnej vdovy Zuzany 
k úprimnému sláveniu sviatkov. A ako sme 
už u sv. Mikuláša zvyknutí, v Ľutine nežia-
dal, aby sa prejavovala vďačnosť a úcta jemu, 
ale túto poctu požadoval pre Božiu Matku. 
Na jej počesť určil miesto, kde stojí dnešná 
Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
postavená v roku 1854. O rok nato – 11. mája 
1855 pápež svätý Pius IX. vyznačil kaplnku 
za pútnické miesto s milosťou získania plno-
mocných odpustkov v deň sviatku Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky a bezprostredne 
nasledujúcich siedmich dní, keď pútnici 
navštívia kaplnku a splnia obvyklé podmien-
ky potrebné na získanie odpustkov.

Z filiálky farnosť
Vplyvom pútí sa postupne menilo aj postave-
nie Ľutiny v cirkevných štruktúrach. Do roku 
1865 bola filiálkou farnosti Hanigovce 
a v roku 1866 sem bolo prenesené sídlo far-
nosti. Predchádzalo tomu vytvorenie záze-
mia pre farára. Asi rok predtým – 15. júla 1865 
– farár z Hanigoviec Anton Rojkovič, ktorý 
sa o rok nato stal prvým farárom farnosti Ľu-
tina, zakúpil pozemok v Ľutine pri Chráme 

sv. Kozmu a Damiána na výstavbu farskej 
budovy od Juraja Tutokyho za 55 zlatých. 
Vybudovanie farskej budovy, ktorá svojmu 
účelu slúži aj dnes, prinieslo stálu prítom-
nosť kňaza v Ľutine a prispelo k zlepšeniu 
podmienok aj pre prichádzajúcich pútnikov. 
Tí vo veľkom množstve prichádzali do Ľutiny 
a farnosť, ako aj obec sa vzmáhali.

Nový chrám
Veriaci sa spolu s kňazom Antonom Rojko-
vičom v roku 1896 rozhodli vybudovať nový 
chrám, dnes je to stredná časť baziliky minor. 
Stavbu realizoval staviteľ Ján Surín, dielo 
malo byť dokončené už v roku 1897, pričom 
jeho cena bola vyčíslená na 15 000 zlatých. 
V roku 1896 bola vyplatená záloha 5 000 zla-
tých, ďalších 5 000 zlatých malo byť zaplate-

ných v roku 1897 a zvyšok po ukončení diela. 
V roku 1896 sa začalo s výstavbou a ešte 
v tom istom roku bol chrám pod strechou. 
Neskôr sa vyskytli bližšie neurčené problémy 
a chrám bol napokon dokončený v roku 1900 
a posvätený v roku 1903. Predtým v roku 1898 
požiar zničil pôvodný drevený chrám.

Nový chrám bol vybudovaný v historizujú-
com slohu ako jednoloďová stavba s polygo-
nálnym uzáverom presbytéria a do štítového 
priečelia vstavanou vysokou vežou.

Ikonostas
Z pôvodného vnútorného zariadenia sa 
do súčasnosti zachovala dominanta interi-
éru – štvorradový ikonostas. Základný rad 
tvoria ikony sv. Mikuláša, Božej Matky, Ježiša 
Krista a ikona pôvodného patrocínia chrámu 
– Narodenie Presvätej Bohorodičky. V súčas-
nosti je chrám zasvätený Zosnutiu Presvätej 
Bohorodičky. K zmene došlo po vydaní apoš-
tolského bréve v roku 1988, ktorým sv. Ján 
Pavol II. povýšil miestny chrám na baziliku 
minor a ako patrocínium dokument uvádza 
sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Medzi ikonami základného radu sú diakon-
ské dvere s vyobrazeniami sv. archanjelov 
Michala a Gabriela a v strede sa nachádzajú 
bohato zdobené kráľovské dvere s vyobraze-
ním evanjeliovej udalosti zvestovania Panne 
Márii v Nazarete.

Druhý rad ikonostasu tvoria ikony dva-
nástich hlavných sviatkov, pričom v strede 
nad kráľovskými dverami sa nachádza ikona 
Poslednej večere. Tretí rad tvoria ikony 
dvanástich apoštolov, ktorým v strede tróni 
veľkňaz Ježiš Kristus. Štvrtý rad ikonostasu 
predstavujú starozákonní proroci a svätí. 
Na vrchole ikonostasu je zobrazená Golgota, 
t. j. kríž s ikonami Božej Matky a sv. apoštola 
evanjelistu Jána.
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Bazilika
Prvé stavebné úpravy na chráme od jeho 
vybudovania prebehli v rokoch 1981 – 1984. 
Rekonštrukcia spočívala v pokrytí veže 
medeným plechom a komplexnej oprave 
interiéru aj exteriéru. Interiér bol vyzdobený 
maľbami akademického maliara, nosite-
ľa Rádu sv. Silvestra Mikuláša Klimčáka. 
Z pôvodného mobiliára chrámu sa po re-
konštrukcii zachoval ikonostas, svietniky 
pred ikonostasom a dva procesijné obrazy. 
Pôvodný mobiliár bol nahradený novým 
a Mikuláš Klimčák navrhol aj zhotovil vitráže 
chrámu, mohutné vstupné dvere a vo svätyni 
dominantný bohostánok v podobe kríža.

Ľutinský chrám bol postavený začiatkom 
dvadsiateho storočia, aby poslúžil farnosti 
a pútnikom prichádzajúcim do Ľutiny uctiť 
si Božiu Matku. Zažil dve svetové vojny, 
nástup a pád komunizmu, zákaz a obnovu 
činnosti našej milovanej Cirkvi. Ale najvzác-
nejším dňom v jeho histórii bol 22. jún 1988, 
keď sv. Ján Pavol II. povýšil pútnický chrám 
v Ľutine na baziliku minor. Je to čestný 
titul, ktorý pápež od 18. storočia prepoži-
čiava významným chrámom. Prepožičanie 
titulu má za cieľ posilniť väzby jednotlivých 
chrámov s rímskym biskupom a zároveň 
má vyzdvihnúť význam tohto chrámu pre 
okolie. Povýšenie prišlo v mariánskom roku 
a v čase komunistického útlaku. Preto bolo 
od začiatku vnímané ako podpora prenasle-
dovaným gréckokatolíkom. Počas veľkolepej 
augustovej púte ordinár Mons. Ján Hirka 
napriek hrozbám zo strany komunistov 
prečítal apoštolské bréve o povýšení chrámu 
na baziliku minor. Veriaci to prijali s neskrý-
vanou radosťou, vedomí si podpory Svätého 

Otca v Ríme. Týmto dôležitým aktom pápež 
potvrdil zvláštny vzťah gréckokatolíkov 
k Petrovmu nástupcovi, osvedčený mučeníc-
kou smrťou biskupov, ako aj mnohých kňa-
zov, rehoľníkov a veriacich počas komunis-
tického útlaku v druhej polovici 20. storočia.

Miesto modlitby a svedectvo 
vernosti
Začiatkom 21. storočia sa na bazilike v Ľutine 
vykonali najvýznamnejšie stavebné úpravy. 
V rokoch 2006 – 2009 bola komplexne zre-
konštruovaná a z jednoloďovej sa stala trojlo-

ďovou bazilikou s námestím. Východná loď 
slúži aj ako farská kaplnka, preto bol v nej 
inštalovaný zreštaurovaný historický baroko-
vý ikonostas a oltár z Chrámu sv. Paraskevy 
z Novej Polianky z roku 1766.

9. júna 2010 bola Bazilika Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľutine pričlenená 
zvláštnym putom duchovného príbuzenstva 
k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme 
s privilégiom plnomocných odpustkov.

Pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia 
ľutinského chrámu za baziliku minor jej 
interiér vyzdobil otec Kamil Dráb CSsR 
mozaikami svadby v Káne Galilejskej, mi-
losrdného Samaritána, Božieho milosrden-
stva, blahoslavených biskupov mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora 
Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda 
Dominika Trčku, sv. sestry Faustíny a sv. Jána 
Pavla II., ktorý ju týmto vzácnym titulom 
ozdobil. Súčasťou baziliky sú od roku 2013 aj 
relikvie všetkých spomínaných svätých a bla-
hoslavených, ktoré sú inštalované priamo 
v mozaikách.

Od začiatku pôsobenia prešovského arci-
biskupa metropolitu Jána Babjaka bol nielen 
interiér, ale i exteriér a okolie baziliky značne 
zmenený. Pribudli tu sakrálne objekty, budo-
vy pre pútnikov, ale i miesta meditácie. Dnes 
bazilika v Ľutine slúži potrebám veriacich 
z farnosti aj pútnikom. Zároveň je dôleži-
tým svedectvom vernosti gréckokatolíkov 
Svätému Otcovi počas prenasledovania. Je aj 
odkazom predchádzajúcich generácií o sile 
viery, ktorá víťazí nad nepriateľom silou 
obety, modlitby a lásky.

Juraj Bumbera SJ (1918 – 1996)
Juraj Bumbera sa narodil 2. marca 1918 v zemplínskej roľníckej rodine 
v dedine Voľa pri Strážskom. Jeho otec Juraj a matka Mária, rod. 
Lepihusková, mali päť detí, z ktorých zostali nažive iba tri. Po miestnej 
základnej škole absolvoval michalovské gymnázium, kam obyčajne 
dochádzal na bicykli alebo peši. Rodičia ťažko niesli neprítomnosť 
jediného syna na hospodárstve. V štúdiách pokračoval v prešovskom 
seminári. Po roku ho vladyka Pavel Gojdič poslal študovať do Bratisla-
vy a 24. mája 1944 ho v Prešove vysvätil za kňaza. Pôsobil ako kaplán 

v Bratislave, kde pokračoval v štúdiu. Neskôr učil v Michalovciach. V roku 1947 sa rozhodol 
vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Po noviciáte ho rok 1950 zastihol v Čechách. Bol umiestnený 
v internačnom kláštore v Bohosudove, pracoval v PTP v Komárne a Liptovskom Hrádku. Potom 
ho dva roky väznili v Trenčíne, na Pankráci v Prahe a vo Valdiciach. Po prepustení z väzenia 
pracoval v Levoči a vo Svite. Sväté liturgie chodieval slúžiť do lesa, kde mu ako oltár slúžil peň 
stromu.

V roku 1968 sa stal správcom fary v Drienove a Varhaňovciach, neskôr kaplánom a v rokoch 
1972 – 1988 bol správcom farnosti Prešov. V roku 1990 odišiel do predčasného dôchodku a stal 
sa duchovným otcom sestier služobníc. Tie sa ho s láskou ujali. Pred Vianocami v roku 1995 
sa mu potvrdil zhubný nádor. Vtedy ponúkol Bohu celý svoj život ako obetu za dobro eparchie 
a odmietal prijímať utišujúce lieky. Otec Juraj zomrel 27. februára 1996 v prítomnosti Jána 
Babjaka SJ a Milana Chautura CSsR. (Juraj Gradoš)
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JJ Juraj Gradoš
J� kresba: Zuzana Verbovská

Juraj (Ján) Répaši (Répássy) sa narodil 
5. mája 1837 v maďarskej obci Boldogkővá-
ralja, kde v rokoch 1836 – 1838 po svojej kňaz-
skej vysviacke pôsobil jeho otec Ján Répaši 
(ml.). Jeho mama Mária Mankovičová pochá-
dzala z rodiny mukačevského biskupa Juraja 
Gabriela Blažovského (Mankoviča). Teta 
Anna Répašiová sa vydala za Štefana Gagan-
ca, mladšieho brata druhého prešovského 
biskupa Jozefa Gaganca. Rodina Répašiovcov 
bola už dlhé desaťročia kňazskou rodinou, 
ktorej členovia zväčša pôsobili medzi gréc-
kokatolíkmi v dnešnom Maďarsku už v prvej 
polovici 18. storočia. Rod pravdepodobne 
pochádza z Nižných Repáš na Spiši, keďže 
v tom období bolo bežné, že si kňazi zo Spiša 
menili priezvisko podľa názvu rodnej obce.

Otec a s ním celá rodina sa v roku 1838 
preťahovali na dnešné Slovensko, do farnosti 
Chorváty a neskôr v roku 1855 do maďar-
skej farnosti Abod. V roku 1856 začal Juraj 
Répaši študovať teológiu v Generálnom 
kňazskom seminári v Pešti (dnes Budapešť). 

Tu absolvoval ročnú prípravu a dva roky 
štúdia filozofie. Po troch rokoch pokračoval 
v štúdiu v kňazskom seminári v Užhorode, 
kde bol vtedy špirituálom neskorší prešovský 
biskup Mikuláš Tóth.

Kňazskú vysviacku prijal 27. augusta 1863 
ako ženatý. Do roku 1866 pôsobil ako kaplán 
v Sajópetri, neskôr ako miestny správca 
a v roku 1868 sa stal správcom v Mogyoróske. 
V roku 1869 bol vymenovaný za vicearchidia-
kona dištriktu Szántó a zároveň za inšpek-
tora národných škôl v dištrikte. Od 14. mája 
1870 pôsobil ako farár v meste Szántó. Tu 
zrekonštruoval miestny Chrám Nanebovstú-
penia Pána a dal nanovo opláštiť strechu 
jeho veže. V roku 1880 sa stal členom zboru 
konzultorov prešovského biskupa. Po smrti 
otca 16. októbra 1884 nastúpil nasledujúci 
rok na jeho miesto vo farnosti Felső-Zsolcza. 
4. septembra 1888 bol vymenovaný za farára 
v Mučoni (Mucsonyi) v susedom dištrikte. 
Mnohé farnosti, s ktorými je spätý jeho život, 
sú v blízkom, ba až tesnom susedstve v okolí 
Miškovca. V roku 1891 bol vymenovaný 
za mladšieho kanonika Prešovskej kapituly 
a 28. decembra toho roka za farára v Prešo-
ve. 17. septembra 1896 sa stal kanonikom 

scholastikom, 14. apríla 1897 kanonikom 
správcom a 11. marca 1902 kanonikom lek-
torom. Od roku 1903 pôsobil ako inšpektor 
cirkevného školstva. Počas jeho pôsobenia 
boli 17. mája 1905 schválené biskupom Válim 
stanovy Gréckokatolíckej cirkvi vo farnos-
ti Prešov.

V roku 1911 po smrti biskupa Dr. Jána Váli-
ho (zomrel 19. novembra 1911) prevzal správu 
eparchie vtedajší katedrálny veľprepošt, 
pápežský prelát a kapitulný vikár Kornel 
Kovalický. Tento biskupský zástupca však 
už 24. apríla 1912 zomrel. Na jeho miesto 
bol kapitulou 26. apríla 1912 zvolený práve 
Juraj Répaši, ktorý funkciu biskupského 
zástupcu zastával až do biskupskej vysviacky 
nového prešovského biskupa Štefana Nováka 
11. januára 1914. Práve on 19. novembra 1913 
za kapitulu oznámil súhlas s vymenovaním 
Štefana Nováka za prešovského biskupa. 
V tom období sám viedol Prešovskú eparchiu 
podobne ako neskôr po vojne prof. Mikuláš 
Russnák. Katedrálnym veľprepoštom bol 
však až do svojej smrti 5. januára 1915 v Pre-
šove. Je pochovaný na miestnom mestskom 
cintoríne.

Narodenie Presvätej Bohorodičky

JJ
vladyka Ján Babjak SJJ�

Východná cirkev si zvlášť uctieva Bohorodičku. 
Prvé mariánske dogmy vznikli na východe. Ok-
rem dogiem, ktoré Božej Matke pripisujú veľké 
tituly, východné kresťanstvo rozvíja predovšet-
kým lásku a úctu k Bohorodičke.

Spomínam si na profesora Toniola v Ríme, 
ktorý s veľkým zanietením rozoberal Akatist 
k Bohorodičke. Podľa neho je to najkrajšia 
mariánska modlitba Katolíckej cirkvi. Priznám 
sa, bol som vtedy zahanbený, lebo som Akatist 
k Bohorodičke poznal iba okrajovo. Odvtedy 
som si ho zamiloval a často sa ho modlím.

Príchod Bohorodičky na svet sa udial vo 
veľkej tichosti. Jej rodičia Joachim a Anna boli 
starí a neplodní, žili skromne a ponížene. A sku-
točnosť, že nemali deti, ich ešte viac ohraničila 

tichosťou a modlitbou k Bohu, ktorý bol ich 
stálou útechou a pevnou obranou pred svetom. 
Keď zistili, že ich Boh požehnal, zotrvali v tichu 
a zintenzívnili ďakovné modlitby. Takto v tichu 
a v modlitbách prišla na svet Mária. A jej život? 
Tiež bol poznamenaný touto charakteristickou 
črtou. Jej najväčšou radosťou bolo tiché a po-
zorné čítanie a počúvanie Božieho slova, ktoré 
nechávala padať hlboko do duše ako do dobrej 
pôdy. Tam Božie slovo v tichu dozrievalo a for-
movalo jej život.

Narodenie Presvätej Bohorodičky je prvým 
signálom príchodu prisľúbeného Mesiáša 
na svet. Najprv prichádza na svet tá, ktorá sa 
stane jeho matkou. Bohorodička sa zrodila 
z rozhodnutia neba. Boh si ju vyvolil, uchránil 
od dedičného hriechu, viedol ju a stále vedie, 
aby zachraňovala stratených synov a dcéry, aby 
ich privádzala k svojmu Synovi. Presvätá Boho-
rodička nikdy neviaže veriacich na seba. Vedie 

nás ďalej, k svojmu Synovi. Vidí naše potreby, 
choroby, rany duše. Preto je jej úlohou doviesť 
nás k svojmu Synovi, aby nás vyliečil, aby nám 
zahojil rany, prejavil svoje nekonečné milosr-
denstvo a naplnil nás svojou milosťou. Mária 
zachraňuje svoje deti nielen od pozemského, 
ale najmä od večného nešťastia.

Oslavujeme narodenie Bohorodičky. Osla-
vujeme ju spevmi, svätou liturgiou, modlitbou 
ruženca, akatistom a rôznymi modlitbami 
a pobožnosťami. Je to dobré, ale stále málo. 
Prečistá Panna od nás žiada čosi viac. Chce, aby 
sme ju verne nasledovali v jej spôsobe života. 
Najviac túžila po Božom slove, aby poznala 
a mohla plniť Božiu vôľu. Nech sa aj pre nás 
stane podstatnou túžba poznať Božie slovo 
a plniť Božiu vôľu. Tak sa staneme jej vernými 
synmi a dcérami.

Juraj Répaši
(1911 – 1914)
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O2H od BOHA
V piatok 27. júla 2018 mal v mestskej hale v Prešove 
za sprievodu skupiny F6 katechézu venovanú odvahe 
vykročiť bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý svojou 
katechézou obohacuje národné stretnutia mládeže od ich 
vzniku.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: C. Jančišin; komunikačný tím P18 

�� Vladyka, ste pravidelným aktív-
nym účastníkom celoslovenských 
stretnutí mládeže. Čo vám tieto 
stretnutia dali a v čom boli pre vás 
osobne výzvou?

Zakaždým je pre mňa veľkým povzbudením 
vidieť množstvo mladých, ktorí chcú žiť svoju 
vieru veľmi vážne v osobnom živote a žiť ako 
Kristovi svedkovia v dnešnom svete. Aj pre mňa 
osobne bolo každé jedno stretnutie príleži-
tosťou povzbudiť sa ich energiou, mladosťou 
a horlivosťou v Cirkvi.

�� Na P18 ste mali katechézu na tému 
O2H (odvaha) vykročiť. Sám ste si 
ju vybrali?

Témy pripravili organizátori už dávno dopredu 
a v rámci pléna KBS sme si ich rozdelili. Už ani 
neviem, či mi ju pridelili, alebo som si ju sám 
vybral. Ale hneď od počiatku som si uvedomo-
val, že by som chcel mladým sprostredkovať 
Božie slovo, ktoré nás pozýva vždy k odvahe dať 
sa do služby Božej vôli. Pán Ježiš často opakoval 
apoštolom a učeníkom výzvu: „Odvahu. Neboj-
te sa. Ja som to.“

�� Svoju katechézu na P18 ste začali 
výzvou každé ráno sa postaviť pred 
Božiu tvár. Čo to znamená?

Postaviť sa pred Božiu tvár znamená: dnes, keď 
počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. 
Mnohokrát cez deň sa nám Boh prihovára 
a bude prihovárať cez rôzne situácie v našom 
živote. Každé ráno teda treba urobiť zásadné 

rozhodnutie: „Pane, daj mi dnes milosť počuť 
ťa a nebyť hluchý na tvoj hlas.“ V štýle proroka 
Samuela: „Hovor, Pane. Tvoj sluha počúva.“ 
V katechéze som spomenul, že naša rutinná 
schéma duchovného života často robí „inven-
túru“ na konci dňa a odporúča oľutovať svoje 
pomýlenia, zlyhania a hriechy. Nie je to nič zlé 
alebo pomýlené, ale oveľa dôležitejšie je začať 
deň v duchu výzvy biskupského žehnania: riaď 
naše kroky na cestu tvojich prikázaní. Toto je 
vo Svätom písme oveľa častejšia a dôležitejšia 
výzva. Prorok Izaiáš píše: „Každé ráno prebúdza 
mi ucho, aby som počúval ako učeník.“

�� Čo vás viedlo k výberu textu z Ma-
túšovho evanjelia na túto tému (Mt 
14, 22 – 33)?

V nedeľu pred P18 naša Gréckokatolícka cirkev 
čítala tento text, a vtedy mi Boh vnukol myš-
lienku, že by bol vhodným úvodom k celej kate-
chéze. Vyjsť z loďky a kráčať k Ježišovi napriek 
vetru, búrke, vlnám, to chce skutočnú odvahu. 
Najmä urobiť ten prvý krok a zistiť, že more 
– smrť nad kresťanom nemá moc. Zmyslom 

tohto odvážneho vykročenia nemá byť nejaké 
vlastné uspokojenia alebo nadšenie, že kráčam 
po vode, ale že kráčam k Ježišovi.

�� Čo je podľa vás odvaha?

Aby sme troška pochopili toto slovo, najprv si 
povedzme, čo odvaha nie je, alebo s čím si ju 
ľudia zamieňajú. Vyskočiť s padákom z lietadla, 
zlyžovať extrémny svah alebo nakrúcať pod hla-
dinou žraloky je zaiste záležitosť plná adrenalí-
nu alebo vzrušenia. Ísť do riskantného biznisu, 
staviť všetko v rulete na jedno číslo – to sú také 
„adrenalínové športy“, ktoré prinášajú človeku 
vzrušenie, riziko, hazard a v prípade úspechu 
uznanie od okolia, ale to nie je to, na čo myslí 
Boh, keď nás pozýva k odvahe. V prvom rade 
máme s odvahou vážne vziať do rúk svoj život. 
Ten konkrétny život, ktorý máme, nie ten vysní-
vaný. Tých konkrétnych rodičov, túto konkrét-
nu manželku, tohto konkrétneho muža, túto 
konkrétnu postavu... Na to je niekedy potrebná 
veľká dávka odvahy. Človek postavený zoči-voči 
týmto nebezpečenstvám života potrebuje opo-
ru, s ktorou môže počítať, potrebuje útočisko, 
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kam sa môže uchýliť, aby ho neochromil strach, 
úzkosť, ale aby vytrval, aby dúfal, že dosiahne 
cieľ, a na to musí mať odvahu. Otázkou zostáva, 
kto bude touto jeho oporou, týmto jeho úto-
čiskom.

�� Prečo je v živote kresťana dôležitá 
odvaha? Prečo má byť odvážny?

Pokračovaním predošlej myšlienky by sme teda 
mohli povedať, že odvážny človek má silného, 
milujúceho a vždy prítomného Boha pri sebe. 
Mohli by sme parafrázovať istú mnohokrát 
opakovanú myšlienku v tomto zmysle: „Povedz 
mi, akú máš odvahu, a ja ti poviem, akého máš 
Boha.“ Alebo naopak, aký silný je tvoj Boh, 
taká veľká bude tvoja odvaha. Teda žiť odvážne 
podľa Božích a cirkevných morálnych zásad 
v tomto svete znamená priamu úmeru vzťahu 
medzi mnou a Bohom. Myslím si, že postaviť 
sa pomýleným, pokriveným a nemorálnym 
názorom tohto sveta vyžaduje viac odvahy, ako 
vyskočiť s padákom z lietadla.

�� Čo podľa vás Boh vníma pod slo-
vom odvaha?

Boh nám dal pochopiť odvahu na vlastnom 
príklade, lebo aj on je odvážny, a to najmä vo 
vzťahu k svetu, konkrétne k človekovi. To, že 
rešpektuje našu slobodnú vôľu, je prejavom 
veľkej odvahy veriť vo vlastné stvorenia. Jeho 
príchod na svet, jeho skrytý život medzi nami. 
To, že sa ako všemohúci „zriekol svojej rovnosti 

s Bohom“, a voči hriechu, voči zlobe nastavil 
svoje ruky, svoj bok a nohy, tvár si nezakryl 
pred potupou a slinou, líca pred tými, čo bili, 
bradu pred tými, čo trhali, pretože jeho láska 
je silnejšia ako smrť. A preto Boh bude tento 
scenár opakovať s každým človekom do konca 
sveta. Odvaha jeho lásky mu dáva nádej, že sa 
človek môže obrátiť. A preto môže Ježiš Kristus 
v plnosti vyzvať svojich učeníkov: „Nebojte sa, 
ja som premohol svet.“ Toto som spomenul 
aj vo svojej katechéze o kráľovi Dávidovi, keď 
povedal Goliášovi: „Ty ideš na mňa so svojimi 
zbraňami, ale ja idem v mene Pána zástupov.“

�� Ako sa môže bojazlivý človek stať 
odvážnym?

Vo Svätom písme máme veľa príkladov, keď 
sa človek stretáva s nadprirodzeným svetom. 
Sám Kristus alebo jeho anjeli ako jeho poslovia 
povzbudzujú oslovených: „Neboj sa, Zachariáš. 
Neboj sa, Mária. Neboj sa Jozef...“ Tak ako tieto 
biblické postavy musí každý z nás uveriť Božie-
mu slovu, lepšie povedané, uveriť Božej láske, 
a prijať jeho plán pre svoj život. Odvaha, ktorá 
ma korene v takejto viere, je o to pevnejšia, čím 
je pokornejšia. „Hľa, som služobníčkou Pána. 
Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

�� Kedy ste vy osobne museli pozbie-
rať všetku svoju odvahu?

Sú to každodenné rozhodnutia prijať Božiu vôľu 
vo vzťahu k ľuďom, povinnostiam, k svedectvu, 
zrieknuť sa vecí, peňazí. Ale jedna udalosť mi 
rezonuje v živote stále. To, keď som sa rozhodo-
val pre vstup do seminára a musel som v pod-
niku, v ktorom som pracoval, predstúpiť pred 
komisiu a vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia. 
Veru, nebolo mi všetko jedno... Vtedy som cítil 
Božiu prítomnosť priam fyzicky, a to mi dalo 
odvahu ísť cestou, ktorú som si nevyvolil ja, ale 
ktorú mi daroval Pán.
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Duchovná obnova 22. – 24. 08. 2018
 otec František Boldy CSsR, misionár milosrdenstva
 Streda  17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
  18.00 svätá liturgia 
 Štvrtok 17.30 Moleben k bl. Metodovi     
  18.00 svätá liturgia
 Piatok  17.30 Akatist požehnania rodín
  18.00 svätá liturgia

Sobota 25. 08. 2018
otec Andrij Rak CSsR, ľvovský protoigumen redemptoristov
  15.30 posvätný ruženec
  16.00 veľká večiereň
  17.00 Moleben k bl. Metodovi s čítaním prosieb 
     a poďakovaní
  18.00 svätá liturgia
  19.00 modlitby o uzdravenie s pomazaním 
   posväteným olejom

Nedeľa 26. 08. 2018
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
  07.00 utiereň
  08.00 svätá liturgia
  09.15 Akatist k Matke ustavičnej pomoci
  10.00 archijerejská sv. liturgia 
  15.30 agapé
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Odvážni na P18
JJ Martin Grošík
J� foto: komunikačný tím P18

Stretnutie mladých ľudí prináša množstvo 
zážitkov. Aj to letné prešovské zasiahlo 
do mnohých sŕdc a niektorí z nich sa s nami 
podelili o svoje dojmy.

Pre mňa bola P18 veľkou odvahou prijať 
pravdu o svojom živote. Ak Bohu chceme 
ponúknuť len malíček zo svojej odvahy, tak 
to nestačí. On chce, aby sme sa doňho vložili 
naplno, dá nám stále plnosť sily, aby sme 
zvládli život po boku s ním. To som pocho-
pila a zažila na národnom stretnutí P18.  
Buď odvážny aj ty! (Antónia, Humenné)

Odvaha a rozvaha mi nešli dokopy, ale P18 
mi ich spojila, bola pre mňa vzácnym a krás-
nym časom. Veľmi ma povzbudilo stretnutie 
s priateľmi, ale aj s neznámymi ľuďmi, ktorí 
žijú s Kristom a prežívajú radosť. A aj ich sve-

dectvo mi dodalo novú O2H-u. (Magdaléna, 
Pohronská Polhora, 21 rokov)

Na národnom stretnutí mládeže P18 
v Prešove som sa zúčastnil ako dobrovoľník 
v zdravotníckom tíme. Bol som na takejto 
udalosti prvýkrát a veľmi sa mi to páčilo. Boli 
tam veľmi zaujímavé a povzbudzujúce prí-
hovory našich otcov biskupov a spoznal som 
veľa nových ľudí. Už teraz sa teším na ďalšie 
stretnutie. (Martin, Andrejová, 22 rokov)

Atmosféra Národného stretnutia mládeže 
P18 bola podľa mňa plná Ducha, energie 
a života. Ja osobne som mala možnosť prežiť 
tých zopár dní v spoločenstve úžasných 
mladých ľudí, ktorí sa stretli z rôznych kútov 
Slovenska, a dokonca tam boli aj mladí rôz-
nych vierovyznaní. Čo však na mňa najviac 
zapôsobilo, boli naše východné obrady – 
slávenie svätej božskej liturgie, ktorú slúžil 
Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup met-
ropolita, alebo Akatist k Presvätej Bohoro-

dičke, ktorý sa modlil Mons. Milan Chautur, 
košický eparcha, no a v neposlednom rade aj 
katechéza Mons. Petra Rusnáka, bratislav-
ského eparchu. Práve tieto momenty zane-
chali krásne duchovné zážitky v spoločenstve 
mladých, ktorí sa prvýkrát v živote zúčastnili 
na východných modlitbách, čo mňa osobne 
veľmi teší. (Petra, Cernina, 20 rokov)

V dnešnom svete, ktorý nepotrebuje Boha, 
je pre mladého človeka veľmi ťažké udržať si 
svoj plameň viery. P18 mi dala nádej. Okrem 
iného mi ukázala, že v tom nie som sama, že 
sme v tom spolu. (Ráchel, Fintice, 18 rokov)

Každý, kto si spomenie na P18, povie slovo 
ODVAHA. A ja s tým súhlasím. Naozaj to 
bol veľmi odvážny čas, pri ktorom sa mi Boh 
veľmi jasne ukazoval, a vnímala som, že túži 
ísť so mnou niekde hlbšie. Ale na to, aby som 
náš vzťah prehĺbila, som potrebovala veľkú 
odvahu. No počas P18 som naozaj nabrala 
odvahu a teraz sa nebojím robiť odvážne kro-
ky po boku môjho Otca. (Sofia Klára, Veľká 
Tŕňa, 17 rokov)

Náš Boh je Bohom radosti. Takýmto 
duchom radosti bol naplnený aj víkend 
na P18. Bolo skvelé spoznať nových ľudí, 
zažiť atmosféru spojenia sa v modlitbe s tisíc-
kami mladých, osobne sa stretnúť s Kristom 
v Eucharistii či si neformálne pokecať so 
zasvätenými. (Veronika, Sačurov, 19 rokov)

Táto akcia bola pre mňa skvelou príleži-
tosťou zažiť živú Cirkev a prítomnosť Boha, 
pričom som spoznala veľa mladých ľudí 
zapálených pre Krista. Pomohlo mi to prijať 
prítomnosť s odvahou a budúcnosť s ná-
dejou. Pretože ak naplno dôveruješ Bohu 
a odvážne prosíš, nemusíš sa ničoho báť – 
jemu predsa nič nie je nemožné. (Veronika, 
Košice, 19 rokov)

Národné stretnutie mladých P18 v Prešove 
bolo pre mňa prvým národným stretnutím, 
na ktorom som sa zúčastnila. Zároveň som 
sa rozhodla aj pre službu dobrovoľníka. Aj 
keď som službou, do ktorej som bola poslaná 
(pozvaná), nebola nadšená, Pán dokazoval 
svoju všemohúcnosť, dobrotu a vernosť aj 
napriek mojim pochybnostiam pred začiat-
kom P18. Bola som požehnaná príležitosťami 
zažívať Božiu dobrotu a vernosť v mnohých 
stretnutiach a v niektorých častiach prog-
ramu, na ktorých som sa mala možnosť 
zúčastniť. Dnes som Pánovi vďačná za prí-
ležitosť získať nové skúsenosti zo služby 
a zároveň aj za vzácny čas, ktorý mal slúžiť 
na moje budovanie a povzbudenie v oblas-
tiach, v ktorých som to potrebovala. (Zuzka, 
Helcmanovce, 20 rokov)

Kto teda vyhľadáva slasť, nech sa zvlášť vyvaruje spoločnosti ľahkých žien, lebo nie je nič 
horšie ako tento zvyk, nič nepríjemnejšie než taká spoločnosť, nič horšie ako tieto zlé mravy. 
„Nachádzaj radosť u milej laňky, pôvabnej gazely, nech je požehnaný tvoj prameň!“ (Prís 5, 19. 
18) Keď máš doma prameň čistej vody, prečo bežíš tam, kde je blato, kde je plno špiny, ktorá 
páchne peklom a trestom, čo nemožno ani len opísať? Aké budeš mať ospravedlnenie, aké 
odpustenie? Ak budú odsúdení a potrestaní tí, čo páchali smilstvo ešte pred vstupom do man-
želstva, podobne ako ten človek oblečený do špinavých šiat, o to viac tí, čo hrešili po uzavretí 
manželstva. Tu už ide o dvoj- až trojnásobný priestupok, lebo sa oddávali rozkoši, uchýlili sa 
k takej neresti a tento skutok sa už nepokladá za smilstvo, ale za cudzoložstvo, a to je ťažšie než 
akýkoľvek iný hriech.

Ustavične opakujme tieto veci sebe samým i manželkám. Preto končím túto reč týmito 
slovami: „Pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža. 
Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne manželka voči mužovi. Lebo žena nemá 
právo nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho 
žena.“ (1 Kor 7, 2 – 4) Tieto slová svedomito zachovávajme na námestí i doma, cez deň i večer, 
za stolom, na lôžku i všade. Poučujme manželky a sami hovorme tak, aby sme tento život pre-
žili cudne a aby sme sa stali hodnými nebeského kráľovstva, milosťou a dobrotivosťou nášho 
Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého a s ktorým patrí sláva Otcovi spolu so Svätým Duchom teraz 
i vždycky, i na veky vekov. Amen.

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

15.
Nedávno nám blažený Pavol vysvetlil zákon o manželstve a manželských právach, keď v liste 

Korinťanom povedal: „Dostávam sa teraz k tomu, čo ste mi písali. Dobré je pre muža, keď sa 
zdržuje ženy. Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho 
muža.“ (1 Kor 7, 1 – 2) Preto som aj ja celú svoju reč venoval týmto slovám. Dnes mám opäť 
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JJ Jozef Glasa
J� foto: pxhere.com

Tohtoročnú letnú uhorkovú sezónu rozrušila 
prekvapujúca mediálna správa. Hovorila 
o tom, že v rámci výskumnej klinickej štúdie 
v Holandsku lekári podávali tehotným 
ženám liečivo sildenafil (známejšie ako „tab-
letka pre mužov“ pod obchodným názvom 
Viagra). A že preto zomrelo už jedenásť 
novorodencov. Ako to už býva s uhorkovými 
senzáciami, mnohé bola pravda, okrem tej 
senzácie. Vlastne – všetko bolo tak trocha 
ináč. 

V skutočnosti išlo o seriózny medicínsky 
výskum. Cieľom klinického skúšania bolo 
overiť účinnosť a bezpečnosť spomínaného 
liečiva v novej indikácii, čiže pri jeho použití 
na novú chorobu. Išlo o naozaj závažný me-
dicínsky problém: záchranu života a zdravia 
nenarodených detí, u ktorých sa v priebehu 
tehotenstva zistili závažné poruchy funkcie 
placenty, ktorá počas tehotenstva zabezpe-
čuje výživu, kyslík a iné metabolické potreby 
plodu. Tieto problémy sa prejavovali ťažkým 
zaostávaním rastu aj vývinu plodu. Postih-
nuté deti v mnohých prípadoch zomierajú 
ešte počas tehotenstva alebo majú závaž-
né, život ohrozujúce zdravotné problémy 
po narodení. Účinná liečba tohto stavu zatiaľ 
neexistuje. 

Liečivo, ktoré sa skúšalo (sildenafil), je 
známe svojím účinkom na cievy. Spôsobuje 
ich rozšírenie. Preto aj podľa priaznivých vý-
sledkov výskumu na zvieratách výskumníci 
dúfali, že by mohlo zlepšiť prekrvenie, a tým 
aj fungovanie postihnutej placenty. A zlep-
šiť šance ohrozených detí. Navyše, niektorí 
lekári špecialisti v snahe pomôcť toto liečivo 
už v podobných prípadoch používali a javilo 
sa im ako účinné i bezpečné pre matku aj 
pre plod. Ale nebolo to riadne preukázané, 
teda isté. Preto bolo potrebné a správne, aby 
sa účinnosť a bezpečnosť liečiva v tejto jeho 
potenciálnej novej indikácii overila. A to 
v prísnych, kontrolovaných podmienkach 
klinického skúšania.      

Pred tým než sa o klinickom skúšaní roz-
hodne, musí prebehnúť predklinické hod-
notenie nového liečiva. Je veľmi prísne. Ak je 
kladné, môže zodpovedná štátna inštitúcia 
povoliť klinické skúšanie u ľudí. Samozrej-
me, ku klinickému skúšaniu sa vždy musí 
vyjadriť aj príslušná etická komisia. Ak má 
pochybnosti, skúšanie neschváli. To všetko 
má zabezpečiť, aby sa očakávateľné riziko 

klinického skúšania pre jeho účastníkov 
znížilo na prijateľné minimum.

Spomínané klinické skúšanie napokon 
bolo riadne schválené a povolené – a od roku 
2015 sa realizovalo, podľa úplne rovnakého 
protokolu (určuje presný postup klinic-
kého skúšania), na jedenástich klinických 
pracoviskách v Holandsku. Všetko bežalo 
na pohľad dobre a do klinického skúšania 
bolo po získaní informovaného súhlasu zara-
dených spolu 183 tehotných žien, ktoré mali 
ťažké poruchy funkcie placenty.  

Potom, v júli tohto roka, prišlo šokujúce 
varovanie. V jednom z klinických výskum-
ných centier si pri priebežnom hodnotení 
výsledkov členovia nezávislej odbornej 
komisie všimli významne častejšie úmr-
tia novorodencov, ktorých matky užívali 
skúšaný liek. Tieto deti zomreli po narodení 
na závažné pľúcne komplikácie. Podobné 
poškodenia pľúc, ale zriedkavejšie, sa však 
zaznamenali aj u detí, ktorých matky počas 
štúdie dostávali na porovnanie placebo, čiže 
symbolický liek. Vznikla závažná, naliehavá 
otázka: ide tu o nežiaduci účinok skúšaného 
liečiva alebo nie? Táto otázka zatiaľ nie je 
definitívne rozriešená. V iných holandských 
nemocniciach, kde daný liek skúšali, niečo 
podobné zatiaľ nepozorovali. 

Klinické skúšanie však bolo z bezpečnos-
tných dôvodov zastavené. Nasledovať bude 
dôkladné odborné prešetrenie. Aby sa podľa 
možnosti zistila presná príčina toho, čo 
sa stalo. Zriadi sa aj nezávislá vyšetrovacia 

komisia. Aby bola zaručená úplná nestran-
nosť, objektivita posúdenia všetkých, aj tých 
najmenších detailov. Iste to potrvá viacej 
mesiacov. Preverovať sa totiž bude „úplne 
všetko“. Aj keď sa nateraz vôbec nepredpo-
kladá nejaké pochybenie na strane skúšajú-
cich lekárov. 

Odpoveďou na pochopiteľné otázky 
verejnosti je odborné uistenie, že klinické 
skúšania nových liečiv aj u tehotných žien sú 
z etického hľadiska nielen možné, ale aj plne 
oprávnené. Samozrejme, len ak sa dodržia 
veľmi prísne medicínske, etické a právne 
podmienky. Už sme ich v našom opise dané-
ho klinického skúšania v stručnosti nazna-
čili. Tieto prísne podmienky majú súčasne 
a rovnako chrániť zdravie a život tehotnej 
ženy aj jej nenarodeného dieťaťa (plodu). Ich 
dodržiavanie sa v priebehu klinického skú-
šania starostlivo sleduje. Ak sa zistia neoča-
kávané skutočnosti, lekári, ktorí vykonávajú 
štúdiu, musia bezodkladne konať.            

Práve táto klinická štúdia, ktorú bolo treba 
predčasne zastaviť pre podozrenie na závaž-
ný nežiaduci účinok skúšaného liečiva, jasne 
dokumentuje potrebu aj etickú oprávnenosť 
klinického skúšania: pokiaľ by sa neusku-
točnila, lekári, v tom najlepšom úmysle, 
by v praxi ďalej podávali tehotným ženám 
v podobnej situácii rovnaký liek. Ohroze-
ným deťom, ako sa to dnes javí, by tým však 
spôsobovali viacej škody ako úžitku. A to by 
veru vôbec nebolo dobre.

Skúšanie liekov u tehotných žien
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Ako vyjsť  
so svokrovcami?
Aj keď si to na začiatku neuvedomujeme, pri vstupe do manželstva 
vstupujeme do vzťahu i s rodičmi manžela/ky. Vzťah nevesty 
či zaťa a svokry je terčom mnohých vtipov, mnohokrát sa naráža 
na ich naviazanosť, vysoké nároky a nespokojnosť svokrovcov alebo 
na žiarlivosť zo strany rodičov na manželského partnera ich dieťaťa.

JJ Lucia Drábiková; zastolom.sk
J� foto: pxhere.com

Neprerezaná pupočná šnúra
Úskalím vzťahu s rodičmi je, ak jeden z manželov alebo aj obaja 
rodičia trpia tzv. neprerezanou pupočnou šnúrou. Ani vstup do man-
želstva potom nemení frekvenciu a intenzitu kontaktov, jeden 
z partnerov má potrebu sa zdôverovať jednému z rodičov a s ním sa 
radiť. Dôležitý je prístup oboch strán. Samotná fyzická 
blízkosť či bývanie u rodičov nemusí byť prob-
lém. Podstatné je, nakoľko rodičia rešpektujú 
osobitosť manželov a dávajú im slobodu, ne-
zasahujú im do ich života neprimeraným 
spôsobom. Je potrebné, aby si aj manželia 
spoločne vyjasnili, koľko dovolia rodi-
čom vstupovať svojou pomocou, radami 
či predstavami (napr. o bývaní, zariaďo-
vaní). Ich tolerancia a potreba autonó-
mie od rodičov môže byť totiž veľmi 
rôzna. I v prípade, že sú manželia nútení 
bývať u rodičov, si treba vždy nájsť čas, 
ktorý trávia iba oni dvaja spolu. Určite by sa 
ani jeden z partnerov nemal cítiť vynechaný 
z rozhodovania. Hovoria o tom i reálne prípady:

Jedna žena po návrate zo služobnej cesty domov 
zistila, že muž spolu so svokrou premiestnili nábytok 
a bez jej vedomia nakúpili doplnky do domu. Veľmi sa jej dotklo, že 
rozhodnutia neurobil manžel spoločne s ňou, ale s matkou bez jej 
vedomia. Až po spoločnom rozhovore si manžel uvedomil, aký to 
malo na jeho ženu vplyv a prečo sa cítila zranená, hoci jeho pôvodný 
úmysel bol dobrý – chcel ju odbremeniť a pomôcť jej tak, aby bolo 
všetko hotové, keď sa vráti domov.

Istý muž mal dlhoročne po smrti matky veľmi blízky vzťah s ot-
com. Každý deň si spolu podvečer telefonovali, niekedy aj hodinu. 
Po vstupe do manželstva v tom pokračovali. Žena sa cítila odstrčená. 
Muž prišiel z práce a všetky novinky hovoril ako prvému svojmu 
otcovi. Po dlhom telefonáte už nemal energiu znovu tieto veci po-
rozprávať svojej žene, ktorá to očakávala. Nakoniec našli spôsob, ako 
vyjsť v ústrety otcovi a nenarúšať manželský vzťah. Muž sa dohodol 

s otcom, že si budú volávať neskôr večer a dĺžku 
volania zredukovali na prijateľnú mieru.

Tiež je dôležité spoločne sa dohodnúť na možnos-
tiach trávenia času a pomoci svokrovcom tak, aby to 
nebolo na úkor manželstva.

Manželia chodievali každý víkend k jedným z rodičov. Veľmi 
sa snažili, aby každému rodičovskému páru venovali rovnaký počet 
víkendov. Po nejakom čase si však uvedomili, že ich manželstvo je 
v kríze. Keďže obaja cez týždeň pracovali a cez víkendy boli neustále 
v kontakte s rodičmi, nemali čas na spoločné rozhovory, zdieľanie, 

oddych či iné aktivity. Spoločne našli kompromis a rodičom 
venujú vždy jeden víkend v mesiaci.

Obojstranná podpora a úcta
Treba si uvedomiť, že vzťah dospelých ľudí s ro-
dičmi už nie je vzťahom autority, ktorá určuje 
a rozhoduje, ale mal by byť o vzájomnej oboj-
strannej podpore pri rešpekte toho druhého. 
Podpora je dôležitá tak pre manželov, ktorí sa 
najmä na začiatku často stretávajú s potrebou 

pomoci, ale i pre rodičov, ktorí postupne starnú, 
bývajú osamelí a tiež je pre nich dôležitá pomoc 

detí.
Manžel by sa mal vedieť zastať svojej manželky, 

manželka manžela, výhrady voči sebe by určite nemali 
riešiť pred inými ľuďmi. Ani pred rodičmi. Treba si tiež 

dávať pozor na to, aby sme nekriticky neprijímali názory iných ľudí 
o našom partnerovi. Vzťah so svokrovcami by mal byť postavený 
na štvrtom prikázaní. Čo znamená ctiť a vážiť si ich práve z dôvodu, 
že oni sú rodičmi manžela, manželky. Treba sa k nim správať s láskou 
a úctou, neznamená to však, že ich treba poslúchať a nechať sa 
riadiť ich radami. Takisto z ich strany by mal byť voči deťom rešpekt 
a rodičovská láska, prijatie partnera/-ky, ktorého si zvolilo ich dieťa. 
Mnoho zranení pramení práve v tomto neprijatí a je náročné sa s tým 
vyrovnať. Ide často o predstavy o zariadení bytu, poriadku, výchove 
a starostlivosti o deti, ale i o obliekaní, trávení voľného času a podob-
ne.

Jedným z dôležitých predpokladov šťastného manželstva je aj 
porozumenie vplyvu rodiny na partnera. Poznanie jeho rodičov, toho, 
ako vyrastal, akým spôsobom bol vychovávaný.

Treba sa k nim správať 
s láskou a úctou, neznamená 
to však, že ich treba poslúchať 
a nechať sa riadiť ich radami. 

20 www.casopisslovo.sk



S láskou hľadieť na vlastných 
rodičov
Schopnosť realisticky, ale pritom s láskou 
hľadieť na vlastných rodičov je jedným zo 
znakov zrelosti. Naviazanie na rodičov ani 

vzbura nie sú zrelými postojmi. Zrelý človek 
je schopný vytvoriť si a vyjadriť svoj názor, 
má vnútornú slobodu, vie si vybrať z toho, čo 
mu rodičia ponúkajú a hovoria. Potrebným 
býva často odpustenie i schopnosť uznať si 
vlastné chyby.

Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
e-mail: info@cabyzant.sk
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

Ďakovná púť Gréckoka-
tolíckej cirkvi sui iuris  
na Slovensku
pri príležitosti 200. výročia vzniku  
Prešovskej eparchie, 50. výročia obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi a 10. výročia jej 
povýšenia na metropolitnú cirkev

RÍM autobusom
3. − 9. október 2018

Cena: 345 eur

Program púte:
1. deň – streda: Odchod z Prešova v dopoludňaj-
ších hodinách, tranzit, noc v autobuse
2. deň – štvrtok: V ranných hodinách príchod 
do Loreta. Bazilika, ktorej dominuje Dom Svätej 
rodiny, miesto vzniku Loretánskych litánií, čas 
na individuálnu modlitbu a nákupy suvenírov, pre-
sun do San Giovanni Rotondo, večera a nocľah.
3. deň – piatok: Raňajky. Prehliadka kláštorného 
komplexu, kde žil sv. Páter Pio – návšteva hrobu, 
múzea, novej baziliky, popoludní presun do okolia 
Ríma, večera a nocľah.
4. deň – sobota: Raňajky. Účasť na osobitnej 
audiencii so Svätým Otcom Františkom pre 
gréckokatolíkov, slávnostná archijerejská svätá li-
turgia, bazilika S. Maria Maggiore, voľný program, 
večera a nocľah.
5. deň – nedeľa: Raňajky. Lateránska bazilika, 
Sväte schody, Anjel Pána, slávnostná archijerej-
ská svätá liturgia, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, 
Španielske námestie, večera a nocľah
6. deň – pondelok: Raňajky. Bazilika sv. Pavla 
za hradbami, Koloseum, Kapitol. V popoludňajších 
hodinách odchod na Slovensko.
7. deň – utorok: Príchod na Slovensko v skorých 
ranných hodinách.

Cena zahŕňa: doprava klimatizovaným autobu-
som, 4x ubytovanie s polpenziou, služby sprievod-
cu, poistenie CK proti insolventnosti
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie 
12 eur, vstupy približne 30 eur, trojdňový lístok 
v Ríme MHD 20 eur, fakultatívne výlety mimo 
programu

Zmena programu vyhradená.

Ponuka platí do naplnenia kapacity. Zároveň 
máte možnosť prihlásiť do autobusov na túto 
ďakovnú púť prostredníctvom niektorých grécko-
katolíckych farských úradov.

Srdečne pozývame v rámci  
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie  

všetky manželské páry 

8. septembra 2018 
na púť do Ľutiny.

Program:
09.00 posvätný ruženec

09.30 katechéza o manželstve
10.00 archijerejská svätá liturgia,  

po ktorej vladyka Ján Babjak SJ požehná manželom,  
ktorí majú tohto roku 50., 55., 60. a vyššie 

výročie manželstva
12.00 prestávka na obed

13.00 Akatist požehnania rodín
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go(o)dbook Nehľadaj chyby, hľadaj nápravy. Božie dieťa

Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zami-
lovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.

(John Goodman)

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2018
7. turnus: 26.08. – 31.08. (15 a viac rokov)
Cena: 58 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe 
na turnus)
05. – 07.10. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
26. – 28.10. AŠAD

PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé akcie

Víkendový pobyt pre slobodných
Srdečne ťa pozývame na predĺžený víkendový 
pobyt pre slobodných kresťanov nad 28 rokov 
s túžbou zoznámiť sa alebo si len tak dobre 
oddýchnuť v príjemnom prostredí.
Prostredníctvom prirodzene tráveného voľné-
ho času chceme dať možnosť na vznik nových 
priateľstiev a zoznámení sa s novými ľuďmi 
a tiež možnosť zažiť oddych od všedných dní 
v príjemnej a dobrej spoločnosti.
Program:
06.09. (štvrtok) 18.00 Večera a zoznámenie
07.09. (piatok) Výstup na Téryho chatu
08.09. (sobota) Výstup na Sliezsky dom, večer-
ná grilovačka, tanec, spoločenské hry
Preprava: vlastné auto alebo spoločne
Ubytovanie: Penzión Skitour Stará Lesná
Cena: 75 eur
Registrácia prebieha do 31. augusta, kapacita 
je 20 osôb.
Kontakt: slobodni28plus@gmail.com, tel: 
0917 854 02

Štuchnutia
FREKVENCIA 2018
Pešia púť z Prešova do Levoče 27. - 29. augus-
ta 2018. Viac nájdeš na http://premladez.sk/.

Obľúbené stránky
Diskusné fóra

 Páči sa mi to  3 Komentáre  Zdieľať
Matúš Verba, správca farnosti Mlynárovce 
Páči sa mi to . Odpovedať
Daj si pozor, do čoho sa dnes zahryzneš. Adam s Evou sa zahryzli 
do zakázaného ovocia a rozsypal sa im dokonalý život. Svet ti po-
núka mnoho príležitostí zahryznúť sa do niečoho, čo je chutné. 
No nie všetko dáva život a prináša dobrotu. Buď opatrný, aby si 
si nevylámal aj ty zuby. Buď zbožný a vzpínaj svoje ruky k Bohu. 
Ten ťa ochráni a dá ti múdrosť pri výbere toho, čo je pre teba 
správne.

Anka Čujová, študentka 
Páči sa mi to . Odpovedať
Zabudol si? Tak sa teda pomodli za to, že máš tú milosť žuť, 
čo ti len ústa stačia. Veď vďaka Bohu, nemal si obed či večeru 
na somálsky spôsob – prázdny tanier. Veď to je pravá podstata 
modlitby pred jedlom a po jedle. Nie je to ani povinnosť, ani 
rutina, ktorú ak porušíš, postihne ťa nešťastie. Mala by to byť 
tvoja úprimná vďačnosť. Nie nadarmo sa modlíme – chlieb náš 
každodenný daj nám dnes. Lebo môžu prísť časy, ktoré tu už raz 
boli a niekde stále aj teraz sú, že naozaj nebudú plné obchody 
a komory a nebude ani čo do úst vziať, ani čo deťom dať. Tak 
na to myslime pri každom vyhodenom kúsku chleba.

Igor Cingeľ, trenčiansky farár a protopresbyter 
Páči sa mi to . Odpovedať 
„Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.“ (Mt 23, 23) 
V jednej zaujímavej knihe som čítal o mužovi, ktorý pozorujúc 
mladé dievča v autobuse, niekoľko hodín ťukajúce do svojho 
mobilu, poznamenal: „Za pár hodín jazdy do seba nasala možno 
viac zbytočných informácií ako jej prababička za celý život.“
Nie, nekritizujem nové komunikačné prostriedky. Len sa mi pá-
čila poznámka o novodobom obžerstve. A máme na to aj kopu 
argumentácií. Že vraj chceme byť in, byť kul, byť na príjme, byť 
informovaní, byť... Človek nežije preto, aby jedol, ale je preto, 
aby žil.
Aj keď máme zdanlivo všetko, sme hladujúci, a ani o tom nemu-
síme vedieť, pretože sme prejedení svetom. Niekedy potrebu-
jeme len jedno slovo, aby sme sa nemuseli bezcieľne túlať, ale 
vykročiť a putovať.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ AGNESA RÍMSKA 
Ako mladé dievča mala veľa nápadníkov, ktorých 
však odmietala, lebo sa chcela celkom zasvätiť Bohu. 
Tí ju však udali a ako kresťanka bola mučená, znevá-
žená a nakoniec počas upálenia prebodnutá mečom.

Speed dating katRande
Rýchle rande alebo zozná-
menie, anonymné, zároveň 
osobné. Ideálne pre tých, 
ktorí hľadajú životného 
partnera. Vymyslel ho 
americký rabín Yaacov 
Deyo. Chcel pomôcť 
slobodným židom nájsť si 
partnera rovnakého vie-
rovyznania. Dnes je tento 
spôsob zoznamovania po-
pulárny hlavne vo veľkých 
mestách. Organizuje sa 
v príjemnom prostredí ka-
viarne, kde sa stretne rov-
naký počet mužov a žien. 
V rozhovore, ktorý trvá 6 – 
8 minút, sa snažia spoznať 
jeden druhého. Po uply-
nutí času sa muži posúvajú 
k inému stolu. Tak sa všetci 
účastníci vystriedajú. Každý 
vyplní formulár, v ktorom 
uvedie, s kým sa chce ešte 
stretnúť. Match, zhoda, 
nastane vtedy, keď obaja 
vyjadria túžbu stretnúť sa. 
Organizátori poskytnú mai-
lové adresy len tým, ktorí 
vytvorili zhodu. Katolícka 
zoznamka katRande.org 
v tomto čase ponúka dva 
termíny stretnutí pre ženy 
od 25 do 37 rokov a mužov 
od 27 do 39 rokov. 
6. september (štvrtok) 
18.00 – 20.00 
Bratislava, Dom Quo vadis, 
Hurbanovo nám. 1
24. september (pondelok) 
18.00 – 20.00
Centrum pomoci pre rodi-
nu, Štefánikova 46, Trnava
Treba sa vopred prihlásiť. 
Základné informácie nájde-
te na https://goo.gl/forms/
BIVvptRSrb87RCh13. 
(katrande.org)

Sliepka hovorí sliepke: 
„Včera som mala také ho-
rúčky, že som zniesla vajce 
na tvrdo.“
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Duch pýchy

JJ
Antónia HaľkováJ�

Teologický slovník definuje pýchu ako nezria-
denú túžbu vyzdvihovať svoje vlastnosti nad 
vlastnosti iných ľudí. Pýche patrí prvé miesto 
zo siedmich hlavných hriechov: pýcha, lakom-
stvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. 
Hlavnými sa tieto hriechy nazývajú preto, lebo 
plodia iné hriechy a neresti.

Pýcha je koreňom strachu a úzkosti, ktoré 
človeku bránia odpočívať v Božom náručí. Skrze 
pýchu si človek nahovára, že má nárok na viac. 
Myslí si, že si zaslúži pochvalu ľudí, že si zaslúži 
lásku, úspech, pohodlie, ocenenie. Pýcha sa 
často prejavuje ako hrdosť. Naše hrdé srdcia 
hovoria, že sme dobrí, že by sme mali dostať to, 
čo chceme, a ak zakúsime nejakú nepríjemnosť, 

máme právo sa sťažovať. Hrdosť nahovára, že 
sme lepší a svätejší ako všetci ostatní, pričom 
pomocou vlastnej hrdosti ľahko  nachádzame 
chyby na ostatných.

Duch pýchy pobáda človeka k sebapre-
zentovaniu v snahe zapôsobiť a zapáčiť sa 
iným. Človek tak hľadá len prechodné šťastie, 
spočívajúce v uznaní iných ľudí. Duch pýchy 
taktiež odrádza od modlitby. Myslíme si, že 
nepotrebujeme Boha, jeho pomoc, milosť, 
milosrdenstvo a nádej. Táto vzbura voči 
Bohu sa prejavuje aj odporom voči Svätému 
písmu, Cirkvi a duchovným predstaveným. 
Medzi ďalšie prejavy ducha pýchy patrí 
egoizmus, preceňovanie vlastných schopností 
a síl, chorobná ambícia, márnomyseľnosť, 
túžba po vonkajších tituloch a hodnostiach, 
tvrdohlavosť, vystatovačnosť, márnomyseľnosť, 
márnivosť, namyslenosť, samoľúbosť, nadutosť, 

arogantnosť, drzosť, pohŕdavosť, urážlivosť, 
ohováranie, osočovanie, únava.

Pýcha je prameňom skazy a veľkého nepoko-
ja (porov. Tob 4, 13). Ako príklad pyšných ľudí 
môžeme uviesť pokrytcov a farizejov, o ktorých 
Ježiš povedal: „Kto sa povyšuje, bude ponížený“ 
(Lk 18, 14). V Máriinom Magnifikate zaznieva, 
že Pán poníži tých, čo pyšne zmýšľajú, a povýši 
tých, čo sú ponížení (porov. Lk 1, 51). Protikla-
dom pýchy je teda pokora. Tá je považovaná 
za najväčšiu čnosť, keďže Ježiš o sebe povedal: 
„Som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Po-
kora uznáva, že Boh je dobrý, že nám dáva 
to, čo potrebujeme. Pokorné srdce sa modlí 
k Bohu, pretože vie, že bez neho nemôže robiť 
nič.

Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že pýcha je po-
čiatkom každého hriechu, je kráľovstvom všet-
kých nerestí, zároveň však proti pýche ponúka 
trojaký prostriedok: uvažovanie o svojej sla-
bosti, o Božej veľkosti a nedokonalosti svojich 
vlastností. Zriekajme sa ducha pýchy a denne 
do svojho srdca pozývajme ducha pokory.

Pivnica
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: wikimedia.org

Na týchto stránkach sme sa už zamýšľali nad 
rôznymi stavbami. Každá z nich mala svoje 
zvláštne čaro, osobitne vtedy, keď na to boli 
naviazané detské spomienky. Neviem ako 
u vás, ale vo mne sa k pivniciam viažu tie 
najtajomnejšie. V dome, kde som vyrastal, 
boli také pivnice tri. Doteraz mám pred oča-
mi klenbu z červených tehál, ktorá sa tiahla 
ponad tie miestnosti. V prvej sa už svietilo 
žiarovkou, čo až také zaujímavé nebolo, ale 

prechádzka ďalšími dvoma v gumákoch a pri 
svetle baterky bolo skutočné dobrodružstvo, 
na ktoré si živo spomínam i po viac než 
tridsiatich rokoch. Dnes sa tieto miestnosti 
používajú pomenej a mnohokrát stratili 
svoje pôvodne využitie. V minulosti to ale 
bolo inak. Uchovávala sa v nich časť obživy, 
preto si mnohí i toto tmavé a vlhké zákutie 
svojho hospodárstva dávali osobitne pože-
hnať, na čo sa používal Poriadok požehnania 
pivnice.

Po formálnej stránke sa tento obrad podo-
bá Požehnaniu humna, ibaže je o niečo jed-
noduchší. Po úvodnom požehnaní je veľká 

ekténia a prvá kňazská modlitba. Spieva sa 
1. žalm a číta 21. začalo Lukášovho evanjelia. 
Kňaz sa modlí ešte jednu krátku modlitbu 
a celú pivnicu kropí svätenou vodou.

Prvá modlitba sa začína Božím prísľubom. 
Keď budú Izraeliti poslúchať hlas Pána, 
svojho Boha, zošle požehnanie na ich vino-
hrady a každé dielo ich rúk. Preto v prvom 
rade modlitba spomína nápoje, ale hneď 
pripája i ostatné veci, ktoré v pivnici budú 
uložené. Ide však ešte ďalej a neobmedzuje 
sa iba na predmety. Vyprosuje aj požehnanie 
a ochranu pre každého človeka, ktorý bude 
do tohto priestoru vstupovať. Tiež je tu 
zahrnutá i prosba o ochranu pred všetkými 
nečistými duchmi, ktorých vedie pôvodca 
každého zla. Práve ten je touto modlitbou 
spútaný, aby nič z tejto pivnice „nezobral“ 
a žiadne zlo v nej nekonal.

Pre druhú modlitbu robí nádherný úvod 
stať zo svätého evanjelia. V nej odznieva 
podobenstvom o novom víne a nových 
mechoch. V tomto kontexte vo svojej prvej 
časti spomína na Ježišov prvý zázrak v Káne 
Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Hneď 
nato prosí, aby zostúpilo Božie požehnanie 
na nápoje (tam uložené), aby každý, kto 
sa z nich napije, bol obdarený bohatstvom 
Božieho požehnania, telesným zdravím 
a ochranou duše.

Predošlá veta nás môže zvádzať na pred-
stavu nejakého zázračného elixíru, ale tak 
to nefunguje. Preto začnime s úvodnou 
myšlienkou prvej modlitby, a potom sa i ten 
záver stane v našom živote realitou.
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Príprava na manželstvo

JJ
Jozef MiňoJ�

Dnes má skoro každý deficit času. Ponáhľame 
sa a často zanedbávame dôležité skutočnosti. 
Často sa aj kňazi stretávajú so snúbencami, 
ktorí síce chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo 
kánonickou formou (v chráme s požehnaním 
kňaza), ale hneď povedia, že sú tak pracov-
ne zaneprázdnení, že nemajú čas chodievať 
na predmanželskú prípravu. Treba si uvedomiť, 
ako dlho sa pripravujeme na profesijný život, 
stredná odborná škola – štyri roky, vysoká škola 
aj šesť, potom atestácie, odborné skúšky... 
Manželstvo je povolanie na celý život, preto sa 
Cirkev zodpovedne stavia k príprave snúben-

cov, nie iba na prijatie sviatosti manželstva, ale 
hlavne na povinnosti, situácie a problémy, ktoré 
bude treba riešiť v samotnom manželstve. 
CCEO, kán. 783 hovorí: „§ 1. Duchovní pastieri 
majú záväzok starať sa, aby boli veriaci v Krista 
pripravení na manželský stav: 1˚ kázaním a ka-
techézou prispôsobenou mládeži a dospelým, 
ktorými veriaci v Krista majú dostávať poučenie 
o význame kresťanského manželstva, o vzájom-
ných povinnostiach manželov a tiež o základ-
nom práve a povinnosti, ktoré rodičia podľa 
možností majú ohľadom starostlivosti o fyzickú, 
psychickú, náboženskú, mravnú, spoločenskú 
a kultúrnu výchovu detí; 2˚ osobitným pouče-
ním snúbencov o manželstve, ktorým sa majú 
pripraviť na nový stav.“

Podľa Pápežskej rady pre rodinu blízka príp-
rava má dve etapy. Cieľom prvej je formácia do-
spievajúcej generácie pre hodnoty manželstva, 
rozpoznanie povolania k manželstvu a výchova 
k vzájomnej úcte medzi dievčaťom a chlapcom. 
Táto všeobecná formácia sa uskutočňuje cez 
rozhovory s odborníkmi, cez duchovné stret-
nutia vo farnostiach, cez diecézne stretnutia 
mládeže. Druhou fázou je príprava páru, ktorý 
sa rozhodol pre uzavretie manželstva. Podľa 
odporúčania pápežskej rady majú absolvovať 
formačné stretnutia, ktoré im pomôžu skúmať 
povolanie do manželstva a pevnosť rozhodnu-
tia pre konkrétneho partnera. Majú pomáhať 
správne poznať vlastnosti budúceho celoživot-
ného partnera. Na formácii sa nezúčastňuje 
iba kňaz, ale aj skúsení manželia – lektori, ktorí 
sa vyznačujú vierou a dobrým svedectvom 
manželského života. Príprava na manželstvo 
je pre dobro samotných snúbencov, preto si 
na prípravu treba vyhradiť čas aspoň pol roka 
pred uzatvorením manželstva.

textov na rozvinutých zvitkoch v ruke Boho-
rodičky. Jedna z takýchto ikon, namaľovaná 
na začiatku 19. storočia pre neznámy chrám, 
sa v súčasnosti nachádza v Štátnom múzeu 
výtvarných umení A. S. Puškina v Moskve.

Prvotná ikona bola niekoľkokrát re-
novovaná, preto sa menila aj jej pôvodná 
koncepcia. Už koncom 12. storočia v hornej 
časti ikony pribudlo päť postáv radu Deé-
sis (Kristus, po jeho pravici Bohorodička 
a za ňou archanjel Michal, po ľavici Krista 

sv. Ján Krstiteľ a archanjel Gabriel). Prav-
depodobne na prelome 13. – 14. storočia sa 
na mieste pôvodného zobrazenia žehnajúcej 
ruky Krista objavuje jeho postava zobrazená 
po pás a v ruke Bohorodičky rozvinutý zvi-
tok. V tom čase starú kovovú výzdobu – rizu 

– pokrývajúcu ikonu nahradila nová zo 
striebra. V roku 1820 obyvatelia mesta 
Vladimír darovali ikone novú strie-
bornú rizu, na ktorej v druhej polovici 
19. storočia pribudlo v pravom dol-
nom rohu zobrazenie bohoľubského 
monastiera. V období 20. storočia bola 
ikona niekoľkokrát reštaurovaná.

Ikone sa začala vzdávať úcta už v 12. 
storočí, krátko po jej namaľovaní. To 
súviselo s kultom Presvätej Bohorodič-
ky Ochrankyne, v tom čase rozšíreným 
na Rusi. Jej prvé kópie sa začínajú 
objavovať najskôr v 14. storočí. Treba 
zdôrazniť, že prvotná ikona aj niektoré 
jej kópie boli divotvorné. Zázraky uči-
nené na základe vrúcnych modlitieb 
pred týmito ikonami sa dotýkali uzdra-
vení z chorôb aj vykynoženia epidémií. 
Jeden z mnohých sa udial v roku 1771, 
keď vo Vladimíre a jeho okolí prepukla 
epidémia. Len bohoľubský monastier 
s priľahlým okolím bol pred ňou zá-

zračne uchránený. V tom čase prišli do bo-
hoľubského monastiera vyslanci z Vladimíra 
s prosbou, aby zobrali do mesta divotovornú 
ikonu Bohorodičky. Po procesii s ikonou 
nákaza v meste a okolí ustala. Na pamiatku 
tejto zázračnej udalosti sa každoročne orga-
nizuje procesia s bohoľubskou ikonou Božej 
Matky od 21. mája do 16. júna z Bohoľubova 
do Vladimíra. Liturgickú pamiatku ikona 
slávi 18. júna.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: www.icon-art.info

Rozmanitosť námetov 
bohoľubskej ikony Bohorodičky
Od pôvodnej koncepcie bohoľubskej 
ikony Bohorodičky bolo v priebehu 
dejín vytvorených mnoho ikonografic-
kých variantov. V prípade niektorých je 
evidentná veľká odchýlka od prvotnej 
ikony. Na jednom z variantov je doplnená 
postava kniežaťa Andreja Bohoľubského, 
ktorý kľačí pri nohách Božej Matky. Iný 
námet predstavuje ikona, kde sú vedľa 
kniežaťa Andreja zobrazení moskovskí 
svätí – biskupi, mnísi či svetskí ľudia, 
ktorí sa v modlitebných gestách obracajú 
k Bohorodičke. Tento motív sa zvykne 
nazývať Modlitba za ľud. V inej verzii 
Bohorodička stojí na oblaku a v ruke drží 
rozvinutý zvitok s pozmenených textom. Jes-
tvujú kompozície, kde sa v pozadí nachádza 
krajina a v spodnej časti ikony bohoľubský 
monastier alebo panoráma Moskvy s hrad-
bami a kupolami Kremľa. Veľké množstvo 
kópií ikon, ktoré sa v niektorých prípadoch 
zreteľne líšia od originálu, sa objavuje najmä 
od obdobia 17. – 19. storočia. Tieto zmeny sa 
dotýkajú prítomnosti krajiny či rozmanitých 
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Anka Kolesárová
JJ

Magdaléna RusiňákováJ�

Otec sa po obradoch zastavil v kláštore 
satmárok neďaleko kostola. Sestra Bernade-
ta robila kedysi v nemocnici a vedela čo-to 
o chorobách. Preto ju ľudia v širokom okolí 
volali mastičkárka. Keď jej Ján Kolesár Hruš-
ka opísal, čo trápi jeho ženu, hneď vedela, že 
ide o zápal pľúc. To síce všetci tušili, ale ako 
jej pomôcť?

„Pán Kolesár, chorobu treba vyležať 
a modliť sa, aby nebolo horšie. Čo vám však 
poradím? Dobrý je lipový čaj s cibuľou, 
horúci mäsový vývar premastí dutiny a keby 
mala horúčky, tak zábaly, studené zába-
ly. Na hrudník nech si dáva teplé obklady 
z masti, husacej alebo inej, nech ju to vnútri 
prehreje.“

 „Pán Boh zaplať, sestrička,“ lúčil sa otec 
s ustarostenou tvárou, mysliac na ľudí, ktorí 
už v dedine na zápal pľúc pomreli. Choroba 
si nevyberá. „A prosím, odporúčam ju do va-
šich modlitieb.“

Život v dome Jána Kolesára Hrušku sa 
na jednej strane spomalil, na druhej strane 
ubiehali minúty a hodiny šialeným tempom. 
Striedali sa tu susedia a známi: niekto prinie-
sol chlieb, niekto koláč, iný polievku. Bola 
Veľká noc a každý Annu ľutoval, že je chorá. 
Otec vyprevádzal hostí a predo dvermi 
s nimi ešte chvíľu postával. Niektorí mu len 
potriasli rukou, iní ho chlapsky potľapkali 
po pleci. A Ján si do rukáva nenápadne utie-
ral vlhké oči. Nevedel ich skryť ani pred deť-

mi. Anna ležala už takmer týždeň v posteli 
a bolo jej čoraz horšie. Už ani veľa nekašľala, 
len pri každom nádychu a výdychu jej píska-
lo v hrudi. Tvrdila, že ju nič nebolí, „len tie 
pľúca“. Keď sa predsa rozkašľala, k ústam si 
prikladala šatku, do ktorej vypľúvala hrdzavé 
hlieny.

Veľká noc prešla ani nevedno ako. Kolesá-
rovci prežívali tohto roka obrady Zeleného 
štvrtka a Veľkého piatka mimoriadne inten-
zívne, uvedomujúc si do dôsledkov všetky 
slová o utrpení a smrti. Preniesť sa však 
v tejto situácii cez Bielu sobotu a Veľkonočnú 
nedeľu bolo ťažšie. Kresťanský svet sa tešil 
z víťazstva zmŕtvychvstalého Krista a oni 
mali pred očami posteľ s umierajúcou mat-
kou. Mládež v Miškovom a Ankinom veku sa 
bavila na oblievačkách, spievala a tancovala, 
a oni prijímali návštevy, ktoré sa nenápadne 
prichádzali rozlúčiť.

V utorok bol Ján po kňaza, aby udelil 
manželke posledné pomazanie, ako sa 
vtedy hovorilo pomazaniu chorých. Anna sa 
po sviatosti upokojila, dýchala tichšie a zdalo 
sa, že ju horúčka na chvíľu opustila. Ráno 
ešte otvorila oči, akoby si chcela obhliadnuť 
deti. Anka ju vystískala, pobozkala a mlčky 
odišla do školy. Pri mame ostal len otec. Aj 
Miško sa vytratil kdesi do stodoly utriediť si 
myšlienky. Nič sa mu nechcelo robiť, všetko 
sa mu videlo akési nezmyselné. Ján si k Anne 
sadol, chytil ju za ruku a modlil sa pri nej ru-
ženec. Pri poslednom desiatku sa Anna ešte 
bolestivo nadýchla, s dôverou sa na svojho 
Janka usmiala a potom vydýchla naposledy. 
(úryvok)

Idem k Stvoriteľovi
Idem na sväté prijímanie, do svojho srdca prijmem telo a krv Ježiša Krista. On je Stvoriteľ, 
pretože Kristus je Boh, druhá božská osoba vo Svätej Trojici. Pri stvorení pôsobila celá Svätá 
Trojica, lebo Pán Boh existuje tak, že všetky osoby spolupracujú. Takto aj druhá osoba spo-
lupracovala pri stvorení a táto druhá osoba prijala na seba ľudské telo. Dostala meno Ježiš 
Kristus a jeho telo a krv prijímaš do svojho srdca. Uznaj svoju nehodnosť! Ježišu, som nehodný 
k tebe pristúpiť! Ako veľmi sa musím ponížiť, keď ty, Stvoriteľ veľkého sveta, si sa tak ponížil! 
Buďte ďaleko odo mňa, svetská márnosť, ľudská pýcha!

Ježišu, ľutujem, že som takého svetského zmýšľania, že som sa zamiloval do sveta, že som 
často miloval stvorenie a zabudol som na Stvoriteľa. Aká je to nerozumnosť! Milovať blato, 
milovať to, čo dnes žije, zajtra hnije, a pritom uraziť samú krásu, samú dobrotu Stvoriteľa.

Ó, Ježišu, idem na sväté prijímanie, idem k tebe, aby si ma naučil, ako si mám ceniť pozem-
ské veci, ako mám všetko kvôli tebe milovať a len toľko milovať, aby som ťa neurazil, aby som 
nestratil nebo kvôli zemi! Aby som nestratil Stvoriteľa pre úbohé stvorenie! Príď, Ježišu, príď 
k tomu, ktorého ty od vekov poznáš, ktorého si sa od večnosti rozhodol stvoriť, ktorého ty 
od vekov miluješ. Príď, aby som aj ja mohol milovať od teraz až na veky. Amen.

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

15.
Vzdávanie vďaky za stvorenie

Lístky na sedenie na štadióne Lokomotíva budú 
poskytnuté len na základe registrácie farností. Počty budú 

prerozdeľované podľa možností a kapacity štadióna.  
Preto farnosti prosíme o včasnú registráciu. 

Informácie pre registráciu farností, spoločenstiev a kňazov:
registracia@blahorecenie.sk, knazi@blahorečenie.sk

Pre registráciu dobrovoľníkov: 
dobrovolnici@blahorecenie.sk, 0948 338 003

V prípade záujmu o ubytovanie:
ubytovanie@blahorecenie.sk

Viac informácií: 
blahorecenie@abuke.sk, 0948 321 220

info@blahorecenie.sk, 0948277219

Keďže 1. september je štátny sviatok a obchody budú zatvorené, 
myslíte prosíme na dostatok jedla a pitia z vlastných zásob.

www.annakolesarova.sk

Radšej smrť ako hriech

Slávnosť blahorečenia
1. septembra 2018, Košice

s

PODPORTE PRÍPRAVU BLAHOREČENIA

Modlitbou za požehnané ovocie blahorečenia.

Finančne na číslo účtu Arcibiskupského úradu pre blahorečenie:  
SK50 0200 0000 0039 4017 105.

piatok 31. august 2018 
S Ankou na kolenách 
Večerná vigília v Dóme sv. Alžbety 

 › 17:15 Meditatívny ruženec 
 › 18:00 Svätá omša, celebruje Mons. Marek Forgáč, biskup
 › 19:30 Duchovno-poetické pásmo, hudobný doprovod 

Poetika muzika

sobota 1. september 2018 

Slávnosť blahorečenia  
na štadióne Lokomotíva

 › 07.00 Ranné chvály so spoločenstvom Maranatha
 › 08:00 Priblíženie životného príbehu Anny Kolesárovej 

hudobný doprovod Dominika Gurbaľová 
 › 09:00 Modlitba radostného ruženca 
 › 10:00 Eucharistické slávenie s úkonom blahorečenia 

celebruje J.Em.kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre 
kauzy svätých, legát pápeža Františka

 › 12:30 „Radosť z vďačnosti“  
účinkujú: Hanka Servická, Sima Martausová 
Slza radosti: choreografia o Anke, réžia Peter Weinciller

 › 15:00 Hodina milosrdenstva a korunka 
Božieho milosrdenstva 

nedeľa 2. september 2018
 › 10:30 Ďakovná svätá omša v Dóme sv. Alžbety 

s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej, celebruje 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. 
V závere svätej omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie 
mučeníckej smrti Košických mučeníkov. 

Ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom  
s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej 

bude sláviť Mons. Bernard Bober,  
arcibiskup – metropolita  

v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 hod. 

Anny KolesárovejPROGRAM  
SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA 

Sila čistej lásky Dotyk radosti Románový životopis

KNIHY  o Anne Kolesárovej

s

big big

big big
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31. august (piatok)
17.15 Meditatívny ruženec 

18.00 Svätá omša
19.30 Duchovno-poetické pásmo

1. september (sobota) 
Slávnosť blahorečenia na štadióne Lokomotíva 

07.00 Ranné chvály (Marana tha) 
08.00 Priblíženie životného príbehu Anny Kolesárovej 

(Dominika Gurbaľová)
09.00 Radostný ruženec 

10.00 Eucharistické slávenie s úkonom blahorečenia 
(celebruje kardinál Giovanni Angelo Becciu,  

prefekt Kongregácie pre kauzy svätých,  
legát pápeža Františka)

12.30 Radosť z vďačnosti; Slza radosti 
15.00 Hodina milosrdenstva  

a Korunka Božieho milosrdenstva 

2. september (nedeľa)
10.30 Ďakovná svätá omša v Dóme sv. Alžbety  

s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej

30. september (nedeľa)
10.00 Ďakovná slávnosť vo Vysokej nad Uhom  

s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej

Viac informácií: 
+421 948 321 220
blahorecenie@abuke.sk; info@blahorecenie.sk
annakolesarova.sk



PONDELOK 27. august
Prepodobný Pimen
Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, zač. 21
... tvoja viera ťa uzdravila... (Mk 5, 34)
Kto z nás neprežíva z času na čas ťažké chvíle? Máme obavu o svoje 
zdravie, o svoje deti, o svoju budúcnosť... Aj žena z evanjelia prežívala 
niečo podobné. Čo robiť v takejto chvíli, aby sme to zvládli? Odpoveď 
nám dáva sám Ježiš, keď chváli uzdravenú ženu: „... tvoja viera ťa 
uzdravila.“ Carlo Carretto, taliansky duchovný spisovateľ, napísal: „Až 
raz prídete na môj hrob, o nič iné neproste, len o vieru.“ Pane Ježišu, 
verím, že chceš moje dobro.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7, zač. 22 (rad.); Gal 3, 15 – 
22, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (rad. z nasled. dňa)
Ježiš sa čudoval ich nevere. (Mk 6, 6)
Včera sme uvažovali o našej viere a o tom, aká je dôležitá. O tom, že 
je to pravda, hovorí aj dnešné evanjelium, v ktorom sa Ježiš čudoval 
nevere svojich rodákov. Tí neprijali jeho povzbudivé slová, lebo ľahšie 
im bolo neveriť, odsúdiť, len aby nemuseli niečo zmeniť vo svojom 
živote k lepšiemu. Aké oblažujúce je každé slovo, ktoré prijímam 
a uchovávam vo svojom srdci. Pane, chcem počúvať tvoje slová 
povzbudenia a riadiť sa nimi.
Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24
Dám ti všetko, čo si len zažiadaš... (Mk 6, 23)
Čo môže človek dať? Len to, čo má. Keď sv. Filip Neri chodil po Ríme 
a prosil o pomoc pre chorých, ľudia mu dávali to, čo mali. V jednom 
dome mu však vyliali do vreca obsah nočníka. Filip na to povedal 
svojim spoločníkom: „Každý dáva len to, čo má.“ Mal Herodes 
možnosť dať dievčine pol kráľovstva? Nie, lebo bol len vazalom 
rímskeho cisára. Aj ja môžem dať len to, čo mám. Kiež je v mojom 
srdci veľa lásky, pokoja, trpezlivosti..., lebo to odo mňa čakajú moji 
blížni.
Liturgia: Predobraz. antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Sťatia 
hlavy. Myrovanie. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

ŠTVRTOK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 30 – 45, zač. 25
Ježiš pozdvihol oči k nebu, dobrorečil... (Mk 6, 41)
Toľko vecí máme okolo seba, a sme za ne vďační? Ježiš nás svojím 
postojom učí, že vďačnosť je veľmi dôležitá. Máme byť vďační 
rodičom za život, za výchovu, za odovzdanú vieru. No máme byť 
vďační predovšetkým Bohu, lebo on ako dobrý Otec najlepšie vie, 
čo potrebujeme, a to nám aj dáva. Pane Ježišu, každý deň ti chcem 
ďakovať za tvoju štedrosť.
Liturgia: Každ. antifóny. Menl. časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, zač. 26 (rad.); Hebr 9, 
1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)
... sadla si Pánovi k nohám... (Lk 10, 39)
Ako často sedával malý Ježiš pri nohách svojej matky Márie a počúval 
ju. Neskôr ona počúvala jeho a tiež mnohí iní, podobne ako Mária, 

Lazárova sestra. Počúvať Pána je veľmi dôležité. Ježiš veľa ráz povedal: 
„Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ (Mk 4, 9 a i.). A tiež povedal: 
„Dajte pozor, ako počúvate“ (Lk 8, 18). Dôležité tiež je, aby sme to 
zachovávali. Pane Ježišu, každý deň si nájdem chvíľu, aby som počul 
tvoje slovo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

SOBOTA 1. september
Začiatok cirkevného roka 
Prepodobný Simeon Stĺpnik
Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (z indiktu); Kol 
3, 12 – 16, zač. 258; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodobnému)
Poslal ma oznámiť... slepým, že budú vidieť... (Lk 4, 18)
Aký nádherný je dar zraku – videnia a aký úžasný je dar, keď človek 
dokáže vidieť srdcom, ktorým poznáva dobro aj zlo okolo seba 
a snaží sa to rozlíšiť. Aký úžasný dar je poznať – vidieť svoje hriechy 
a neposudzovať ľudí okolo seba. Pán Ježiš prišiel práve preto, aby sme 
videli a správne videli, aby o nás neplatilo to, čo povedal na adresu 
farizejov: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: 
Vidíme. A tak váš hriech ostáva.“ (Jn 9, 41)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod. 
Tropár z indiktu, Bohorodičke a Simeonovi, Sláva, kondák Simeono-
vi, I teraz, kondák z indiktu. Ostatné menlivé časti z indiktu a Sime-
onovi (HS: 179, 188, 262; PZ: 135, 145, 232; HP: 247)

NEDEĽA 2. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Mamant
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92
... tento poklad (Božie svetlo viery) máme v hlinených nádobách. 
(2 Kor 4, 7)
Božie svetlo je veľký Boží dar. Čerstvo pokrsteného človeka voláme 
novoosvietený – neofita, lebo len nedávno ho osvietilo Božie svetlo 
a on spoznal Krista ako svojho Kráľa, Boha a Pána. Mať Krista 
za Kráľa, Boha  a Pána znamená len jemu patriť, len jemu veriť, 
len po tom túžiť, aby som plnil jeho vôľu. Samozrejme, že aj ľudí 
a veci okolo seba vnímame ako Boží dar, ba poklad. Toto svetlo nám 
tiež pomáha, aby sme sa v živote správne rozhodovali – aby sme 
spoznávali Božiu vôľu a plnili ju. Koľko ráz v živote si nevieme dať 
rady, čo urobiť, ako urobiť... Raz sa na mňa s dôverou obrátila žena, 
ktorá bola v ťažkej životnej situácii, aby som jej pomohol. Hovorím 
jej: „Poďme spolu prosiť o Božie svetlo, aby sme sa správne rozhodli 
a oslovili správnych ľudí, ktorí by nám vedeli pomôcť, lebo neviem, 
na koho sa obrátiť.“ A Boh nám dal svetlo, oslovili sme tých správnych 
ľudí, ktorí urobili, čo bolo treba, a tej žene pomohli. Toto ma naučili 
v Hnutí fokoláre, kde sa často pripomína, aké je dôležité prosiť 
o svetlo. Svätý Pavol nám pripomína, že tento poklad – Božie svetlo 
máme v hlinených nádobách, to znamená, že oň ľahko môžeme prísť, 
ak si ho nechránime. Lebo – ako hovorí ďalej sv. Pavol – zo všetkých 
strán nás sužujú, sme bezradní, prenasledujú nás, ale nehynieme. 
Želám každému, kto číta tieto riadky, aby ho sprevádzalo Božie svetlo 
a pomáhalo mu na ceste za Kristom.

26 www.casopisslovo.sk
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Srdečne vás pozývame 
NA BISKUPSKÚ VYSVIACKU

Mariána Andreja PACÁKA CSsR
2. septembra 2018 o 10.00 h

V BAZILKE ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA  
V MICHALOVCIACH.



Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK 3. september
Hieromučeník Antim
Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 – 7, 8, zač. 27
... ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 6, 6)
Srdce je ústredným orgánom nášho tela. V biblickom zmysle je srdce 
najvnútornejšou časťou nášho bytia. Tam sídli to, čo považujeme 
za najdôležitejšie či najsvätejšie v našom živote. V tomto zmysle 
hovorí Ježiš, že: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 
21). Čo je v mojom srdci? Je tam Boh, je tam moja manželka, moje 
deti, láska, poctivosť, obetavosť...? Pane, daj mi nové srdce a odstráň 
mi kamenné srdce (porov. Ez 36, 25an).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 4. september
Hieromučeník Babylas
Čítania: Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, zač. 28
... ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 6, 6)
Aj včera, aj dnes sme počuli v podstate o tom istom. Keď dieťa 
nepočúva, čo mu rodičia povedali, zopakujú to. Aj Cirkev nám dnes 
opakuje tie isté slová evanjelia, akoby chcela povedať: „Nezabudol 
si? Kde je tvoje srdce? Pri Bohu či pri hriechu?“ Včerajšie Božie slovo 
vstúpilo do tvojho srdca či preletelo mimo neho? Uverme Bohu, že 
nás má rád, ctime si rodičov, rešpektujme jeho prikázania, lebo v nich 
je náš život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 24a, zač. 29
Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. (Mk 7, 20)
Aj dnešné evanjelium nám hovorí o srdci. Kedy je to tak, ako hovorí 
Ježiš? Vtedy, keď v ľudskom srdci nemá miesto Boh, ale neresti, ktoré 
spomína. Tie potom ovládajú človeka a ničia život jemu aj ľuďom 
okolo neho. Taký človek možno aj príde do chrámu, ale nemyslí na to, 
čo by mal vo svojom živote zmeniť, rozmýšľa len nad tým, čo by 
mali zmeniť tí okolo neho. Pane, chcem, aby si bol ty v mojom srdci, 
aby z môjho srdca mohla vychádzať láska, odpustenie, trpezlivosť, 
čistota, vernosť, pokora...
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 6. september
Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách
Čítania: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 – 30, zač. 30
... radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
Z čoho všetkého sa človek dokáže radovať: zo zaľúbenia, z detí, zo 
zdravia, z priateľov, z opätovanej lásky, z peňazí, z postaveného 
domu... To sú pekné radosti. Horšie je, keď sa človek raduje z toho, 
že niekoho oklamal, poškodil mu, z jeho nešťastia... Ježiš nám však 
ponúka radosť, ktorú nám nik nevezme (pozri Jn 16, 22), a to bude 
vtedy, keď sa s ním znova stretneme. Nezabudnime: naše mená sú 
zapísané v nebi, Boh nás chce mať tam pri sebe. Kvôli tomu sa oplatí 
veľa preveľa stratiť. (pozri Mk 8, 34 – 38)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

PIATOK 7. september
Obdobie pred sviatkom Narodenia Presvätej Bohorodičky 
Mučeník Sózont
Čítania: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, zač. 32 (rad.); 1 Kor 10, 23 – 
28, zač. 146; Mt 24, 34 – 44, zač. 101 (rad. z nasled. dňa)
... neprestávam za vás vzdávať vďaky. (Ef 1, 16)
Sv. Pavol ďakuje Bohu za kresťanov v Efeze, keď vidí, že prijali Krista 
do svojho srdca a Kristus ho celé naplnil. Aj ja veľa ráz ďakujem Bohu 
za tých, ktorých som v živote stretol v rôznych farnostiach, ale aj 
za to, že si ľudia viac všímali Krista ako mňa, lebo naša viera nemá 
stáť na kňazovi, ale na Kristovi. V prípade, že kňaza preložia, sa nič 
nedeje, lebo Kristus ostáva stále ten istý.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia 
pred sviatkom, Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. Os-
tatné menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159, 263; PZ: 
114, 233; HP: 114, 249)

SOBOTA 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky 
(Sobota pred Povýšením)
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba! (Gn 28, 17)
V dnešný sviatok Narodenia Panny Márie počúvame na večierni 
čítanie z Knihy Genezis o Jakubovi, ktorý uteká pred svojim bratom 
Ezauom. Je vo veľmi ťažkej situácii, nevie, o koho sa má oprieť, a sám 
Boh k nemu prichádza. Jakub ho spoznáva ako toho, kto ho má rád, 
a zveruje mu svoj život, a miesto, kde to pochopil, nazýva domom 
Božím a bránou do neba. Boh je všade tam, kde sú ľudia s otvoreným 
srdcom pre neho. Podobne to pochopila aj Panna Mária a ona sama sa 
stala Božím domom. Pane, aj ja chcem byť tvojím domom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo sviatku. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviat-
ku. Myrovanie (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

NEDEĽA 9. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Nedeľa pred Povýšením 
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna
Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (rad.); Gal 6, 
11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (Ned. pred Povýšením); Gal 4, 22b 
– 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)
Veď Boh tak miloval svet... (Jn 3, 16)
O pár dní budeme sláviť sviatok Povýšenia sv. Kríža. Kríž je znakom 
spásy, hovorí sa v jednej piesni. Kríž je však predovšetkým znakom 
lásky Boha k nám ľuďom, ako to dosvedčuje dnešné evanjelium: 
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 
16) Tieto slová potrebujeme často počuť, aby sme napriek svojim 
hriechom (a máme ich dosť, len ich treba spoznať) verili v Božiu 
lásku. Otcovia Cirkvi ich práve preto vložili do anafóry Liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho, aby sme na to nezabudli. Keď sa to kňaz modlí, 
mal by si povedať: „Boh mi to znova pripomína, aby som na to 
nezabudol a pripomenul to aj tu zhromaždeným.“ Bolo by pekné, 
keby ich kňaz aspoň niekedy prečítal nahlas, aby tieto slová počuli 
zhromaždení veriaci.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod 
nedeľný. Tropár z hlasu, z Narodenia a svätým, Sláva, kondák svätým, 
I teraz, kondák z Narodenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
pred Povýšením a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne z Narodenia. (HS: 150, 265, 268; PZ: 104, 235, 238; 
HP: 105, 252, 255)

Milan Mojžiš

272018 / 17



28 www.casopisslovo.sk

SL
O

V
O

 D
EŤ

O
M detská

Katolícka cirkev je tvore-
ná cirkvami sui iuris, ktoré 

sú rovnocenné. Je to cudzie slovo a znamená, že sú to cirkvi svojho 
práva. Každá z nich má svoje špeciálne zvyklosti a vytvára ju aj 
spoločné územie. Cirkev sui iuris je ako rodina, ktorá má svoju 
hlavu – ocka a ostatných členov rodiny. Majú svoj dom, záhradu, 
svoje zvyklosti, spôsob výchovy, modlitby, práce... Ostatné rodiny 
to rešpektujú a nezasahujú do jej života. Ale každá z rodín v meste 
alebo na dedine patrí do väčšieho farského spoločenstva, ktoré má 
svoju hlavu – kňaza a často aj jeho celú rodinu.
Vieš, koľko cirkví sui iuris má Katolícka cirkev?
Dozvieš sa to, keď správne vypočítaš príklad:

Brat Nestor 
vravel, že je to 

nejaké medziná-
rodné stretnutie.

Prišli nejakí 
pútnici. 

Ako iní? Čo sa 
deje?

...Je to veľmi pekné, keď 
takto svorne putujú ľudia 
z rôznych strán sveta.

Otče!
Otče! 

Čo je ta za 
hluk, synku?

Komiks

Pí
še

 a
 k
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sl

í D
ad

a 
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ol
es
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ov
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Príbehy poslušníka

Pozrite sa, 
určite nebudú 

z jednej 
krajiny.

Leporelo 30

          Ahoj, deti! 
Všeobecná sa inak povie aj katolícka. Cirkev, do ktorej patríme, má otvorenú náruč, ponúka 
sa všetkým bez rozdielu rasy, veku, pohlavia, povolania... A ponúka všetko, čo má – Krista.

Máte pravdu, ale 
títo sú iní.

Na všetky strany

Toho roka je 
ich viac ako 

inokedy. 

Áno...
       To je obraz 
našej Cirk-
 vi, kto-
  rá...

...
je tu pre 

všetkých . 

Kto 
patrí do Cirkvi?

Rodina pre všetkých

Ježiš poslal apoštolov, aby 
ohlasovali radostnú zvesť všade 
a všetkým. Počúvli ho a vydali 
sa na cesty. Vo vtedajšej dobe 
toho najviac pochodil asi 
apoštol Pavol, ale nezaostávali 
ani ďalší. Tam, kam prišli, začali 
vznikať miestne cirkvi. Priraď 
krajinu k menu učeníka, ktorý 
v nej ohlasoval evanjelium.

Viete, kedy je pohár 
s určitosťou plný? 
Keď začne prete-
kať. Tak by sme si 
mohli predstaviť aj 
Katolícku cirkev. Je 
to plný pohár 
všetkého, čo každý 
človek potrebuje 
na spásu – Božiu 
i ľudskú autoritu, 

Božie slovo aj tradíciu, sviatosti a spoločenstvo 
tých, ktorí uverili (živých i tých, ktorí už vkročili 
do večnosti), má plnosť darov i vedenia. 
Navyše tento pohár sa ponúka všetkým.
Urob si ekologický pohár z papiera a naplň ho 
osviežujúcou vodou. Potrebuješ naň biely 
papier (A4), ktorý orežeš do štvorca, a môžeš si 
ho podľa nášho návodu poskladať.

Ten, kto
1. má Kristovho Ducha;
2. prijíma celé jej riadenie a prostriedky spásy 
cez jej biskupov a pápeža;
3. v nej spája s Kristom cez vyznanie viery, 
sviatosti, cirkevné vedenie a spoločenstvo.

Plnosť

Choďte teda, učte všetky národy a 
krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 

Svätého a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal. (Mt 28, 19 – 20a)

15 – 10 + 8 – (1+1) + 100.2 – 19 –16.3 + 21 – 77 + 4 – 17.4 =

Len pre zaujímavosť: len jedna 
z cirkví je západná, všetky ostat-
né sú východné. Tieto cirkvi majú 
rôzne obrady, u nás na Slovensku 
sú dva: byzantský – Gréckokato-
lícka cirkev a latinský – Rímskoka-
tolícka cirkev.

Cyril a Metod
José Vaz
Peter
Ondrej
Jakub
Filip
Bartolomej
Tomáš
Matúš
Šimon Horlivec
Júda Tadeáš
Patrik
Bonifác

Írsko
Rím

Trácia
Španielsko

Cejlón (Srí Lanka)
Arménsko

Egypt
Veľká Morava

Perzia
Nemecko

Etiópia
India

Grécko

Všeobecnú

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – september

50 rokov: Elena Klinčaková, Helcmanovce; Ing. Štefá-
nia Letašiová, Trenčín
60 rokov: Helena Andrejková, Sačurov; Anna Capová, 
Lomné; Anna Dimunová, Kysta; Anna Mizeráková, Ko-
šice
70 rokov: Mária Dudová, Tichý Potok; Anton Džavan, 
Lesné; Michal Fedič, Nižná Rybnica; Mária Kačmárová, 
Svit; Lýdia Kubaniová, Veľké Ozorovce; Mária Plasko-
ňová, Kamenica nad Cirochou; Marta Ujlakyová, Koši-
ce; Mária Urmacherová, Kuzmice; Tomáš Varga, Nižná 
Rybnica; Mgr. Ján Zavacký, Ľubica; Mária Zvalčaková, 
Kusín
75 rokov: Mária Baranová, Vranov-Čemerné; Anna 
Birčáková, Drienica; Ladislav Fedor, Iňačovce; Mária 
Hrabiková, Vysoká nad Uhom; Helena Ivanová, Košice; 
Mária Kolesárová, Dvorianky; Ján Mičo, Vyšná Olšava; 
Mária Miškaničová, Vranov-Lomnica; Ján Rebej, Koši-
ce-Šaca; Mária Repická, Novosad; Andrej Sabol, Bud-
kovce; Dušan Varady, Michalovce-Vrbovec; Helena 
Veliká, Jastrabie nad Topľou
80 rokov: Oľga Ďurišinová, Trebišov; Mária Hrehová, 
Stakčín; Anna Mergeščiková, Svidník
85 rokov: Anna Feriková, Zemplínske Hradište; Mária 
Galajdová, Čertižné; Katarína Kittanová, Kežmarok; 
MUDr. Andrej Molnár, Košice; Ján Šalata, Sačurov
90 rokov: Mária Buksarová, Hlivištia; Mária Pečeňáko-
vá, Hlivištia; Mária Čekľovská, Moravany

BLAHOŽELÁME

V mesiaci júl sme si pripomenuli 20 rokov kňazskej vy-
sviacky nášho duchovného otca Michala Onderka. Te-
šíme sa, že sedem rokov pôsobí medzi nami. Úprimne 
ďakujeme Pánu Bohu za dobrého a obetavého kňaza, 
ktorý nás chápe v našich trápeniach a povzbudzuje 
k dobrému. Pri príležitosti jeho dvadsaťročnej kňazskej 
vysviacky mu ďakujeme za to, že nás vedie po správnej 
ceste. Do ďalších rokov mu vyprosujeme múdrosť da-
rov Svätého Ducha, pevné zdravie, veľa síl, apoštolskej 
vytrvalosti a ochrany nebeskej Božej Matky.

veriaci Gréckokatolíckej farnosti Bardejov-Družba

8. augusta náš duchovný otec Mi-
loš Baran oslávil 35 rokov života. 
Pri tejto príležitosti vám, drahý 
duchovný otec, ďakujeme za roky 
strávené s nami, za vaše posols-
tvá lásky, horlivé hlásanie evanje-
lia. S radosťou vám vyprosujeme 
od nebeského Otca mnoho Božích milostí, hojnosť da-
rov Svätého Ducha aj ochranu našej nebeskej Matky 
Panny Márie. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Nižný Hrabovec

Milý náš otec Mikuláš Tatár, prij-
mite od svojich veriacich srdečné 
blahoželanie k vášmu jubileu – 40 
rokom života a 15 rokom kňaz-
stva. Pri tejto príležitosti vám 
prajeme silnú vieru, ktorá dáva ži-
votu zmysel, nádej, ktorá posúva 

vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením všetkého. Do ďalších 
rokov kňazského i osobného života vám a vašej rodi-
ne vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha, radosť 

z povolania, lásku i ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Na mnohaja i blahaja lita.

veriaci z farnosti Zámutov

26. augusta oslávi 80 rokov života naša mamka, babka 
a prababka Mária Čabalová z Kobylníc. Milá mamka, 
pri tejto príležitosti zo srdca ďakujeme za dar života, 
obetavosť a modlitby a do ďalších rokov vám vyprosu-
jeme zdravie, hojnosť Božích milostí a ochranu Presvä-
tej Bohorodičky, ku ktorej sa denne utiekate. Na mno-
haja i blahaja lita!

s úctou a láskou dcéry Anna a Mária s rodinami

So srdcom plným vďaky pozdra-
vujeme nášho oslávenca, otca 
Martina Mihalča, ktorý 23. au-
gusta oslávil 40. narodeniny. Dra-
hý otec Martin, prijmite od nás 
svojich farníkov blahoželanie 
a zároveň aj poďakovanie za tri-
násťročné spoločenstvo s vami. Je toho veľa, za čo sa 
vám chceme úprimne poďakovať. Ďakujeme za du-
chovné vedenie a starostlivosť, za hmotné zveľade-
nie chrámu, fary. Slová nedokážu povedať všetko, čo 
srdce ukrýva. Všetky vaše dobrá a námahy sú zapísané 
u Pána. Nech sa vám za všetko odmení Boh a my ho pri 
tejto vzácnej príležitosti prosíme: Pane, nech náš otec 
Martin má v duši pokoj, svetlo a jas. V modlitbe dvíha-
me za neho hlas, nech dobrotivý Pán Boh a Bohorodič-
ka vypočujú nás. Nech mu do ďalších rokov nebeský 
Otec dá hojnosť milostí, Bohorodička prijme pod svoj 
ochranný plášť a v kňazskom živote chráni ešte dlhý 
čas. Božia láska a dobrota nech prežiaria ďalšie roky 
jeho života.

s láskou, vďakou a úctou vám Bohom zverení farníci 
z Jasenova a Ruskoviec

OZNAMY

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

Tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť 
budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchov-
né osvieženie, srdečne pozývame na víkendovú oázu 
pre bezdetných manželov. 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
Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele
Kedy: 28. – 30. september; Cena: 120 eur/pár
Viac informácií: vikend.manzelia@gmail.com

Kurz zlátenia ikon

Pozývame vás na jednodňový kurz zlátenia ikon 22-ka-
rátovým plátkovým zlatom tradičnou technikou. Kurz 
obsahuje prípravu podkladu pred zlátením, zlátenie, 
leštenie achátovým kameňom s výsledkom hladkého 
a žiarivého zlata. Výučba prebieha v anglickom jazyku 
s prekladom do slovenského jazyka.
Termín kurzu: 31. august (08.30 – 18.30)
Cena kurzu: 150 eur (vrátane materiálu)
Miesto: Premonštránske gymnázium, Kováčska 28, 
Košice
Kontakt: Lucia Jurgová, tel: 0905 849 738, e-mail: kurz.
ikonografia@gmail.com

Pozvánka do Ráchelinej vinice

Pozývame ťa na víkendový duchovno-terapeutický 
program Ráchelina vinica určený žijúcim obetiam 
umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci). Prog-
ram je vhodný aj pre ľudí zranených spontánnych po-
tratom.
Miesto: Žilinský kraj; Termín: 26. – 28. október
Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk, tel. 0911 911 794
Viac: www. rachel.rodinabb.sk

INZERCIA

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

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a re-
štaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgic-
kých predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________ 
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % zní-
žené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škod-
com, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu, 
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.: 
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
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MÁRIAPÓCS
15. september 2018
PÚŤ GRÉCKOKATOLÍKOV KOŠICKEJ EPARCHIE
Hosť: otec Jonáš Maxim, studita z Univskej lavry

Program: 09.00 privítanie a modlitba posvätného ruženca
 11.00 slávnostná svätá liturgia
  Moleben k Presvätej Bohorodičke
  myrovanie na podporu liečby sr. Patrície SNPM (v eurách)

Prihlasovanie na farských úradoch

detská

Katolícka cirkev je tvore-
ná cirkvami sui iuris, ktoré 

sú rovnocenné. Je to cudzie slovo a znamená, že sú to cirkvi svojho 
práva. Každá z nich má svoje špeciálne zvyklosti a vytvára ju aj 
spoločné územie. Cirkev sui iuris je ako rodina, ktorá má svoju 
hlavu – ocka a ostatných členov rodiny. Majú svoj dom, záhradu, 
svoje zvyklosti, spôsob výchovy, modlitby, práce... Ostatné rodiny 
to rešpektujú a nezasahujú do jej života. Ale každá z rodín v meste 
alebo na dedine patrí do väčšieho farského spoločenstva, ktoré má 
svoju hlavu – kňaza a často aj jeho celú rodinu.
Vieš, koľko cirkví sui iuris má Katolícka cirkev?
Dozvieš sa to, keď správne vypočítaš príklad:

Brat Nestor 
vravel, že je to 

nejaké medziná-
rodné stretnutie.

Prišli nejakí 
pútnici. 

Ako iní? Čo sa 
deje?

...Je to veľmi pekné, keď 
takto svorne putujú ľudia 
z rôznych strán sveta.

Otče!
Otče! 

Čo je ta za 
hluk, synku?

Komiks

Pí
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Príbehy poslušníka

Pozrite sa, 
určite nebudú 

z jednej 
krajiny.

Leporelo 30

          Ahoj, deti! 
Všeobecná sa inak povie aj katolícka. Cirkev, do ktorej patríme, má otvorenú náruč, ponúka 
sa všetkým bez rozdielu rasy, veku, pohlavia, povolania... A ponúka všetko, čo má – Krista.

Máte pravdu, ale 
títo sú iní.

Na všetky strany

Toho roka je 
ich viac ako 

inokedy. 

Áno...
       To je obraz 
našej Cirk-
 vi, kto-
  rá...

...
je tu pre 

všetkých . 

Kto 
patrí do Cirkvi?

Rodina pre všetkých

Ježiš poslal apoštolov, aby 
ohlasovali radostnú zvesť všade 
a všetkým. Počúvli ho a vydali 
sa na cesty. Vo vtedajšej dobe 
toho najviac pochodil asi 
apoštol Pavol, ale nezaostávali 
ani ďalší. Tam, kam prišli, začali 
vznikať miestne cirkvi. Priraď 
krajinu k menu učeníka, ktorý 
v nej ohlasoval evanjelium.

Viete, kedy je pohár 
s určitosťou plný? 
Keď začne prete-
kať. Tak by sme si 
mohli predstaviť aj 
Katolícku cirkev. Je 
to plný pohár 
všetkého, čo každý 
človek potrebuje 
na spásu – Božiu 
i ľudskú autoritu, 

Božie slovo aj tradíciu, sviatosti a spoločenstvo 
tých, ktorí uverili (živých i tých, ktorí už vkročili 
do večnosti), má plnosť darov i vedenia. 
Navyše tento pohár sa ponúka všetkým.
Urob si ekologický pohár z papiera a naplň ho 
osviežujúcou vodou. Potrebuješ naň biely 
papier (A4), ktorý orežeš do štvorca, a môžeš si 
ho podľa nášho návodu poskladať.

Ten, kto
1. má Kristovho Ducha;
2. prijíma celé jej riadenie a prostriedky spásy 
cez jej biskupov a pápeža;
3. v nej spája s Kristom cez vyznanie viery, 
sviatosti, cirkevné vedenie a spoločenstvo.

Plnosť

Choďte teda, učte všetky národy a 
krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 

Svätého a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal. (Mt 28, 19 – 20a)

15 – 10 + 8 – (1+1) + 100.2 – 19 –16.3 + 21 – 77 + 4 – 17.4 =

Len pre zaujímavosť: len jedna 
z cirkví je západná, všetky ostat-
né sú východné. Tieto cirkvi majú 
rôzne obrady, u nás na Slovensku 
sú dva: byzantský – Gréckokato-
lícka cirkev a latinský – Rímskoka-
tolícka cirkev.

Cyril a Metod
José Vaz
Peter
Ondrej
Jakub
Filip
Bartolomej
Tomáš
Matúš
Šimon Horlivec
Júda Tadeáš
Patrik
Bonifác

Írsko
Rím

Trácia
Španielsko

Cejlón (Srí Lanka)
Arménsko

Egypt
Veľká Morava

Perzia
Nemecko

Etiópia
India

Grécko

Všeobecnú

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



TV LUX

J24.08. (piatok)  08.20 Starý zákon: 12 kmeňov Izraela 
11.00 Doma je doma: Anka Kolesárová a jej domček 
22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J25.08. (sobota)  04.05 GkM R 10.00 V kontexte: Môže sa 
pápež pomýliť? 12.10 Dublin: Svetové stretnutie rodín 
22.05 Godzone magazín
J26.08. (nedeľa)  00.35 Poltón: Peter Milenky band 08.00 
Klbko – detský program 10.00 Anjel Pána z Dublinu 14.15 
Slovo v obraze: Najsvätejšia Trojica
J27.08. (pondelok)  08.20 Starý zákon: Princ Mojžiš 13.30 
V škole Ducha 17.30 Doma je doma: Panna Mária, Matka 
Cirkvi 20.05 Skauti – dokument s Mons. Cyrilom Vasiľom
J28.08. (utorok)  00.10 Skauti R 08.20 Starý zákon: Oheň 
v púšti 08.55 Poltón: Peter Milenky band R 17.05 Viera 
do vrecka 20.55 Gréckokatolícky magazín
J29.08. (streda)  08.20 Starý zákon: 10 Božích rán 10.45 Ra-
dosť z maličkostí – dok. 21.50 Bosco Boys z Nairobi – dok. 2
J30.08. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Starý zákon: Noc 
baránka 10.30 GkM R 16.00 Večera u Slováka 16.30 
Kulmenie 17.30 Doma je doma
J31.08. (piatok)  08.20 Starý zákon: Prechod cez Červené 
more 17.15 Blahorečenie Anky Kolesárovej 22.55 GkM R
J01.09. (sobota)  04.05 GkM R 09.00 Blahorečenie Anky 
Kolesárovej 14.00 Akatist 14.40 GkM R 20.30 Matka 
Terézia: Pero v Božej ruke – film 2
J02.09. (nedeľa)  08.00 Klbko – detský program 10.30 
Svätá omša pri príležitosti blahorečenia A. Kolesárovej

J03.09. (pondelok)  16.40 Mjanmarsko: Nádej na slobodu 
– dokument 17.30 Doma je doma
J04.09. (utorok)  08.20 Starý zákon 13.25 Quo vadis 
s Maxom Kašparů 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 
Spojení oceánom – publicistika
J05.09. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 20.20 PKP R 
21.30 Život v Turkane – dokument 22.05 Chvály
J06.09. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom Kašparů R 
10.50 PKP 16.30 Egypt: Mesto smetí – dokument 16.45 
Kulmenie: Mária v obrazoch
J07.09. (piatok)  08.25 Starý zákon 16.35 Eucharistické 
zázraky 17.30 Moja misia: Uganda 20.30 Svätá Anna: 
Matka Panny Márie – dokument
J08.09. (sobota)  10.10 GkM R 10.30 Legenda o svätom 
Júliovi 11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 Matka Terézia: 
Pero v Božej ruke – film (2) R
J09.09. (nedeľa)  08.00 Klbko – detský program 08.35 
GkM R 20.30 Duchovná poradňa

TV NOE

J24.08. (piatok)  11.45 Deváté přikázání: Nebudeš dychtit 
po manželce svého bližního 17.30 Papež František 
na Světovém setkání rodin v Dublinu
J25.08. (sobota)  06.30 Pastýř na člunu – dokument 07.30 
Animované příběhy velikánů dějin: Makabejští
J26.08. (nedeľa)  06.15 Historie, strádání a návrat Ukra-
jinské řeckokat. církve 08.20 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  10.45 Papež František na Světovém setkání rodin

J27.08. (pondelok)  19.35 Svědectví syrské mystičky Myrny 
Nazzour v Čeríně
J28.08. (utorok)  12.05 Duchovní menu 15.20 Skryté po-
klady: Christian – svedectvo 19.10 O Marii trochu jinak 
23.45 Řeckokatolický magazín
J29.08. (streda)  13.10 Zachraňme kostely (10) 14.00 Bratr 
Prem Bhai – Indie 15.20 Věrní Kristu: Chorvatští katolíci 
v Bosně a Hercegovině
J30.08. (štvrtok)  07.30 Domov pro všechny – dokument 
11.45 Mašinky: Jak se kluci učili pískat – rozprávka 15.20 
ŘkM R 17.30 Chlapi na hoře – dokument
J31.08. (piatok)  15.15 Společně pro lepší společnost – 
dokument 21.35 Premonstráti z Grimbergenu
J01.09. (sobota)  07.05 Dopisy z rovníku – dokument 07.50 
Sobecký obr – muzikál 12.00 Angelus Domini
J02.09. (nedeľa)  11.30 ŘkM R 20.00 Maktub – špan. film
J03.09. (pondelok)  07.05 Manželská setkání – publicistika 
12.50 Ekologie a bioetika (40) 15.15 Nárožní kámen – 
dokument o Sudáne
J04.09. (utorok)  10.55 Mosambik – Bom Padre – doku-
ment 18.40 Animované příběhy velikánů dějin: Jana 
z Arku 21.05 Řeckokatolický magazín
J05.09. (streda)  07.25 Svědectví syrské mystičky Myrny 
Nazzour v Čeríně 13.10 Skryté poklady: Christian 21.05 
Do varu s Maxem Kašparů (1)
J06.09. (štvrtok)  09.30 Meditační Kaple sv. Jana Pavla II. 
v Ústí nad Orlicí – filmový dokument 15.15 ŘkM R 18.50 
Bazilika s tajemným světlem (3)

30 www.casopisslovo.sk
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Rosa Medianiová, Silvia 
Colombová: Biblia nielen 
pre deti

Autori krásne ilustrovanej Biblie, ktorá vyšla v Spol-
ku svätého Vojtecha, chceli prerozprávať nielen 
najzaujímavejšie, ale aj tie menej známe biblické 
príbehy, ktoré na jednej strane opisujú krehkosť, 
tvrdosť a neposlušnosť Izraela voči Bohu, na druhej strane zasa neúnav-
nú, stálu a odpúšťajúcu Božiu lásku. Kniha obsahuje 59 starozákonných 
a 53 novozákonných udalostí, ktoré nepredstavuje ako samostatné epizó-
dy, ale ako jeden veľký pútavý príbeh dejín našej spásy. Nezaujme iba deti 
a tínedžerov, ale aj dospelých, ktorí chcú získať ucelený pohľad na biblické 
dejiny. Ilustrácie majú byť akýmsi prvým komentárom k textu, kde aj 
drobné detaily prinášajú hodnotu, ktorá pomáha premýšľať, uvažovať 
a chápať. (Alžbeta Šuplatová)

Skauti

Poznáte skauta? Jeden z nich začína svo-
je krátke rozprávanie v rámci relácie Na 5 
minút s nami smiechom. Nečakané, lebo ide 
o váženého člena hierarchie Katolíckej cirkvi – Mons. Cyrila Vasiľa. Chcete 
vedieť, prečo sa smial? Pozrite si kratučký dokument o kráse prírody, tu-
ristike a základnej zručnosti, odovzdávaní duchovného posolstva mladým, 
priateľstve a spoločenstve. Bude vás sprevádzať svetom skautov, ktorý je 
aj jeho svetom, pretože patrí do spoločenstva Federácie skautov Európy. 
Cez tieto spoločenstvá už prešlo množstvo mladých ľudí, ktorí sa učia žiť 
autentický kresťanský život. Ukáže vám aj národnú základňu federácie 
skautov v Taliansku – San Antonio. Stretnúť sa môžete na TV LUX 27. 
augusta o 20.05 h. (Dada Kolesárová)

Najtemnejšia hodina

Pod film zachytávajúci historické čriepky druhej 
svetovej vojny sa podpísal režisér Joe Wright, autor 
známeho filmu Pýcha a predsudok či Pokánie. Vybral 
si úsek zo života politika Winstona Churchila, ktorý 
sa krátko po svojom nástupe na miesto britského 
premiéra podrobil obrovskej skúške, keďže mal do-
činenia nielen s Hitlerom, ale aj s vlastnou stranou 
a skeptickým kráľom. Herecký výkon Garyho Oldmana možno považovať 
za geniálny. No kritici vyčítajú filmu malú údernosť, dokonca odborník 
na toto dejinné obdobie vyjadril svoj nesúhlas s mnohými historickými 
faktami, ktoré boli niekedy možno aj zámerne prekrútené. Napriek tomu 
ponúka filmársky zážitok, keďže kompozícia každej scény je premyslená 
do detailov, ktoré niekedy pôsobia až fascinujúco. (Dada Kolesárová)

Montenegrin Guitar Duo: 
Bach English Suites

Koncom jari vydalo stále známejšie všestranné 
čiernohorské gitarové duo ďalší CD nosič s klasickou 
inštrumentálnou hudbou v nezvyčajnom spracova-
ní. Mnohí diela v ich podaní považujú za jednoducho úchvatné. Goran 
Krivokapic je jedným z popredných predstaviteľov mladšej medzinárodnej 
scény (1979) a virtuózom, ktorý zvíťazil na osemnástich medzinárodných 
súťažiach a získal niekoľko medzinárodných ocenení. Danijel Cerovic tiež 
získal množstvo medzinárodných ocenení v Čiernej Hore i v zahraničí, vy-
stupuje ako sólista i ako člen komorných súborov. Duo vzniklo v roku 2005 
a ich repertoár zahŕňa prepisy renesančnej a barokovej hudby a originál-
ne kompozície z 19. storočia s dôrazom na súčasnú hudbu napísanú pre 
dve gitary. (Dada Kolesárová)
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J07.09. (piatok)  06.20 Bol som mimo: Štefan Esztergályos 
– svedectvo 15.20 Blanchet – dokument 18.00 Záblesky 
nad Andami – dokument
J08.09. (sobota)  06.45 Zambijský bambo – dokument 
07.10 Odsouzena za vlastizradu – film 18.50 Se salesiány 
na jihu Madagaskaru
J09.09. (nedeľa)  08.20 ŘkM R 14.00 Cesta na nejbezpeč-
nější místo na světě – dokument 16.40 Muzikál Judit 
– muzikál 20.00 Ježíš – príbeh

LUMEN

J25.08. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J28 .08. (utorok)  20.00 Diabol kúzla zbavený: Exorcista 
Gianni Sini na Slovensku
J29.08. (streda)  20.00 Lupa: Gréckokatolícka farnosť 
Trhovište
J31.08. (piatok)  18.00 Emauzy – svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje Mons. Marek Forgáč, 
košický pomocný biskup.
J01.09. (sobota)  10.00 Eucharistické slávenie s obradom 
blahorečenia Anky Kolesárovej
J02.09. (nedeľa)  10.30 Emauzy – svätá omša v Dóme 
sv. Alžbety v Košiciach s uložením relikvií blahoslavenej 
Anny Kolesárovej. Celebruje Mons. Bernard Bober.
J08.09. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi Vladyka Milan Chautur.

RTVS

JEDNOTKA
J27.08. (pondelok)  12.20 František z Assisi – príbeh svä-
tého Františka z Assisi
J30.08. (štvrtok)  12.20 Svätý Filip Neri – životopisný 
príbeh 16.25 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: 
Bardejov R

DVOJKA
J24.08. (piatok)  18.05 Kultúrne dedičstvo: Dóm sv. Alžbety 
18.15 Kultúrne dedičstvo: Dominikánsky kostol Košice
J25.08. (sobota)  06.45 Ľudová kultúra na Slovensku – 
dokumentárny film 10.00 Priamy prenos svätej omše 
z Trojmedzia pri obci Čierne na Kysuciach – na hranici 
Slovenska, Poľska a Čiech, pri príležitosti 10. výročia 
stretnutia slovenských, poľských a českých veriacich 
za účasti biskupov z týchto štátov
J27.08. (pondelok)  15.05 Skopje: Deň vďakyvzdania – 
dokument R
J28.08. (utorok)  20.10 Okupácia – dokument
J02.09. (nedeľa)  13.05 Dómska koruna: O zlatej korune 
na veži Dómu sv. Martina v Bratislave 13.30 Televízny 
posol 13.55 Orientácie 19.40 Slovo 01.00 Slovo R
J03.09. (pondelok)  13.10 Televízny posol R
J09.09. (nedeľa)  10.30 Svätá omša pri príležitosti ukon-
čenia Loretánskych dní v Skalici. Slávi Mons. Cyril Vasiľ 
SJ. 14.15 Orientácie 19.40 Slovo 01.05 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J02.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 
Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20 
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J09.09. (nedeľa)  09.05 Archijerejská svätá liturgia z Kated-
rálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 10.05 
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar 
Mozolová: Opri sa o mňa
J15.09. (sobota)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františ-
ka Xaverského v Banskej Bystrici pri príležitosti sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie
J16.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici/09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Farnosti P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3; 
slávi otec Peter Kačur. 10.05 Dagmar Mozolová: Encyk-
lopédia spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy 
ľudí v 20. storočí

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

 Š Z Y V A R K L A M A L S O V B K

 A A J V L O E M U Y T Y P O R A Í

 P Č T E R O R I M D O T J N N O M

 U A T O E A N A E L I E K Y Š E Ť

 Ž A T A P S L S P O D C L T T I T

 A U C E L T A O Ú R I A E R Č K L

 K A M E N E Š Ť A S T I E N E O Y

 V A P P N T N B A Ú I M A F I E N

 S E D T A Á Y T R Ž Ž L A K V Y A

 C O A E T R I O A E N I I I T S T

 O L P E T R D K I N S I N E O A O

 P E M K A A E O T I K I C A K L M

 R Á B V A T S E M E N O A E Y H S

Legenda: AFEKT, BARDEJOV, CELTA, CETYL, HLASY, IDIOT, KADET, 
KAMENE, KANYLA, KRAVY, LARVY, LIEKY, MAFIE, MATKA, METÁN, 
METRE, MISIA, MODRA, MYDLO, NINIVE, PARMA, PATENTY, PERLA, 
PLATNE, POŠTA, POTAŠ, SATIRA, SEMENO, SLAMA, SLEPEC, SMOTANY, 
SONET, SOPKA, STAVBÁR, SÚŽENIE, ŠŤASTIE, TALENT, ŤAŽNICE, TEPLO, 
TEROR, TIARA, TIENE, TLAMY, UDICE, ÚRODA, ÚSILIE, UTOROK, ÚŽINA, 
VTOKY, ŽAKET, ŽATVA, ŽUMPA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 14: Krížovka: Boh, Láska, ohlasuje sa 
milujúc. Osemsmerovka: Je málo takých nešťastí, z ktorých niet 
východiska.

Výherca: Kvetoslava Vrabľová z Korunkovej

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

Pomôcky:  
Dlask, 

Avesta, YS
Pozýval

1
q

Obsiala Lesklý náter Citoslovce 
povzdychu

Výpredaj, 
po anglicky

Stotiny 
tureckej 
menovej 
jednotky

2
q

Zložka 
Ministestva 
vnútra SR

Strunový 
hudobný 
nástroj

Vzdialenosť 
rastlín

Náplň
Verdiho opera

Základná 
číslovka

Neodborník
Vták

Útoky

Ťaví plášť
Posvätné 

iránske texty
Organizácia 

pri OSN

Nemecká 
speváčka

Toho roku, skr.
Výbušnina

Rozmeľňujú

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Priemyselná 4 u ÁNádoba 
v studni

Starý, 
po anglicky

Ruská rieka
Pridá korenie

Dodávam lesk

Zahrotený 
kolík

Youth Leader 
Victoria

Nemecká 
predložka

Farmy Pramatka

Opi, 
pejoratívne

Potomok

Rumunské 
platidlo

Zavesoval
Abvolt, značka

Hrob Orgán zraku
Ministerstvo 
nár. obrany

Page, skratka
Sekám Nemocničné 

oddelenie
Egyptský boh 

slnka
Ozn. lietadiel 

Salvádora

3  u V poriadku

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h); li-
turgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia 
(18.00 h)
21. – 30.08. Siedmy medzinár. maliarsky plenér
01.09. Fatimská sobota (10.00 h)
08.09. Púť manželských párov
09.09. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)
22.09. Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešov-
skej archieparchie 2018: archijerejská svätá litur-
gia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešov-
skej eparchie (priamy televízny prenos RTVS)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25. – 26.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda CSsR
02.09. Biskupská vysviacka otca Mariana Andreja 
Pacáka CSsR (10.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
29.08. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
01.09. Fatimská sobota (09.30 h)
05.09. Modlitby za oslob. a uzdravenie (17.30 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.
08.09. Fatimská sobota a púť primátorov a sta-
rostov (10.30 h)
09.09. Malá púť (10.30 h)
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
(10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 23.09. Kurz prípravy na manželstvo. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť: domanzelstva.sk.
28. – 30.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť 
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrá-
tenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. 
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
12. – 14.10. Kurz MMM2. Kurz pre manželské 
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzá-
jomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vede-
ním tímu SNE – Spoločenstva novej evanjelizácie 
z Dolného Kubína. Kurz MMM2 je pokračovaním 
prvého kurzu MMM a zúčastniť sa na ňom môžu 
tí, ktorí absolvovali prvý kurz. Príspevok: 95 eur.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad 
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jaku-
bany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h), 
Hlinné (11.30 h)
23. – 26.08. Tábor pre chlapcov s duchovným 
povolaním v kláštore sestier redemptoristiek vo 
Vranove-Lomnici
02.09. Deň rodiny v Čičave (10.00 – 20.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
19.09. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h) 

Ruženec za závislých: Pondelok 17.30 Chrám 
sv. Petra a Pavla na Ústecko-orlickej ul. v Poprade; 
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine; Stre-
da 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

23. – 29.09. 2018 Rodičovské putovanie do Med-
jugoria 
17.10. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)


