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Bulharská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: wikimedia.org

V roku 1859 bulharskí obyvatelia mes-
ta Kukuš poslali pápežovi list, v ktorom 
uznali jeho primát a žiadali za to 
ponechanie svojho východného obradu, 
nezávislosť vlastnej hierarchie a cirkevné 
školy s bulharským jazykom a národnou 
abecedou.

V decembri 1860 bol Dragan Cankov 
na čele delegácie zloženej z bulharskej kle-
rickej a svetskej inteligencie, ktorá odovzdala 
latinskému apoštolskému vikárovi v Kon-
štantínopole Paolovi Brusonimu žiadosť 
o cirkevnú úniu. Keď im Pius IX. odkázal, 
že je ochotný rokovať, v marci 1861 vyslali 
do Ríma delegáciu na čele s archimandritom 
Jozefom Sokolským.

Rozhovory boli úspešné: Pius IX. vyme-
noval Sokolského za apoštolského vikára pre 
bulharských katolíkov byzantského obradu 
so sídlom v Konštantínopole a v apríli 1861 ho 
v Sixtínskej kaplnke vysvätil za arcibiskupa. 
V júni 1861 uznala Sokolského aj osmanská 
vláda. No prvý bulharský gréckokatolícky 
hierarcha za dodnes neobjasnených okol-
ností už v júli 1861 odplával na ruskej lodi 
z Istanbulu do Odesy a odtiaľ do Kyjeva, kde 
zvyšných osemnásť rokov svojho života strá-
vil v Kyjevsko-pečerskej lavre. Po Sokolskom 
nastúpili Rafael Popov (1863 –1874) a Nil 
Isvorov (1874 – 1905).

Bulharský pravoslávny exarchát
Gréckokatolícka cirkev sa stotožnila s bul-
harským národným hnutím a spočiatku 
získala 60 000 členov. S pomocou kapucínov 
a redemptoristov budovala školy, sirotince 
a špitály.

Úspech cirkevnej únie medzi Bulharmi 
veľmi znepokojoval Rusko. Napriek odporu 
konštantínopolského patriarchu si ruská 
vláda v Istanbule vydobyla v roku 1870 zria-
denie Bulharského pravoslávneho exarchátu. 
Úsilie pravoslávnych exarchov o spoluprácu 
s bulharskými nacionalistami znamenalo 
koniec smerovania pravoslávnych Bulharov 
ku katolicizmu. Na prelome 19. a 20. storočia 
sa tri štvrtiny bulharských gréckokatolíkov 
vrátili k pravosláviu.

Cesta ku gréckokatolíckemu 
exarchátu
Pre bulharských gréckokatolíkov, ktorí zosta-
li verní Rímu, Svätá stolica v roku 1883 zria-
dila dva vikariáty na európskych územiach 
Osmanskej ríše: v Edirne a Solúne.

V dôsledku balkánskych vojen (1912 – 1913) 
a prvej svetovej vojny (1914 – 1918) bulharskí 
gréckokatolíci utiekli z územia dnešného 
Grécka a Turecka na územia dnešného 
Bulharska. A dôsledkom toho v roku 1926 
Svätá stolica zrušila vikariáty a nahradila ich 
apoštolským exarchátom so sídlom v Sofii.

Za touto reorganizáciou stojí apoštolský 
vizitátor (1925 – 1931) a apoštolský nuncius 
(1931 – 1934) v Bulharsku Angelo Roncalli, 
neskorší Ján XXIII. (1958 – 1963). S jeho od-

porúčaním bol za prvého sofijského exarchu 
vymenovaný Cyril Kurtev, ktorý prijal bis-
kupskú vysviacku 5. decembra 1926 v Ríme.

Exarcha Kurtev sa postaral o administra-
tívnu systematizáciu cirkvi v rámci bulhar-
ských hraníc, o pozdvihnutie liturgického 
slávenia a vzdelanostnej úrovne kléru. 
V rokoch 1934 až 1945 existoval v Sofii medzi-
obradový seminár (pre rímsky aj byzantský 
obrad), ktorý viedli jezuiti.

Súčasnosť
Bulharská gréckokatolícka cirkev nebola 
zakázaná komunistickou vládou, ale bola 
podrobená konfiškácii majetku a prísnym 
obmedzeniam, ktoré sa trocha zmiernili 
po zvolení Angela Roncalliho za pápeža Jána 
XXIII. v roku 1958. V decembri 1992 bulhar-
ský parlament síce schválil zákon o reštitúcii 
cirkevných majetkov, no niektoré regióny ho 
odignorovali.

V súčasnosti má Bulharská gréckokatolíc-
ka cirkev okolo 10 000 veriacich v šestnástich 
farnostiach hlavne na juhu krajiny. Apoštol-
ským exarchom katolíkov byzantsko-slovan-
ského obradu v Bulharsku je od roku 1995 
biskup Christo Projkov (* 1946).
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Symboly a doba
Apoštol Pavol 
v Liste Títovi 
napísal aj jednu 
vetu: „Čistým je 
všetko čisté, ale 
poškvrneným 
a neveriacim nie je 
nič čisté; ešte aj ich 
myseľ a svedomie 
sú poškvrnené.“ 
(Tit 1, 15) Táto jeho 

myšlienka bola reakciou na klamstvá, leni-
vosť, obžerstvo, peňažný zisk za akúkoľvek 
cenu a na učenie, ktoré využíva kresťanstvo 
na dosiahnutie osobného prospechu učiteľa.

Ak sa pozorne začítate do viet prvej kapi-
toly tohto listu, asi mi dáte za pravdu, že je 
aktuálny aj dnes. Ba možno viac než vtedy 
na Kréte. Biskupi sú nabádaní osobným 
príkladom, nielen slovom, ukazovať svetu 
Krista. A toto apoštol Pavol akoby kládol 
naprotiveň nezriadenému životu či hľadaniu 
nemiestneho zisku a potešenia. Zároveň však 
rozpráva o prekrúcaní pravdy, o jej zamie-
ňaní za lož a naopak. Slová o tejto dobe. Ak 
sa dnes povie slovo súdruh, 99 percentám 
opýtaných napadne socializmus. Pritom 
toto staré slovanské slovo malo iný význam – 
znamenalo druhého človeka, druha, s kto-
rým ste súdržný, ktorý s vami prežíva dobré 
i zlé. Stačila jedna ideológia, stačilo štyridsať 
rokov a z krásneho slova sa spravilo dnes 
pejoratívne pomenovanie.

Podobne sa môžeme pozrieť na farby, 
ktoré zmenili svoj význam niekedy rapídne. 
Napríklad taká dúha. Tá bola po stáročia 
symbolom nádeje. Objavila sa so slnkom 
po daždi a čím bol dážď hustejší, tým väčšiu 
nádej na slnečné počasie zvestovala. Nie 
bezdôvodne sa i farby mladých ľudí, logá 
svetových dní mládeže či iné mládežnícke 
podujatia ladia do rôznych farieb dúhy. 
No stačí jedna skupina ľudí, ktorá si tento 
odveký symbol privlastnila a prekrútila jeho 
význam a dnes mať na sebe napríklad viacfa-
rebný kríž, ako to urobil Svätý Otec František 
počas synody o mladých, znamená v očiach 
mnohých súhlasiť s dnes masívne protežo-

vanou ideológiou postavenou na nekresťan-
ských základoch.

Úprimne sa priznám, že v podobných situ-
áciách je ťažké sa rozhodnúť. Na jednej stra-
ne je tu potreba nedevalvovať a neprekrúcať 
slová a symboly, lebo to prináša do sveta 
myšlienok a ideí chaos. A ten zasa plodí zlo. 
Ježiš Kristus nás vyzýva konať pravdu, konať 
skutky pravdy na svetle pred týmto svetom 
(porov. Jn 3, 21). Na druhej strane tí slabší vo 
viere, ktorí sú navyše neustále masírovaní 
rôznymi názormi a stále hľadajú pravdu, 
môžu cez svoje poznanie, cez okuliare tohto 
sveta hľadieť na takýto počin skreslene, 
prekrútene. A vo výsledku ich viera ešte viac 
ochabne. A beda človeku, skrze ktorého 
prichádza pohoršenie (porov. Mt 18, 7).

Ako teda treba konať? Ako rozlišovať 
takéto konanie? Ako spoznať, či je za ním 
pravda, alebo lož? Na všetky otázky existuje 
jedna krátka odpoveď, jedno jediné slovo: 
život. Ako konať? Žiť pravdu. Nie iba o nej 
hovoriť, ale ju aj žiť a vedieť za ňu položiť 
svoje pohodlie i svoj život. A ako rozlišovať? 
Hľadieť na život Učiteľa, na život toho, kto 
nás chce učiť. Apoštol Pavol v tom istom liste 
píše Títovi o falošných učiteľoch: „Vyznávajú, 
že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; 
sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého 
dobrého skutku.“ (Tit 1, 16)

Preto viac než na slová sa treba zamerať 
na skutky, na vlastný život. Nie zo slov, ale, 
ako hovorí apoštol Jakub, zo skutkov svojho 
života ohlasovať pravdu, ohlasovať vieru 
(porov. Jak 2, 18). Ony, nie prázdne slová bez 
skutkov, sú žriedlom nádeje. Treba hovoriť, 
zdieľať sa, učiť sa, povzbudzovať sa, ale to 
všetko treba konať preto, aby sme konali 
skutky nášho Otca, ktorý je na nebesiach 
(porov. Mt 5, 16 a Ef 2, 10). A potom i naše 
slová a gestá budú všetci vnímať v duchu ich 
pôvodného významu, v duchu pravdy a nie 
lži.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Rozkol v Pravoslávnej cirkvi
Svätá synoda Ekumenického patriarchátu 
v Konštantínopole, ktorá sa konala 9. – 
11. októbra v Konštantínopole, rozhodla 
o udelení autokefálnosti Ukrajinskej pravo-
slávnej cirkvi. Kyjevského metropolitu tak 
v budúcnosti nebude vymenovávať moskov-
ský patriarcha, ale bude sa kánonicky viazať 
priamo na Konštantínopol.

Svätá synoda oznámila svoje rozhodnutie 
na záver zasadnutia za predsedníctva pat-
riarchu Bartolomeja I. V tlačovom komuniké 
sa uvádza, že synoda „obnovila už predtým 
prijaté rozhodnutie“ a „odvolala právne 
účinky listu synody z roku 1686, vydaného 
v okolnostiach danej doby“, ktorý udeľoval 
moskovskému patriarchovi právo vysviacať 
kyjevských metropolitov.

V závere svojho vyhlásenia synoda „apeluje 
na všetky zainteresované stránky, aby sa 
vyhli privlastňovaniu si chrámov, kláštorov 
a iných majetkov, ako aj akýchkoľvek iných 
činov násilia a odvety, aby tak prevážil Kris-
tov pokoj a láska“.

Svätá synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi 
na svojom zasadnutí v bieloruskom Minsku 
ako reakciu vydala 15. októbra rozhodnutie 
o zrušení „eucharistickej jednoty“ s Konštan-
tínopolským ekumenickým patriarchátom.

Ruská pravoslávna cirkev na čele so svojím 
patriarchom Kirillom vo svojom vyhlásení 
označila rozhodnutie Ekumenického pat-
riarchátu v Konštantínopole za „nezákonné“ 
a „prijaté jednostranne“.

J▌Synoda o mladých ukázala Cirkvi smer
Svätý Otec František 3. októbra svätou om-

šou na Námestí sv. Petra slávnostne otvoril 
15. riadne generálne zhromaždenie Biskup-
skej synody s témou Mladí, viera a rozlišova-
nie povolania.

Ako hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris 
na Slovensku sa na synode zúčastnil aj pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
Svoj príspevok, s ktorým vystúpil 16. októbra, 
obsahovo zameral na bod č. 199 Mládežnícky 
protagonizmus zo štvrtej kapitoly (Animácia 
a organizácia pastoračnej starostlivosti) pra-
covného dokumentu synody Instrumentum 
Laboris. Ďalším zástupcom Cirkvi na Sloven-
sku bol bratislavský arcibiskup metropolita 
Stanislav Zvolenský.

V pozícii audítora sa ako jediná zástupky-
ňa slovenských mladých na synode zúčast-
nila Viktória Žolnová, animátorka, ktorá sa 
v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archie-
parchie už desať rokov venuje dobrovoľníc-
tvu. Žolnová vystúpila na synode so svojím 
svedectvom.

Záverečný dokument, ktorý má 167 odse-
kov, bol schválený dvojtretinovou väčšinou 
prítomných 249 synodálnych otcov. Doku-
ment sa má stať akousi mapou, kam nasme-
rovať ďalšie kroky Cirkvi.

Synoda sa zakončila 28. októbra svätou 
omšou, ktorú s pápežom Františkom konce-

lebrovali synodálni biskupi. Čestné miesto 
vo vstupnej procesii dostali mladí synodálni 
audítori. Ich reprezentanti na záver slávnosti 
sprevádzali generálneho sekretára Biskup-
skej synody kardinála Lorenza Baldisseriho, 
ktorý od oltára predniesol záverečný odkaz 
synodálnych otcov adresovaný mladým 
ľuďom celého sveta s odkazom: „Pomôžte 
svetu opäť povstať a obrátiť svoj pohľad k lás-
ke, kráse, pravde a spravodlivosti“ (TK KBS; 
foto: archív J. Babjaka SJ, CTV).

�� V Katedrále Povýšenia svätého 
Kríža Mukačevskej eparchie v Užhorode 
oslávili 27. septembra chrámový sviatok. 
Archijerejskú svätú liturgiu slávil muka-
čevský eparcha Milan Šášik CM za účasti 
pomocného biskupa Nila Jurija Luščaka 
a pozvaného hosťa a kazateľa vladyku 
Ábela Szocsku OSBM, eparchu v Nyíregy-
háze v Maďarsku, ktorý pochádza z úze-
mia Zakarpatia. Na slávnosti sa zúčastnili 
aj pútnici zo Slovenska. Popoludní sa 
konal deň otvorených dverí s pohostením 
v zrekonštruovanej biskupskej rezidencii, 
kde návštevníkov sprevádzali eparchiálni 
bohoslovci. Niektorých pútnikov zo Sloven-
ska sprevádzal po rezidencii vladyka Milan 
osobne. (-jg)

�� Po ôsmykrát sa 28. – 29. septembra 
uskutočnila pešia púť otcov z Debrecína 
do Máriapócsa. Päťdesiat otcov prešlo 
za dva dni 55 kilometrov, ktoré obetovali 
za svoje rodiny. Na konci púte sa v Mária-
pócsi stretli s rodinami, za ktoré poďakovali 
Presvätej Bohorodičke. (R. Nosov)

�� Na 73. zasadnutí valného zhromažde-
nia OSN v New Yorku bola 29. septembra 
vyzdvihnutá práca pápežskej nadácie 
ACN – Aid to the Church in Need. Nadácia 
výrazným spôsobom pomohla a naďalej 
pomáha pri rekonštrukcii kresťanských 
miest a obcí na Ninivskej planine zničených 
vojakmi ISIS. Vďaka jej činnosti sa do svo-
jich domovov vrátilo už viac ako 40 500 
irackých kresťanov. (I. Šalgová)

�� Viedenský arcibiskup kardinál 
Christoph Schönborn sa od 1. októbra 
stal ordinárom pre všetky zjednotené 
východné cirkvi pôsobiace v Rakúsku. 
Celkovo existuje 22 východných katolíc-
kych východných cirkví, z ktorých mnohé 
sú zastúpené aj v Rakúsku. Doposiaľ bol 
viedenský arcibiskup ordinárom len pre 
východných veriacich byzantskej tradície. 
(Viedenská arcidiecéza)

�� Zamestnanci, študenti a priatelia 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Pre-
šovskej univerzity v Prešove sa zúčastnili 
15. – 21. októbra na 15. duchovnej púti 
po viacerých miestach Talianska. Púťou si 
pripomenuli aj 200. výročie vzniku Prešov-
skej archieparchie. (J. Lukáčová, J. Beňková)

�� Svätý Otec František sa 24. októbra vo 
Vatikáne stretol s pravoslávnym pat-
riarchom Arménskej apoštolskej cirkvi 
Karekinom II. Karekin II. takto zavŕšil svoju 
návštevu arménskych veriacich v Taliansku 
pri príležitosti osláv 60. výročia prítomnosti 
ich cirkvi v Miláne.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

Návrat k prameňom
JJ Marek Baran
J� foto: Vatican News (PrtScr)

Skok vpred v láske
Svätý Otec František vo svojej homílii pri-
blížil evanjeliový príbeh o mladíkovi, ktorý 
sa stretol s Ježišom a pýtal sa ho na to, ako 
môže získať večný život: „Drahí bratia a ses-
try, naše srdce je ako magnetka: nechá sa 
pritiahnuť láskou, no môže zostať prichytené 
iba na jednej strane; musí sa preto rozhod-
núť: buď bude milovať Boha, alebo bude 
milovať bohatstvo sveta; buď bude žiť pre 
lásku, alebo pre seba. Opýtajme sa samých 
seba, na ktorej sme strane. Opýtajme sa, 
kde sa nachádzame v našom príbehu lásky 
k Bohu. Uspokojujeme sa dodržiavaním 
nejakých predpisov alebo nasledujeme Ježiša 
ako zamilovaní, skutočne pripravení zane-
chať niečo kvôli nemu? Ježiš kladie otázku 
každému z nás i nám všetkým ako putujúcej 
Cirkvi: sme Cirkvou, ktorá len káže o dob-
rých predpisoch, alebo Cirkvou – nevestou, 
ktorá sa z lásky k svojmu Pánovi priam vrhá 
do lásky? Naozaj ho nasledujeme alebo sa 
vraciame do šľapají sveta ako onen neznámy 
muž? V skratke: stačí nám Ježiš alebo hľadá-
me množstvo istôt vo svete? Prosme o milosť 
vedieť niečo zanechať z lásky k Pánovi: zane-
chať bohatstvo, zanechať snívanie o posta-
vení a moci, zanechať štruktúry, ktoré už nie 
sú primerané na ohlasovanie evanjelia, tie 
závažia, ktoré brzdia misiu, tie povrazy, ktoré 
nás pútajú k svetu. Bez skoku vpred v láske 
náš život a naša Cirkev ochorejú na egocen-

trickú samoľúbosť: vtedy sa radosť hľadá 
iba v nejakom prchavom pôžitku, dochádza 
k uzatváraniu sa do sterilných debát, k spo-
hodlneniu v monotónnom žití kresťanstva 
bez elánu, kde narcizmus zakrýva smútok 
z pocitu nenaplnenia. Takto to bolo u toho 
neznámeho muža, ktorý – ako hovorí evanje-
lium – odišiel zarmútený. Zostal naviazaný 
na predpisy a svoj veľký majetok, nedaroval 
svoje srdce. Stretol síce Ježiša a dostalo sa 
mu od neho láskavého pohľadu, no odišiel 
zarmútený. Smútok je dôkazom nenaplnenej 
lásky. Je znamením vlažného srdca. Naopak, 
srdce odľahčené od majetku, ktoré slobodne 
miluje Pána, neustále šíri radosť. Tú radosť, 
ktorú dnes tak veľmi treba. Svätý pápež 
Pavol VI. napísal: ,Uprostred svojich úzkostí 
potrebujú naši súčasníci spoznať radosť. 
Ježiš nás dnes pozýva vrátiť sa k prameňom 
radosti, ktorými je stretnutie s ním, odvážna 
voľba riskovať v jeho nasledovaní, chuť zane-
chania niečoho pre vykročenie jeho cestou.‘“ 
(úryvok homílie zo 14. októbra 2018)

Cesta služby
Vo svojom príhovore Svätý Otec pozval 
veriacich k nasledovaniu Krista cestou lásky 
a služby: „Dnešná evanjeliová stať opisuje 
Ježiša, ako sa znovu a s veľkou trpezlivosťou 
snaží napraviť svojich učeníkov a obrátiť ich 
zmýšľanie od svetského k tomu Božiemu. 
Príležitosť mu na to dali bratia Jakub a Ján, 
dvaja z úplne prvých učeníkov, ktorých Ježiš 
stretol a vyzval, aby ho nasledovali. A tak 
cestou do Jeruzalema, kde apoštoli v napätí 
dúfajú, že Ježiš pri príležitosti sviatku Veľkej 
noci konečne nastolí Božie kráľovstvo, 
spomenutí dvaja bratia naberú odvahu, 
pristúpia k Učiteľovi a predložia mu svoju 
žiadosť: ,Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve 
jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici‘ (Mk 
10, 37). Ježiš vie, že Jakub a Ján sú pre neho 
a pre vec kráľovstva veľmi zapálení, no vie aj 
to, že ich očakávania a zápal sú poznačené 
svetským zmýšľaním. Kým totiž oni hovorili 
o trónoch slávy, na ktorých by sedeli po boku 
Krista Kráľa, on hovorí o kalichu, ktorý má 
piť, o krste, ktorého sa mu má dostať, to 
znamená o svojom umučení a smrti. Ježiš 
im vopred oznamuje, že aj oni, ako aj ostatní 
apoštoli budú mať účasť na jeho kríži, keď 
príde ich čas. Akoby povedal: vy ma teraz 
nasledujte a učte sa ceste lásky so stratou; 
a o odmenu sa postará nebeský Otec. Cesta 
lásky je vždy so stratou, lebo milovať zna-
mená zanechať egoizmus a posudzovanie 
všetkého podľa seba, a tak slúžiť druhým. 
Ježiš hovorí: ,Viete, že tí, ktorých pokladajú 
za vládcov národov, panujú nad nimi a ich 
veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami 
to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať 
medzi vami veľkým, bude vaším služobní-
kom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, 
bude sluhom všetkých‘ (Mk 10, 42 – 44). Toto 
je pravidlo kresťana. Učiteľovo posolstvo je 
jasné: zatiaľ čo si velikáni na zemi budujú 
svoje tróny moci, Boh si zvolil nepohodlný 
trón – kríž, aby z neho vládol darovaním 
života: ,Syn človeka,‘ hovorí Ježiš, ,neprišiel, 
aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil 
svoj život ako výkupné za mnohých‘ (Mk 
10, 45). Cesta služby je tým najúčinnejším 
liekom na neduh túžby po popredných 
miestach. Je liekom na karierizmus, na túto 
túžbu po prvých miestach, ktorá zamoru-
je mnohé oblasti života a nešetrí ani kresťa-
nov, Boží ľud, ani cirkevnú hierarchiu. Preto 
ako Kristovi učeníci berme toto evanjelium 
ako výzvu na obrátenie, aby sme odvážne 
a veľkodušne svedčili o Cirkvi, ktorá sa 
skláňa k nohám tých najposlednejších, aby 
im slúžila s láskou a v jednoduchosti. Panna 
Mária, ktorá naplno a pokorne prilipla 
k Božej vôli, nech nám pomáha radostne 
nasledovať Ježiša cestou služby, tou hlavnou 
cestou privádzajúcou do neba.“ (úryvok prí-
hovoru z 21. októbra 2018)

Svätý Otec František pri pozdrave gréckokatolíkom
 v Rím

e 7. októbra 2018

„Cesta lásky je vždy so stratou,  
lebo milovať znamená zanechať  

egoizmus a posudzovanie všetkého  
podľa seba, a tak slúžiť druhým.“  

(myšlienka z príhovoru Svätého Otca)

52018 / 23 – 24

SLO
V

O
 SVÄTÉH

O
 O

TC
A



J▌Odpust v Soľníku
Veriaci v obci Soľník, filiálke farnosti Korun-
ková, slávili 9. septembra chrámový sviatok 
Narodenia Presvätej Bohorodičky, pri kto-
rého príležitosti stropkovský protopresbyter 
otec Slavomír Tarasovič posvätil obnovený 
interiér a exteriér chrámu. Otec Slavomír 
v homílii povzbudil k horlivému prehlbo-
vaniu duchovného života v súčasnej rodine. 
V závere protopresbyter odovzdal veriacim, 

ktorí sa pričinili o rekonštrukciu chrámu, 
ďakovné listy od prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. (P. Varga)

J▌Vladyka Milan Chautur daroval veriacim v USA 
ikonu klokočovskej Bohorodičky

V rámci svojej púte po historicky významných 
miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi 

v Európe navštívili 24. septembra veriaci 
Parmskej eparchie z USA Katedrálu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Po spoloč-
nej modlitbe Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke košický eparcha Milan Chautur CSsR 
daroval kópiu ikony klokočovskej Presvätej 
Bohorodičky Parmskej eparchii a odovzdal 
ju parmskému eparchovi Milanovi Lacho-
vi SJ. Ikona tak bude znakom jednoty a puta 
Ruténskej gréckokatolíckej cirkvi na oboch 
kontinentoch. (TSKE; foto: D. Kováč)

J▌Medzinárodný festival staroslovienskej 
duchovnej piesne Boh je láska

Združenie šíriace kresťanskú kultúru 
z Vranova nad Topľou-Čemerného a farnosť 
Vranov nad Topľou-Čemerné zorganizovali 
28. – 30. septembra Medzinárodný festival 
staroslovienskej duchovnej piesne Boh je 
láska.

V piatok sa niektoré zbory prezentovali 
v Banskom a v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 
V sobotu sa v Chráme Nanebovzatia Presvä-
tej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Če-

mernom predstavili zbory z Ukrajiny, Bosny 
a Hercegoviny, zbor z Lipian a dva zbory 
z Vranova nad Topľou. Po galakoncerte bol 
pre účastníkov festivalu pripravený medzi-
národný vzdelávací seminár v Juskovej Voli 
na tému Staroslovienčina v zborovom speve 
v regióne strednej Európy.

Nedeľnú svätú liturgiu v Chráme Presvätej 
Bohorodičky vo Vranove-Čemernom sprevá-
dzali spevom zahraničné zbory. (Š. Zahorjan)

J▌V Košiciach posvätili nový chrám
V Košiciach-Nad jazerom posvätil 30. sep-
tembra košický eparcha Milan Chautur CSsR 
za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára 
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, nový 
Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Slávnosť sa začala prvou časťou svätenia 
– skladaním prestola. Potom bol celý chrám 
kropený svätenou vodou a okiadzaný, a jeho 
štyri steny pomazané svätým olejom. Napo-
kon sa v sprievode priniesli ostatky bl. hie-
romučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa 
Hopka, Teodora Romžu a Metoda Dominika 
Trčku z dočasnej kaplnky a boli umiestnené 
do prestola.

Na svätej liturgii vladyka Cyril zdôraznil, 
že Bohorodička sama je najdokonalejším 

�� Veriaci farnosti Zvolen oslávili v kapln-
ke na Zvolenskom zámku 23. septembra 
svojho patróna, sv. Jána Teológa. Slávite-
ľom svätej liturgie bol novokňaz Prešovskej 
archieparchie otec Alexander Duľa, ktorý 
v závere udelil novokňazské požehnanie. 
(J. Sabol)

�� Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom si 26. septembra žiaci pripo-
menuli Európsky deň jazykov a navštívili 
pripravené zážitkové prezentácie desiatich 
krajín. (E. Jarošová)

�� Pri Chráme sv. Petra a Pavla v Poprade 
sa 30. septembra konal farský deň, ktorý 
zahŕňal prezentáciu o plánoch a budúcich 
podujatiach farnosti a vystúpenie skupiny 
Peter Milenky Band. (Jozefka H. Maníková 
SNPM)

�� Veriaci v Nižnom Komárniku slávili 
30. septembra chrámový sviatok Presvä-
tej Bohorodičky Ochrankyne. Slávnostný 
kazateľ otec Michal Kuruc ml., správca 
farnosti Kružlov, v homílii predstavil život 
arabskej rehoľnice sv. Márie od ukrižova-
ného Ježiša, ktorej relikvie si veriaci mohli 
uctiť. (P. Burda)

�� Bratislavský eparcha Peter Rusnák 
posvätil 30. septembra dvestoročnú ma-
riánsku kaplnku vo farnosti Šumiac, ktorá 
bola zrekonštruovaná. (-sg)

�� Prešovskí členovia Jednoty dôchodcov 
Slovenska putovali 3. októbra po dre-
vených cerkvách v okrese Snina. Pútnici 
navštívili chrámy v Jalovej, Topoli a v Ulič
skom Krivom. (R. Hreňo)

�� Na Cirkevnej základnej škole s mater-
skou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
si pripomenuli Európsky deň jazykov. 
Žiaci druhého stupňa 3. októbra rozličnou 
formou spoznávali kultúru a jazyk rôznych 
krajín a 5. októbra sa žiaci prvého stupňa 
oboznámili s kultúrou nárečí a ochutnávali 
i tradičné jedlá. (J. Tirpáková)

�� V rámci fatimskej soboty v Klokočove 
sa 6. októbra konala púť kresťanských 
pedagógov cirkevných škôl Košickej 
eparchie. Po prednáške na tému Rodina – 
prostredie pre dobrú výchovu slávil svätú 
liturgiu košický protosynkel otec Vladimír 
Tomko. (Školský úrad Košickej eparchie)

�� V Piskorovciach udelil 14. októbra bra-
tislavský eparcha Peter Rusnák diakonské 
svätenie Lukášovi Homoľovi, bohoslov-
covi Bratislavskej eparchie. Na slávnosti 
sa zúčastnil aj emeritný pomocný biskup 
Pražského exarchátu Ján Eugen Kočiš. 
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chrámom, keď v nej prebýval pravý Boh. Vy-
jadril aj dôležitosť chrámu pre život veriacich 
ako spoločenstva a na odovzdávanie viery.

V závere slávnosti vladyka Milan Chautur 
posvätil kópiu ikony klokočovskej Boho-
rodičky, ktorá bude putovať v týždňových 
intervaloch po farnostiach Košickej eparchie 
do roku 2020, keď si Košická eparchia pripo-
menie 350. výročie slzenia tejto ikony.

Na slávnosti boli ocenení aj štyria kňazi 
Košickej eparchie. Otec Vladimír Varga, 
miestny farár, a otec Stanislav Zimovčák, 

predseda majetkovej komisie Košickej epar-
chie, dostali právo nosiť zlatý kríž a používať 
titul protojerej. Otec Róbert Jáger, bývalý 
sekretár, ktorý je zapožičaný do pastorácie 
Parmskej eparchie v USA, dostal právo nosiť 
zlatý kríž s ozdobami a používať titul stavro-
forný protojerej. A jeromonach Pimen Pavol 
Medviď dostal titul igumen a právo nosiť 
zlatý kríž s ozdobami.

Slávnosť bola v zázname vysielaná TV Lux 
vo večerných hodinách a možno si ju pozrieť 
v archíve televízie. (TSKE; foto: M. Horňák)

J▌Vo Valkove slávili chrámový sviatok
Slávnosť chrámového sviatku Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne slávili 30. septem-
bra veriaci v rekreačnej oblasti Bžany-Valkov. 
V úvode humenský vikár otec Martin Zlacký 
posvätil obnovený interiér chrámu a slávnosť 
pokračovala svätou liturgiou, Molebenom 
k Presvätej Bohorodičke, myrovaním, sprie-

vodom okolo chrámu a panychídou za pocho-
vaných na miestnom cintoríne. V homílii otec 
Martin vysvetlil podstatu ochrany Presvätej 
Bohorodičky. Po svätej liturgii sa miestny 
správca farnosti otec Peter Olšavský poďa-
koval pozvanému hosťovi i všetkým, ktorí sa 
pričinili o opravu chrámu. (J. Kasardová)

J▌V Družstevnej pri Hornáde posvätili nové ikony 
a slávili chrámový sviatok

Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochranky-
ne 1. októbra v úvode svätej liturgie v gréc-
kokatolíckej kaplnke v obci Družstevná pri 
Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré 
Mesto, posvätil košický eparcha Milan Chau-
tur CSsR novovytvorené ikony umiestnené 

na stene za prestolom. Základ ikon tvorili 
ikony v Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Bel-
ži, ktoré napísal ikonopisec Peter Komišak. 
V kázni vladyka upriamil pozornosť na Pre-
svätú Bohorodičku ako Matku, ktorá vždy 
chráni svoje deti pred nebezpečenstvom, 
a vyzval veriacich hľadať práve u nej útočisko 
pred nebezpečnými ideológiami dneška.

V nasledujúcu nedeľu 7. októbra sa konala 
aj slávnosť chrámového sviatku Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne. Svätú liturgiu 
slávil otec Ján Fedorišin, kaplán farnosti 
Košice-Ťahanovce, ktorý v homílii povzbudil 
veriacich verne kráčať za Kristom a ceniť 
si svoj vzťah s ním podobne ako Presvätá 
Bohorodička. (TSKE, M. Stružáková; foto: 
M. Girovská)

J▌Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu 
posvätili v Slavkovciach

Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvä-
til 13. októbra obnovenú farskú budovu a iko-
nostas v Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha 
v obci Slavkovce. Počas slávnostnej liturgie 
vladyka Milan svojou homíliou upozornil 
na potrebu oslavy sviatočného dňa, ktorý 
má človek využiť, aby pookrial na tele a duši, 
a mal čas na rodinu aj na stretnutie s Bohom 
na svätej liturgii. (T. Muszka; foto: P. Ivanko)

Spev viedol bohoslovecký Zbor sv. Romana 
Sladkopevca. (-lk)

�� Diecézny katechetický úrad Prešovskej 
archieparchie a Metodicko-pedagogické 
centrum, regionálne pracovisko Prešov 
pripravili 16. októbra pre katechétov 
odborno-metodický seminár. Vyučujúci 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Pre-
šovskej univerzity v Prešove Daniel Slivka 
priblížil biblické knihy pre tohtoročnú bib-
lickú súťaž a biblickú olympiádu. (P. Cap) 

�� Na košickom eparchiálnom úrade sa 
16. októbra konal v rámci permanentnej 
formácie kňazský deň na tému Spôsob 
života a angažovania sa kňazov v minulosti 
a súčasnosti. (TSKE)

�� Žiaci Špeciálnej základnej školy 
sv. Anny sa 17. októbra zúčastnili na súťa-
ži, ktorú organizovalo občianske združenie 
Priatelia hradu Ľubovňa v spolupráci 
s Ľubovnianskym múzeom. Za model Ko-
runovačné klenoty získali špeciálnu cenu. 
(M. Starinská, S. Dziaková)

�� Svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú 
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, 
bol 20. októbra otvorený nový akademic-
ký rok na Collegium humanum Warsaw 
management university v Trebišove, ktoré 
ponúka odbory manažment a marketing 
cestovného ruchu, hotelierstva a gastronó-
mie. (V. Bajužik)

�� Košický eparcha Milan Chautur CSsR 
posvätil 20. októbra vo Veľkom Ruskove 
priestory nového domu Spoločenstva 
kňazských a laických rodín – SKALA. 
Program slávnosti zahŕňal aj svätú liturgiu 
a Moleben k Presvätej Bohorodičke 
v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne. (P. Horváth)

�� V Brežanoch slávili 21. októbra chrá-
mový sviatok sv. Lukáša, patróna jedinej 
drevenej cerkvi v Prešovskom okrese. 
Na slávnosti sa zúčastnil doposiaľ najväčší 
počet veriacich od obnovenia slávení svä-
tých liturgií pred desiatimi rokmi. Liturgiu 
slávil správca farnosti Klenov otec Patrik 
Palčo a spev viedol zbor z Klenova pod ve-
dením kantorky Márie Múdrej. (S. Guman)

�� Žiaci Cirkevnej základnej školy 
bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa 22. októb-
ra zúčastnili na prezentácii o misijnom 
pôsobení sestier baziliánok na Ukrajine. 
Následne mohli podporiť misijnú činnosť 
kúpou náboženských predmetov. (J. Tirpá-
ková)
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J▌Deti vyprosovali pokoj vo svete
Deti z viacerých gréckokatolíckych škôl a far-
ností sa pripojili k medzinárodnej modlit-
bovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, 
aby tak vyprosovali pokoj vo svete. V Jakuba-
noch si 12. – 18. októbra tristo detí a mladých 
krátkymi katechézami, príbehmi, výtvarným 
vyjadrením aj iným aktivitami priblížili dôle-
žitosť duchovného boja. Zapojili sa do vý-
tvarnej súťaže Deti pre Sýriu. Vyvrcholením 
bola 18. októbra modlitba ruženca.

Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja v Trebišove sa 18. októbra 
v kaplnke školy predmodlievali desiatky 
ruženca po ročníkoch. Tajomstvá sprítomnili 
hranou moderovanou pantomímou a mod-
litbu spestrilo vystúpenie školskej hudobnej 
skupiny Angelino.

Do modlitieb sa zapojilo 90 detí Základnej 
školy v Jovse spolu s učiteľmi a otcom Micha-
lom Šandorom, farárom farnosti. Podobne sa 
k iniciatíve pridali aj deti Cirkevnej mater-
skej školy bl. Tarzície v Trenčíne.

Žiaci Cirkevnej základnej školy s ma-
terskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
sa modlili v Chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Prešove-Sekčove. Modlitbu viedol otec 
Michal Stuľák, duchovný správca školy, ktorý 
v úvode posvätil ružence.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo 
Svidníku modlitbu venovali zvlášť trpiacim 
v Sýrii. V úvode si pozreli krátky príbeh, kto-
rý porovnával život v pokojnej krajine a ro-
dine so životom v krajine zmietanej vojnou. 
(A. Vaľková, M. Mihalková, A. Šandorová, 
M. Zimovčáková, K. Hrižová)

J▌V Michalovciach oslávili  
odpust posvätného ruženca

V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Mi-
chalovciach slávili 13. – 14. októbra členovia 
Arcibratstva sv. ruženca svoju odpustovú 
slávnosť. Program sa začal modlitbou 
ruženca a katechézou, v ktorej otec Tomáš 
Smoleňák CSsR vysvetlil niektoré zásady 
modlitby posvätného ruženca. Nasledovala 
veľká večiereň s lítiou a svätá liturgia. Ka-
zateľom bol páter Reginald Slavkovský OP, 
ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s modlit-
bou ruženca. Svätá liturgia bola vysielaná aj 
prostredníctvom Rádia Lumen. Nasledoval 
Akatist k Presvätej Bohorodičke, ktorý 

viedol otec Miroslav Bujdoš CSsR. Večerný 
odpustový program sa zakončil panychídou 
za všetkých zomrelých členov arcibratstva.

Nedeľa sa začala utierňou, ktorú viedol 
otec Tomáš Smoleňák CSsR, a svätou liturgi-
ou, ktorú slávil otec Miroslav Medviď CSsR, 
pôsobiaci v Koroleve na Ukrajine. Nasledoval 
Moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba 
ruženca. Archijerejskú svätú liturgiu slávil 
košický eparcha Milan Chautur CSsR. Ve-
riacich povzbudil k ešte horlivejšej modlitbe 
predovšetkým v kruhu rodiny, ktorá je dnes 
ohrozovaná. (J. Troja, foto: M. Dupnák)

J▌V Lekároviach oslávili viaceré významné udalosti
Vo farnosti Lekárovce posvätil 21. októbra 
košický eparcha Milan Chautur CSsR ob-
novený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej 
Bohorodičky aj exteriér farskej budovy. Pri 

tejto príležitosti oslávil miestny zbor Máriine 
dietky 20. výročie svojho vzniku a svojím 
spevom sprevádzal aj archijerejskú svätú 
liturgiu.

�� Sedem študentov Gymnázia sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom si 14. septem-
bra prevzalo v PKO Čierny orol v Prešove 
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu 
za všestranný rozvoj osobnosti. (E. Jaroš)

�� Dvaja žiaci s autizmom Špeciálnej 
základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni sa 
20. septembra zúčastnili na Dni plnom ak-
tivít v Súkromnej spojenej škole v Prešove. 
(M. Starinská)

�� Nižný Komárnik navštívil 25. septembra 
Bohdan Sičinský, vnuk Vladimíra Sičin-
ského, architekta miestneho dreveného 
Chrámu Pokrova Presvätej Bohorodičky. 
(P. Burda)

�� V centre pre rodinu na Sigorde sa 5. – 
7. októbra konal formačný víkend Prorocký 
kurz, ktorý odhaľoval význam prorokov 
a proroctiev vo Svätom písme. (J. Greško)

�� Na sviatok svätého apoštola Tomáša 
6. októbra mladí z farnosti BardejovVin-
barg vyšli na Tomášovský výhľad a navští-
vili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. 
(M. Sejka)

�� Vyvrcholením malej púte na hore Zvir 
7. októbra bola svätá liturgia, ktorú slávil 
otec Jozef Popik, správca farnosti Stará 
Ľubovňa. (P. Rusnák)

�� Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom sa 8. – 12. októbra usku-
točnilo medzinárodné stretnutie projek-
tu Erasmus+ na tému zdravého života. 
(V. Čopíková)

�� Bratislavský eparcha Peter Rusnák sa 
15. októbra v Bratislave zúčastnil na konfe-
rencii na tému Rodina a chudoba. (Fórum 
kresťanských inštitúcií, Rádio Lumen)

�� Gréckokatolícka charita v Prešove pri-
pravila 16. októbra vo svojich zariadeniach 
v meste Humenné deň otvorených dverí. 
(Rádio Lumen / M. Čigášová)

�� Zamestnanci košického eparchiálneho 
úradu utužili 17. októbra pracovný kolektív 
formou turistického výletu na Rankovské 
skaly. (Š. Ančočík)

�� V Dvoriankach sa 19. októbra konalo 
protopresbyterské stretnutie mládeže Se-
čovského protopresbyterátu SEN – Sečovce 
Evanjelium Nasledujú. (G. Čverčko)

�� V Centre pre rodinu na Sigorde sa 19. 
– 21. októbra pod vedením otca Jozefa 
Marettu konal kurz Samuel o výchove detí. 
(J. Greško)
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V homílii vladyka Milan v súvislosti s evan-
jeliom o boháčovi a Lazárovi upozornil na to, 
že Boh prejavuje človeku dosť trpezlivosti 
a necháva dostatok času na konanie dobra. Je 
však na človeku urobiť toto rozhodnutie.

Po skončení slávnosti nasledovalo pose-
denie, pri ktorom vystúpili miestne folklór-
ne skupiny z Lekároviec Pajtašky a Užan. 
(M. Pejo; foto: R. Nosov)

J▌Sviatok sv. Lukáša oslavovali v Trnave
Pri príležitosti sviatku patróna farnosti 
v Trnave sv. apoštola a evanjelistu Lukáša 
slávil 21. októbra bratislavský eparcha Peter 
Rusnák archijerejskú liturgiu v miestnom 
Kostole sv. Heleny. Odpustovej slávnosti 
predchádzala trojdňová duchovná obno-
va, ktorú viedol páter Jozef Čunek, jezuita 
z Českej republiky momentálne pôsobiaci 
v kláštore na Svätom Hostýne, na tému Ako 
žiť svoje kresťanstvo v dnešnej dobe.

V deň slávnosti vladyka Peter v homílii 
vychádzal z evanjelia o boháčovi a Lazárovi, 
pričom varoval pred nevšímavosťou a vyzval 
k štedrosti a k vzájomnej pomoci.

Po skončení liturgických obradov sa ko-
nalo pohostenie na fare, kde sa uskutočnil aj 
futbalový miniturnaj pre chlapcov a program 
šikovných rúk pre dievčatá. (F. Fedorišin)

J▌V Košiciach a v Poprade slávili  
Liturgiu sv. Jakuba

V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, 
Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvä-
tenom Chráme Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne v Košiciach-Nad jazerom slávila 
Liturgia sv. Jakuba, Pánovho brata a pr-
vého jeruzalemského biskupa. Vo sviatok 
23. októbra bola liturgia slávená v Chráme 
sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Hlav-
ným sláviteľom liturgií bol vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha.

Slávnosť v Košiciach organizovala mládež 
Košického protopresbyterátu v spolupráci 
s Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie 
– UNIPAS KE. Cieľom bolo priblížiť liturgic-
ké bohatstvo východnej Cirkvi predovšetkým 
mládeži v myšlienke – modliť sa s mladými 
a za mladých v bohatstve liturgie Cirkvi.

Liturgiu v Poprade slávil vladyka Milan 
spolu s jedenástimi kňazmi a dvoma diakon-
mi. Svojím spevom ju sprevádzal Kňazský 
zbor svätého Jakuba.

Vladyka Milan v homílii priblížil život 
sv. Jakuba i jeho mučenícku smrť a následne 
poukázal na súčasné spôsoby prenasledo-
vania Cirkvi vo forme špinenia mena Cirkvi, 
obviňovania a boj proti kresťanským a priro-
dzeným hodnotám. Ako východisko ponúkol 
autentickú vieru založenú na Kristovi, ktorá 
stojí na pilieroch ranokresťanskej Cirkvi – 
Eucharistii, Božom slove a živote v spoločen-
stve Cirkvi. 

Špecifikami Liturgie sv. Jakuba je čítanie 
Božieho slova v strede chrámu v chronologic-
kom poradí s homíliou, ktorú biskup pred-
náša posediačky. Kristovo telo kňaz vkladá 
priamo do úst veriaceho a potom mu dáva piť 
Kristovu krv z čaše. (V. Marcinová, D. Petrík; 
foto: D. Kováč, N. Fečunda)

Rozhovor s otcom Ľubomírom Petríkom, 
protosynkelom Prešovskej archieparchie, 
o púti slovenských gréckokatolíkov do Ríma

JJ
Miroslav BaranJ�

�� Ako prebiehali prípravy na púť?

List otca arcibiskupa metropolitu s prosbou 
o osobitnú audienciu Svätého Otca Františ-
ka pre našich pútnikov išiel v januári 2018. 
Ale už aj predtým, aj po januári bola nejaká 
komunikácia. Termín sme sa dozvedeli 28. 
júna. Začala sa intenzívna listová, emailová 
i telefonická komunikácia s prefektúrou 
Svätej stolice, ale aj so Švajčiarskou gardou 
a s kňazmi v Ríme, príprava a zasielanie 
pozývajúcich listov, daru pápežovi a iné. 
Kňazov vo farnostiach sme pozývali, aby 
sme sa aj modlitbou pripravovali na púť 
a aby pozývali veriacich. Počet pútnikov nás 
milo prekvapil.

�� Aký je váš najsilnejší moment púte?

Audiencia a osobné stretnutie so Svätým 
Otcom Františkom i samotná vernosť našej 
cirkvi pápežovi. Obzvlášť ma oslovil jeho 
vzácny príhovor. Povedal v ňom všetko dô-
ležité a povzbudil nás v živote viery v Kris-
tovej Cirkvi. Aj liturgia v Bazilike sv. Petra pri 
oltári katedry, kde som spolu s biskupmi, 
kňazmi, s mojimi najbližšími a všetkými pút-
nikmi mohol nad hrobom sv. Petra vyznať 
ako gréckokatolík svoju katolícku vieru.

�� Čo považujete za najdôležitejšie 
posolstvo jubilejného roka a tejto púte 
pre gréckokatolíkov na Slovensku?

To, že Cirkev žije, že ju v jej dejinách nepre-
mohli ani pekelné brány, ani jej nepriatelia, 
ba ani naše hriechy. Že je Božím dielom 
a môžem byť jej súčasťou. Vidiac zástup 
viac ako 1 300 našich pútnikov, ako v ne-
deľu po Anjel Pána prechádzal špeciálne 
pre nás vytvoreným koridorom z Námestia 
sv. Petra stredom do Baziliky sv. Petra, 
pripomenulo mi to zástup Izraelitov pre-
chádzajúcich Červeným morom do zasľú-
benej zeme. Uvedomil som si, že aj táto 
púť je vyjadrením nášho putovania v Cirkvi 
a s Cirkvou do nebeského kráľovstva, zo 
smrti do života.
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Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej 
eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra, na ktorej sa zúčastnilo 1 300 pútnikov. Prijal ich aj 
Svätý Otec František na osobitnej audiencii.

JJ IS PA, Stanislav Gábor
J� Foto: Dávid Rybovič, Byzantinos, o. z., 

J. Gradoš, archív Bratislavskej eparchie

Audiencia pre gréckokatolíkov 
zo Slovenska
Púť sa začala audienciou u Svätého Otca 
Františka v Aule Pavla VI. v sobotu pred-
poludním. Gréckokatolíci Svätého Otca 
privítali mohutným potleskom. Pri príchode 
sa najprv Svätý Otec pozdravil s biskupmi 
– prešovským arcibiskupom metropolitom 
Jánom Babjakom SJ, sekretárom Kongregácie 
pre východné cirkvi arcibiskupom Cyrilom 
Vasiľom SJ, košickým eparchom Milanom 
Chauturom CSsR, bratislavským eparchom 
Petrom Rusnákom a torontským eparchom 
Mariánom Andrejom Pacákom CSsR. 
V mene všetkých Svätého Otca pozdravil 
vladyka Ján ako hlava Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. V krátkosti mu predstavil túto 

cirkev a odovzdal mu vlastnoručne nazbiera-
né a vysušené dubáky.

V príhovore Svätý Otec František poukázal 
na krásu rozmanitosti Cirkvi. Zvlášť sa priho-
voril kňazom a ich rodinám, bohoslovcom, 
rehoľníkom a povzbudil gréckokatolíkov 
chrániť si svoju byzantskú tradíciu:  
„... odhaľte ju a žite ju naplno... “

Nasledovalo apoštolské požehnanie 
všetkým pútnikom a modlitba Raduj sa, 
Bohorodička a Bohorodice Ďivo, počas ktorej 
Svätý Otec prešiel pomodliť sa k ikone 
krásnobrodskej Bohorodičky a k drevenej 
soche sv. Františka z Assisi, ktoré mu pútnici 
podarovali a ktoré požehnal.

Pápež sa pozdravil aj s niektorými pút-
nikmi v prvých radoch, požehnal vozičkárov 
a najmladšiu, trojmesačnú pútničku, ako aj 
niektoré ďalšie deti.

Na audiencii a ďalších spoločných bodoch 
programu púte sa zúčastnil aj veľvyslanec 
Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek 
Lisánsky, predseda Prešovského samospráv-

neho kraja Milan Majerský, primátorka 
Prešova Andrea Turčanová, zástupcovia 
arcibiskupskej kúrie a biskupských kúrií, 
protopresbyteri, zástupcovia Gréckokatolíc-
kej teologickej fakulty Prešovskej univerzity 
a Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, 
kňazi zo Slovenska pôsobiaci v Ríme, ale aj 
rezbár Matúš Proks, autor drevenej sochy 
sv. Františka z Assisi, vyrezanej z jedného 
kusa konára dvestoročnej lipy zo Slovenska.

Duchovnú atmosféru audiencie umocnili 
svojím spevom na jej začiatku a ku koncu 
bohoslovci zo Zboru sv. Romana Sladkopev-
ca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, 
ktorí spevom sprevádzali aj liturgické sláve-
nia. Bohoslovci rozprestreli aj veľký transpa-
rent s pozdravom pre Svätého Otca od gréc-
kokatolíkov zo Slovenska v taliančine.

Na záver audiencie gréckokatolíci za-
spievali Svätému Otcovi pápežskú hymnu. 
Príhovory na audiencii zazneli v taliančine, 

Verní Petrovi k Petrovi
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preto tesne pred jej začiatkom prečítal 
slovenský preklad pozdravného príhovoru 
vladyku Jána Babjaka protosynkel Prešovskej 
archieparchie otec Ľubomír Petrík a po od-
chode Svätého Otca prečítal slovenský pre-
klad pápežovho príhovoru Mons. František 
Novajovský. Pútnici sa ešte plní dojmov 
z audiencie spolu pomodlili modlitbu Anjel 
Pána.

Archijerejská svätá liturgia  
v bazilike Santa Maria Maggiore
Ďalším spoločným bodom ďakovnej púte 
bola poobedňajšia cirkevnoslovanská ar-
chijerejská svätá liturgia pri hlavnom oltári 
v bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavným 
slúžiacim bol prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak, koncelebrovali arcibiskup 
Cyril Vasiľ a biskupi Milan Chautur, Peter 
Rusnák, Marián Andrej Pacák, Irenej Bilik 
OSBM a šesťdesiat kňazov. V úvode pútnikov 
v mene kardinála Stanislava Rylka, arcikňaza 
baziliky, privítal Mons. Jozef Kráľ, apoštolský 
protonotár a kanonik kapituly baziliky.

Homíliu ohlásil sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi Cyril Vasiľ, ktorej hlavnú 
myšlienku vyjadril slovami: „Dnes tu Cirkev 
prináša snopy z úrody, ktorú zožala v priebe-
hu svojej nedávnej histórie“.

Modlitba Anjel Pána  
so Svätým Otcom
V nedeľu púť pokračovala modlitbou Anjel 
Pána so Svätým Otcom Františkom na Ná-
mestí sv. Petra, kde sa spolu na jednom mies-
te zhromaždilo všetkých 1 300 gréckokatolíc-
kych pútnikov s červenými šálmi na pleciach. 
Ich červená farba symbolizovala to, že Gréc-
kokatolícka cirkev je cirkev mučeníkov. Preto 
sú na pútnickom šále, resp. pútnickej šatke 
znázornení dvaja biskupi mučeníci Pavel Pe-
ter Gojdič OSBM a Vasiľ Hopko aj s miestami 

a dátumami ich blahorečenia a prenesenia 
relikvií, a logo Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie s dátumom audiencie.

Presne na poludnie sa v okne Apoštol-
ského paláca ukázal Svätý Otec František 
a vysvetlil evanjelium z 27. cezročnej nedele 
v kalendári latinskej Cirkvi, v ktorom sa 
zameral na hodnotu manželskej lásky a ver-
nosti v duchu Ježišových slov: „Čo teda Boh 
spojil, nech človek nerozlučuje!“

Nasledovala modlitba Anjel Pána, apoštol-
ské požehnanie a pozdravy pútnikov, medzi 
ktorými pozdravil aj gréckokatolícku ďakov-
nú púť slovami: „Zdravím zo srdca všetkých 
vás, Rimania i pútnici, predovšetkým rodiny 
a farské skupiny z Talianska i iných častí sve-
ta. Zdravím gréckokatolíckych pútnikov zo 
Slovenska, veriacich z Poznane a z brazílskej 
Fortalezy, starých rodičov z Malty a študen-
tov z francúzskeho Neuilly, ako aj sestry 
sv. Pavla zo Chartres, ktoré prišli z Austrálie.“

Hneď po zaznení slov „zdravím gréc-
kokatolíckych pútnikov zo Slovenska“ sa 
ozval mohutný aplauz gréckokatolíkov a ich 
prevolávanie „Nech žije Svätý Otec“. Pápež 
František sa na chvíľu zastavil v pozdravoch 
a pútnikom zo Slovenska zamával.

Archijerejská svätá liturgia  
v Bazilike sv. Petra 
Zástup 1 300 gréckokatolíkov sa vydal 
špeciálne pre nich otvoreným koridorom 
z Námestia sv. Petra stredom k Bazilike 
sv. Petra, kde sa zakrátko za hlavným oltá-
rom pri Katedre sv. Petra začala archijerejská 
svätá liturgia v slovenskom jazyku. To bol 
vrchol ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Ríma.

Homíliu ohlásil hlavný slúžiteľ vladyka 
Ján Babjak, ktorý v nej vychádzal z evanjelia 
o vzkriesení naimského mládenca a pútnikov 
povzbudil k ohlasovaniu Spasiteľa, víťaza 
nad smrťou a darcu života.

Na konci slávnosti sa vladyka Ján poďako-
val všetkým pútnikom za ich obetu spojenú 
s púťou a zaželal im šťastný návrat domov. 
Nasledovala spoločná fotografia biskupov 
s kňazmi a spoločná fotografia všetkých pút-
nikov s biskupmi a kňazmi. Niektorí pútnici 
cestovali lietadlami, iní autobusmi či autami, 
alebo vlakmi. Po ceste mnohí navštívili aj iné 
vzácne pútnické miesta v Taliansku. Po obi-
dvoch archijerejských svätých liturgiách 
pútnici prijali plnomocné odpustky.

V Ríme ďakovali aj za desať rokov 
Bratislavskej eparchie
Súčasťou ďakovnej púte Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku do Ríma bola aj ďakovná 
púť Bratislavskej eparchie, ktorá sa 5. až 8 
októbra konala aj pri príležitosti desiateho 
výročia zriadenia Bratislavskej eparchie. 
Takmer sto bratislavských pútnikov viedol 
eparcha Peter Rusnák. Ich púť sa zakončila 
až v pondelok v Bazilike sv. Jána v Lateráne, 
kde archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka 
Peter za účasti viacerých kňazov a spevu 
prešovských bohoslovcov.

Ako vladyka v homílii uviedol, Kristus má 
pre každého slovo na každý deň a za dôležité 
označil nepremeškať tento moment, lebo 
práve v ňom sa sústredí a je mimoriadne 
intenzívna Božia milosť.

Videoreportáž z púte priniesla televízia 
Logos v 170. vydaní Gréckokatolíckeho 
magazínu, ktorý sa dá pozrieť na stránke 
logos.tv. Videozostrihy z prvého a druhého 
dňa púte vydalo aj občianske združenie 
Byzantinos a  možno si ich pozrieť na strán-
ke byzantinos.grkatke.sk a kanáli youtube 
Byzantinos.

112018 / 23 – 24



Pokračujte v poslaní
Na audiencii, ktorá sa uskutočnila 6. októbra, sa Svätý Otec František prihovoril slovenským 
pútnikom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne v taliančine. Slovenský preklad príhovoru prečítal 
oficiál vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. František Novajovský.

Drahí bratia a sestry! Srdečne vás vítam a ďa-
kujem vám za vašu vrúcnu priazeň.

Keď svätý Ján Pavol II. hovoril v roku 1995 
v Prešove, vzal si na prirovnanie krásny 
obraz okolitej prírody, aby opísal identitu 
a poslanie gréckokatolíckych komunít: „... 
v priezračných vodách sa zrkadlí majestát-
na výška končiarov. Tento kraj, jedinečný 
v rozmanitosti stvorenia, hovorí nám o kráse 
a dobrote Stvoriteľa. Od južných svahov Ta-
tier až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú 
popri bratoch a sestrách latinského obradu 
spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú 
ako malé jazierka – plesá povolané predsta-
vovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To 
sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom 
foriem a jednotlivých tradícií.“ (Príhovor 
katolíkom byzantského obradu pri modlitbe 
akatistu, 2. júl 1995, 6). Toľko sv. Ján Pavol II.

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku 
môžeme považovať za vyjadrenie krásy 
v rozmanitosti foriem cirkevného života, tej 
rozmanitosti, ktorá „nielenže nie je na škodu 
jej jednote, ale skôr ju robí viditeľnejšou“ 
(Druhý vatikánsky koncil, Dekrét o východ-
ných katolíckych cirkvách Orientalium Eccle-
siarum, 2).

Dnes tu s pápežom oslavujete 200 rokov 
založenia Prešovskej eparchie, ktorá sa zro-
dila vyčlenením z vašej materskej Mukačev-
skej eparchie, teraz na území Ukrajiny. Vaša 
eparchia sa ďalej rozvíjala a stala sa matkou 
novej cirkevnej rodiny, vytvoriac ďalšie tri 
eparchie, z ktorých jedna je v Kanade, a pred 
desiatimi rokmi sa stala sídlom metropo-
lie sui iuris.

Pri tejto dnešnej príležitosti vás môžem 
všetkých pozdraviť, počnúc vaším metropo-
litom Mons. Jánom Babjakom, ktorý chodí 
do lesov zbierať huby a prináša mi ich, kto-
rého sprevádzajú spolubratia biskupi Mons. 
Chautur z Košíc, Mons. Rusnák z Bratislavy 
a Mons. Pacák, nový biskup v Kanade.

Drahí bratia, pokračujte vo svojom poslaní 
vodcov a otcov Božieho ľudu, ktorý vám bol 
zverený. Nasledujte žiarivý príklad blaho-
slavených mučeníkov biskupov Petra Pavla 
Gojdiča a Vasiľa Hopka. Rozširujte dobro, 
pokoj, veľkodušnosť a miernosť s hlbokou 
poníženosťou a jednoduchosťou, ostávajúc 
neustále pastiermi podľa srdca Boha, ktorý 
je Otcom, a nasledujte konanie Krista, ktorý 
neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
slúžil. Takto som si istý, že kňazi, vaši prví 

spolupracovníci, vás budú nasledovať so stále 
väčšou radosťou a nadšením, s obetavosťou 
pre službu Cirkvi, ktorá sa od nich vyžaduje.

Drahí kňazi, všetkých čo najsrdečnejšie 
pozdravujem, vás žijúcich v celibáte i žena-
tých s rodinami, ako aj rehoľníkov. Ďakujem 
vám za vašu prácu medzi svätým veriacim 
Božím ľudom. Kňazské rodiny dnes preží-
vajú špeciálne poslanie. Keď sa pochybuje 
o samotnom ideáli rodiny, ak nie priam 
naň útočí, vy ponúkajte svedectvo zdravého 
a príkladného života. Aj vy môžete načerpať 
z príkladov existujúcich v dejinách vašej cir-
kvi počas desaťročí prenasledovania v druhej 
polovici minulého storočia, pri deportáciách 
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On je 
vzkriesenie
Pri príležitosti osláv dvojstého výročia vzniku Prešov-
skej eparchie sa na audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne 
za všetkých slovenských gréckokatolíkov prihovoril Sväté-
mu Otcovi prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Drahý Svätý Otče!
Vo svojom mene, v mene mojich spolubra-
tov biskupov, členov Rady hierarchov, ale 
i v mene kňazov, diakonov, rehoľníkov, se-
minaristov a všetkých našich veriacich žičím 
vám pevné zdravie, veľa telesných a duchov-
ných síl a darov Svätého Ducha.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
prežila v nedávnej histórii veľkú skúšku: 
osemnásťročnú likvidáciu totalitným komu-
nistickým režimom a dlhoročnú perzekúciu. 
Vďaka Bohu sme v tejto skúške obstáli. 
Naši biskupi, kňazi a veriaci dokázali lásku 
a vernosť k Cirkvi, Svätému Otcovi i svojmu 
svedomiu a radšej volili väzenie a vyhnan-
stvo, niektorí dokonca i smrť než zapretie 
viery. Z tohto obdobia máme zatiaľ troch 
blahoslavených mučeníkov.

V tomto jubilejnom roku, ktorý som 
vyhlásil pri príležitosti 200. výročia vzniku 
Prešovskej eparchie, 50. výročia od vzkrie-
senia našej cirkvi, 10. výročia jej povýšenia 
na metropolitnú cirkev sui iuris, ako aj pri 
príležitosti niektorých ďalších výročí, sme 
už uskutočnili viaceré jubilejné liturgické 
slávenia, celý rok sa v našich farnostiach 
koná eucharistická poklona, naše chrámy 
navštevuje kópia zázračnej krásnobrodskej 
ikony Presvätej Bohorodičky a pri tejto príle-
žitosti vám s veľkou radosťou venujeme dar 
– vernú kópiu tejto zázračnej ikony, veriaci 
majú možnosť získavať jubilejné odpustky 
v desiatich vybraných chrámoch, na mieste 
bývalého zbúraného kňazského seminára 
v Prešove sme odhalili pamätný kríž, vykona-
li sme ďakovnú púť do Svätej zeme a teraz si 
konáme ďakovnú púť k hrobu sv. apoštola 
Petra.

Pri každej svätej liturgii sa modlíme 
a vyznávame: „Tvoje z tvojho tebe prinášame 

za všetkých a pre všetko“ – čo je aj mottom 
jubilejného roka.

Drahý Svätý Otče!
Pán Boh našej Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku v tomto čase mocne žehná. 
Je to zaiste ovocie kríža, ktorý naša cirkev 
mohla z Božej milosti verne niesť na svojich 
pleciach a tak zakúsiť jeho nekonečnú lásku 
mocnejšiu ako smrť. Naša cirkev sa mohla 
na vlastnom tele presvedčiť, že Ježiš Kristus 
je víťazom nad smrťou, že iba on je vzkriese-
nie a život!

Cirkev sa rozrástla ako rodina, žije v troch 
samostatných cirkevných subjektoch zjedno-
tených v Prešovskej metropolii. Máme vďaka 
Božej milosti dostatok kňazov a kňazských 
povolaní, ba vypomáhame aj iným miestnym 
cirkvám.

Naša teologická fakulta získala štatút 
cirkevnej fakulty, hoci je vo zväzku štátnej 
univerzity, a sme šťastní, aký je plný kňazský 
seminár. Pri formácii rodín, mladých ľudí, 
marginálnych skupín a Rómov nám veľmi 
účinne pomáhajú formačné centrá a charita.

Smutným javom terajšej situácie je pokles 
demografickej krivky obyvateľov Slovenska 
i našich veriacich a sekularizácia spoločnosti. 
Tiež veľa manželstiev sa rozvádza. Ako veľká 
pomoc v ponuke proti týmto javom pôsobia 
mariánske pútnické miesta, ktoré veriaci 
vyhľadávajú predovšetkým kvôli sviatosti 
zmierenia, načerpaniu nových síl, ale aj 
na duchovný relax.

Drahý Svätý Otče!
Chceme vás ubezpečiť, že sa stále modlíme 

za vás a na vaše úmysly a prosíme pre nás 
všetkých a pre celú Gréckokatolícku cirkev 
na Slovensku vaše apoštolské požehnanie.

Ďakujem, Svätý Otče!

a všemožných obmedzeniach. Viem, že 
Mons. Babjak zozbieral a publikoval veľa ich 
príbehov. Dnes je na vašej generácii, aby ste 
ukázali tú istú vernosť, azda nie voči priame-
mu a násilnému prenasledovaniu, ale pri ťaž-
kostiach a nebezpečenstvách iného druhu. 
Dnes kňazov, podobne ako aj seminaristov, 
ktorých rovnako pozdravujem, pokúšajú dve 
protikladné tendencie: sekularizmus, ktorý 
ich privádza k svetáckosti, alebo uzavretie sa 
k zašlým, dokonca nie evanjeliovým spô-
sobom chápania svojho cirkevného posla-
nia, k spôsobom, ktoré vedú k sterilnému 
klerikalizmu.

Príkladný rehoľný život, či už u mužov, 
alebo u žien, ako aj príslušnosť k niektorým 
novým cirkevným hnutiam tvoria súčasť 
zdravých a silných cirkevných väzieb. V tom-
to kontexte vám dnes znova predkladám 
príklad blahoslaveného Metoda Dominika 
Trčku, mučeníka viery.

Vy všetci, drahí pútnici zo Slovenska, vo 
vašej radostnej prítomnosti tu spolu s vašimi 
pastiermi vidím nadšenú a zbožnú tvár 
Cirkvi, pevnej vo viere, ktorá si uvedomuje 
svoju dôstojnosť a je hrdá na svoju cirkev-
nú identitu. Takto ste hodnými deťmi tej 
evanjelizácie, ktorú v plnej vernosti Apoš-
tolskému stolcu vykonali patróni Európy 
svätí Cyril a Metod. Európsky kontinent, 
tak na východe, ako i na západe potrebuje 
znova objaviť svoje korene a svoje povolanie; 
a z kresťanských koreňov nemôžu nevyrásť 
pevné stromy, ktoré prinášajú ovocie plného 
rešpektovania dôstojnosti človeka v každej 
situácii a v každom období života.

Povzbudzujem vás, aby ste si chránili 
svoju byzantskú tradíciu, ktorú som sa 
aj ja od mladosti učil poznávať a milovať: 
odhaľte ju a žite ju naplno – ako učí Druhý 
vatikánsky koncil −, venujúc veľkú pozornosť 
spôsobom evanjelizácie a katechézy, pri 
ktorých – ešte prv než pastieri – sú prota-
gonistami rodičia a starí rodičia, od ktorých 
sme sa mnohí naučili prvé modlitby a kres-
ťanský spôsob života. Vďaka otcom, mamám, 
starým rodičom aj všetkým vychovávateľom, 
ktorí ste tu prítomní, za vaše neodmysliteľné 
svedectvo!

Drahí bratia a sestry, prosím vás o zvláštnu 
spomienku na mňa, keď onedlho budete 
sláviť božskú liturgiu v bazilike Santa Maria 
Maggiore, v chráme vzácnom vďaka pamiat-
ke na svätých Cyrila a Metoda, a teda i pre 
vaše dejiny. Svätá Božia Matka, na ktorú 
hľadíme s nádejou a detinskou láskou, nech 
svojím príhovorom chráni Cirkev v tomto 
čase skúšky a nech bdie nad prácou synody 
o mladých, ktorú sme nedávno začali.

Ďakujem vám a žehnám všetkých vás, 
vašich drahých a celú gréckokatolícku komu-
nitu na Slovensku.

(preklad: Mons. František Novajovský)
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Kázeň vladyku Cyrila Vasiľa SJ v Santa Maria Maggiore 
6. októbra 2018 pri príležitosti púte slovenských gréckoka-
tolíkov do Ríma

Keď sa pripravovala táto dnešná ďakovná 
gréckokatolícka púť, voľba miesta sláve-
nia jednej z dvoch liturgií pripadla, popri 
Chráme sv. Petra, symbole Katolíckej cirkvi, 
v ktorej sa stretneme zajtra, akosi samozrej-
me bazilike Santa Maria Maggiore. Hovorím 
samozrejme nie preto, že by tento chrám 
viac ako iné rímske baziliky vyhovoval svojou 
polohou, dopravným spojením, veľkosťou 
či inými kritériami, ale preto, že pre sloven-
ských gréckokatolíkov je táto bazilika v istom 
duchovnom zmysle slova domovskou.

Z Prešova do Ríma je viac ako 1 500 kilo-
metrov po ceste a viac ako tisíc kilometrov 
vzdušnou čiarou. Sme teda ďaleko od domo-
va, a predsa v tejto chvíli sa tu necítime ako 

v cudzine, ale práve naopak, môžeme o sebe 
povedať: „My sme tu doma!“

Prečo? Pretože s touto bazilikou sa spájajú 
začiatky kresťanstva Slovanov. Na oltár 
tejto baziliky pred 1150 rokmi položil pápež 
Hadrián slovanské liturgické texty, ktoré 
sem na schválenie priniesli sv. Cyril a Metod, 
tu spievali slovanskí apoštoli a ich učeníci 
liturgiu v reči našich predkov.

Pred 1150 rokmi, na začiatku našich 
duchovných dejín, títo naši apoštolom rovní 
ohlasovatelia evanjelia a duchovní otcovia 
spolu so svojimi učeníkmi, synmi našej 
zeme, tu stáli pred pápežom, Kristovým ná-
mestníkom, aby ohlasovali dôstojnosť každé-

ho národa a jazyka, možnosť a právo chváliť 
Boha vlastnou rečou a vlastnou liturgiou.

Podobne ako my dnes aj oni hľadeli na tie-
to starokresťanské mozaiky s témami Staré-
ho zákona, putovania Božieho ľudu púšťou, 
ktoré sa nachádzajú po bokoch hlavnej lode, 
i novozákonné motívy na víťaznom oblúku 
nad oltárom, aj oni vzdávali úctu Božej 
Matke pred jej ikonou nazývanou Záchrana 
rímskeho ľudu, ktorá je dnes uložená 
v bočnej kaplnke a kedysi bola umiestnená 
pri oltári, rozjímali nad tajomstvom vtelenia 
kľačiac pri betlehemských jasličkách, ktoré 
boli kedysi umiestnené v jaskynnej kaplnke 
po mojej ľavej ruke a dnes sú uchovávané 
pod hlavným oltárom, na ktorom slávime 
dnešnú liturgiu.

Iste, táto bazilika sa za viac ako tisícročie 
v mnohom zmenila, skrášlila, doplnila, ale 
napriek všetkému toto spojenie s našimi 
duchovnými koreňmi je tu stále prítomné 
a čitateľné. Stáročia zanechali stopy zmien 
na bazilike aj na dedičstve sv. Cyrila a Meto-
da, ktoré tu má svoje korene.

O 1100 rokov neskôr, v časoch prenasle-
dovania našej cirkvi, v období jej likvidácie, 
v rokoch 1950 – 1968, ale aj v ďalších rokoch 
jej obmedzenej slobody udržiavali povedo-
mie tohto cyrilo-metodského i gréckokato-
líckeho ducha v tejto bazilike slovenskí kňazi 
účinkujúci v Ríme, ktorí ju nikdy neobišli, 
keď sprevádzali vtedy takých zriedkavých, 
a preto aj vzácnych slovenských pútnikov, 
ktorým sa napriek všetkým obmedzeniam 
komunistického režimu podarilo dostať 
do Ríma.

Za všetkých si dnes môžeme pripomenúť 
meno jezuitského pátra Michala Lac-
ka, profesora na neďalekom Pápežskom 
východnom inštitúte, ktorý bol počas 
troch desaťročí skutočným informátorom 
a formátorom slovenských gréckokatolíkov 
prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu, 

Svoje snopy 
prinesú
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prostredníctvom publikácií, ktoré sa napriek 
cenzúre pašovali za železnú oponu, i hlasom 
prenasledovanej Slovenskej gréckokatolíckej 
cirkvi v slobodnom svete i pred úradmi Svätej 
stolice, pred Svätým Otcom. Z jeho života 
je známy jeden sympatický príbeh týkajúci 
sa práve slovenských gréckokatolíkov. Keď 
niekedy v šesťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia na jednom vysokom úrade Svätej stolice 
žiadal, aby sa hovorilo a písalo o slovenských 
gréckokatolíkoch, tak mu vraj istý kardinál 
povedal: „Ale o čom to hovoríte, páter, nikdy 
som nepočul, že by existovali slovenskí 
gréckokatolíci, žiadneho som nikdy nevidel!“ 
Na to páter Lacko zvolal po taliansky: „Ecco-
mi – pozrite sa, tu som!“ 

Keď po obnovení našej cirkvi na jubilejné 
cyrilo-metodské oslavy v roku 1969 zaví-
tali do Ríma početné skupiny slovenských 
gréckokatolíkov, páter Lacko ich sprevádzal 
po Ríme, po pamiatkach i vatikánskych 
úradoch so slovami: „Vidíte, tu sú, to sú oni!“ 
A istotne, keby ešte páter Lacko žil, dnes by 
vítal nás všetkých na bráne baziliky so svojím 
žoviálnym úsmevom a možno by prítomným 
talianskym priateľom s nadšením vysvetľo-
val: „Eccoli! Aha, tu sú – tu sú tí, o ktorých 
som hovoril, za ktorých som bojoval, ktorým 
som z diaľky pomáhal.“

Áno. Eccoci – tu sme! Už nie ako skupinky 
vystrašených utečencov alebo ľudí, ktorí ešte 
len neisto a nedôverčivo ochutnávajú prvé 
chvíle čiastočnej slobody, ako to bolo pred 
päťdesiatimi rokmi, v tom krátkom období 
politického odmäku, ktorého jedným z mála 

trvalých výsledkov bola znovulegalizácia 
našej cirkvi.

Sme tu nielen ako vďační pútnici, ale ako 
ďakujúce spoločenstvo, ako sebavedomí 
reprezentanti Cirkvi, ktorá počas celej svojej 
histórie, predovšetkým za ostatné dve storo-
čia, najmä za ostatných päťdesiat rokov, ba 
obzvlášť za ostatných desať postupne rástla 
v mnohých ohľadoch, hlavne vo vedomí 
vlastnej identity a dôstojnosti.

Spomínajúc na minulosť a ďakujúc za prí-
tomnosť sa nám na pery tisnú slová pútnickej 
piesne, žalmu 126:

„Keď Pán privádzal späť sionských zajat-
cov, boli sme ako vo snách.

Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný 
plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: 
,Veľké veci urobil s nimi Pán.ʻ

Veľké veci urobil s nami Pán a máme 
z toho radosť. 

Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky 
na juhu krajiny.

Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo 

niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa 
s jasotom a svoje snopy prinesú.“

Pred 1150 rokmi tu, v tejto bazilike prvýkrát 
zneli slovanské spevy našich predkov, tých 
našich prvých slovanských kňazov, Cyri-
lových a Metodových učeníkov, ktorí boli 
o pár rokov nato zajatí, z našej vlasti vyhna-

152018 / 23 – 24



ní či predaní do otroctva. Iste i oni, „keď 
odchádzali, idúcky plakali...“, keďže, ako sa 
uvádza v životopise sv. Klementa, „neľudsky 
ich mučili, niektorým rozkrádali príbytky, 
spájajúc ziskuchtivosť s bezbožnosťou, iných 
nahých vláčili po tŕní, a pritom ľudí starých, 
ba i takých, ktorí prekročili Dávidov vek. 
A ktorí z kňazov a diakonov boli mladší, tých 
predávali Židom… A nebolo ich nijako málo, 
napočítalo sa ich dvesto služobníkov oltára. 
... Vyvádzajúc ich z mesta a zoblečúc vliekli 
ich nahých. Takto im títo naraz zapríčinili 
dvojaké zlo: hanbu a utrpenie od mrazivého 
vetra, ktorý ustavične duje v podunajskom 
kraji. Ba aj meče im prikladali na šije, ako by 
ich zamýšľali zaklať, aj kopije im prikladali 
k bokom, ako by sa chystali ich prepichnúť, 
aby títo umierali smrťou nie iba jednora-
zovou, ale toľko ráz, koľkoráz ju očakávali“. 
(Život sv. Klementa, kap. XI a XII)

Duchovné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda 
a ich vyhnaných žiakov však nezahynulo, ba 
práve z tohto vyhnanstva sa rozšírilo do os-
tatných slovanských krajín, aby sa po storo-
čiach k nám vrátilo a aj na našom území opäť 
sformovalo do cirkevnej štruktúry, tentoraz 
do Mukačevskej eparchie.

To duchovné osivo, ktoré vyhnaní Meto-
dovi žiaci niesli na siatie, toto dobré semeno 
bolo pred stáročiami, najmä po sformulovaní 
tzv. Užhorodskej únie, ktorej dokument bol 
len nedávno znovuobjavený, opäť zasiate 
do našej podkarpatskej, podtatranskej, zem-
plínskej, spišskej, abovskej a šarišskej zeme. 
Generácie našich predkov naň pripravovali 
pôdu, klčovali kry, odstraňovali duchovnú 
burinu, chránili drobné políčka, aby toto 
cyrilo-metodské osivo mohlo vzrásť.

Z Mukačevskej eparchie sa pred dvesto 
rokmi vyčlenila naša dnešná Prešovská epar-
chia a z nej postupne aj ďalšie eparchie – Ko-
šická a Bratislavská, ktoré tak spolu už desať 
rokov tvoria metropolitnú cirkev sui iuris.

Pred takmer sedemdesiatimi rokmi pri de-
portáciách našich kňazov a ich rodín znovu 
rezonovali slová žalmistu v modlitbe: „Zmeň, 
Pane, naše zajatie ako potoky na juhu 
krajiny“. A Pán vyslyšal prosby svojho ľudu, 
vyslyšal modlitby našich väzňov v Pánovi, 
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa 
Hopka, Metoda Trčku a stoviek ďalších väz-
nených a deportovaných kňazov, ich rodín, 
rehoľníkov a rehoľných sestier i verných 
laických veriacich.

Pred päťdesiatimi rokmi, v ono pamätné 
leto 1968, keď si veriaci vymohli obnovenie 
svojej cirkvi a naši kňazi sa vracali do zno-
vuotvorených farností a chrámov, prežívali 
sme so žalmistom sionskú radosť: „Keď Pán 
privádzal späť sionských zajatcov, boli sme 
ako vo snách“.

Potom nasledovali ďalšie viac ako dve de-
saťročia obmedzenej slobody, keď nad exis-
tenciou našej cirkvi visel neustále Damoklov 
meč hrozby jej možného zrušenia, keď sa út-
lak štátnej moci pretransformoval z fyzické-

ho násilia na vydieranie, na obmedzovanie, 
na vyhrážanie straty štátnych súhlasov pre 
kňazov, na znemožnenia štúdií pre mladých 
aktívnych veriacich, na vydieranie rodičov, 
ktorí chceli, aby dieťa navštevovalo hodiny 
náboženstva, na špehovanie a korumpovanie 
rôzneho druhu. Dnes sa zdá, ako by toto 
všetko už takmer upadlo do zabudnutia, 
ako by sme sa na to už nepamätali. Možno je 
dobre, že sme odpustili všetkým tým, ktorí 
sa na tomto procese podieľali, že sme na to 
akoby zabudli. Nezabudnime však nikdy 
ďakovať tomu, ktorý pomohol našej cirkvi 
prejsť cez toto obdobie skúšok.

Aj v dnešný deň môžeme túto vďačnosť 
vyjadriť slovami 124. žalmu:

„... keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia 
povstali proti nám,

vari by nás živých boli prehltli, keď proti 
nám blčala ich zúrivosť.

Vari by nás bola voda zaliala a riava sa 
prevalila cez nás.

Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené 
vody.

Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich 
zubom za korisť.

Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľov-
níkov.

Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.“

Dnes
Dnes sme sa ako zrelé cirkevné spoločenstvo 
vrátili do tejto prastarej baziliky a ako du-
chovní potomkovia vyhnaných Metodových 
žiakov tu dnes slávime liturgiu. Tejto liturgii 
predsedá prvý byzantský katolícky arcibis-
kup na Slovensku od čias sv. Metoda, jeho 
prvý nástupca, metropolita, ktorý spolu so 
svojimi spolubratmi biskupmi, nástupcami 
apoštolov, s kňazmi i celým Božím ľudom 
predkladá Pánovi Eucharistiu – teda naše 
spoločné vďakyvzdanie.
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Dnes, keď tu spoločne uvažujeme 
o všetkých dobrách a daroch, ktoré nám Pán 
v dejinách našej cirkvi doprial, a to najmä 
po tom, čo sa naša cirkev znovuzrodila 
po prekonaní najväčšieho prenasledovania 
v jej dejinách, uvedomujeme si platnosť slov 
žalmu: „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú 
žať“.

Dnes tu v tejto chvíli všetci cítime, ako 
veľmi platia pre nás slová žalmu: „ ... vrátia sa 
s jasotom a svoje snopy prinesú“.

Dnes vzdávame Bohu vďaku za našu 
dávnejšiu i nedávnu históriu, ale predo-
všetkým za našu prítomnosť a vyprosujeme 
Božie požehnanie pre budúcnosť.

Ústa máme plné radosti a jazyk plný 
plesania... Veľké veci urobil s nami Pán 
a máme z toho radosť.

Ale stretnutie, ako je toto dnešné, by 
nesplnilo svoj účel, keby bolo len príležitos-
ťou na vďačno-oslavnú spomienku alebo 
ešte nebodaj živenie nejakého pocitu našej 
osobnej výnimočnosti, na také „mojkanie“ 
s príchuťou narcizmu a ilúzie takmer doko-
nalosti.

Ak sa tu dnes hlásime k nášmu cyrilo-me-
todskému odkazu a modelu, ak s hrdosťou 
hovoríme: „Sme tu!“, tak je našou povinnos-
ťou vedieť aj presnejšie zadefinovať, vyjadriť, 
v čom podľa nás spočíva naša vernosť tomu-
to modelu, a zhodnotiť aj to, v akej miere ho 
napĺňame a chceme plniť aj v budúcnosti.

Sme tu ako pútnici, ako časť putujúceho 
Božieho ľudu, ktorý prechádza jednotlivými 
etapami na ceste dejinami. Naše doterajšie 
spomienky na výročia a s nimi spojené dejin-
né udalosti by sme mohli nazvať pohľadom 
do kroniky, do rodinného albumu alebo 
do cestovných zápiskov pútnika.

Teraz je však čas, aby sme sa rozhliadli 
okolo seba, skontrolovali si výstroj a vykročili 
k novým horizontom, aby sme si uvedomili 
výzvy, ba aj nebezpečenstvá, ktoré pred 
nami stoja.

Sedem snopov
Povedali sme si, v obraznej reči žalmov, že 
dnes Cirkev prináša snopy z úrody, ktorú 
zožala v priebehu svojej nedávnej histórie. 
Ale na duchovný pokrm nestačí predložiť 
snopy – treba z nich vybrať klasy, zrno očis-
tiť od pliev, zomlieť na múku a z nej upiecť 
chlieb, ktorý sa predloží Pánovi, aby ho on 
premenil na seba samého v Eucharistii.

Pokračujúc v tejto našej dnešnej spoločnej 
úvahe popri rôznych kritériách by sme mohli 
uviesť týchto sedem vybraných snopov našej 
duchovnej úrody, z ktorých budeme musieť 
vedieť vyberať čisté zrno.

S VAŠOU POMOCOU DOKÁŽEME VIAC.

Spomeňme si v týchto dňoch na zomrelé 
nenarodené deti a zapáľme svetlo nádeje 

pre našu spoločnosť.

Projekty a aktivity zamerané na advokáciu, prevenciu a konkrétnu 
pomoc v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť 
môžete podporiť v rámci verejnej zbierky schválenej MV SR:

- kúpou sklenenej alebo plastovej sviečky s logom kampane
- SMS správou v hodnote 2 € s textom DMS SVIECKA na číslo 877

- príspevkom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295
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Prvým je tradičná ľudová nábožnosť, 
ktorá sa v našej cirkvi obdivuhodne udržala. 
Je dobrým východiskom, ale dnes sa nestačí 
spoliehať len na ňu. S ňou totiž môže byť 
spojené aj nebezpečenstvo formalizmu 
a povrchnej, zvykovej religiozity, upnutie sa 
na dedinský farský model, len na tzv. „cho-
denie do cerkvi“, niekde, zvlášť v mužskej 
časti „chodenie k cerkvi“, ktoré možno trvá, 
kým je človek v rodnej dedine, ale stráca 
sa pri zmene prostredia, čo je dnes častým 
javom pri migrácii obyvateľstva do miest. Zo 
strany nás kňazov teda treba hľadať nové for-
my aktívnej, pružnej a nápaditej pastorácie, 
zvlášť mestskej pastorácie schopnej ponúk-
nuť dostatočne pestrý duchovný a spoločen-
ský program na formovanie cirkevnej obce.

Druhým duchovným znakom, duchovným 
snopom je naše vytrvalé katolícke povedo-
mie – desaťročiami prenasledovania osved-
čená vernosť a odhodlanie aj trpieť pre našu 
príslušnosť ku Katolíckej cirkvi. Buďme však 
súčasne aj duchovne skromní – neživme 
v sebe akýsi komplex martýrov, žijúcich len 
zo slávnej minulosti. Osvedčme svoju vieru 
a dôveru v Cirkev a lásku k nej aj v dnešnom 
ohni skúšok, pádov i sofistikovanejších 
prenasledovaní.

Tretím snopom nášho dedičstva, ktorý tu 
dnes skladáme pred oltár, je láska k liturgii, 
ktorú v našej cirkvi pestujeme, i relatívne 
vysoká účasť veriacich na liturgických slá-
veniach. Tento rozhodne pozitívny jav však 
treba dopĺňať aj o iné prejavy nášho duchov-
ného a náboženského života. Inak by nám 
hrozilo nebezpečenstvo, že život Cirkvi bude 
obmedzený na rutinne vykonávanú kulto-
vo-liturgickú činnosť. Ak však bude chýbať 
katechéza, rozvíjanie intelektuálneho života, 
ak by sme zanedbali sociálny aspekt života 
cirkevného spoločenstva, to všetko by sa 
v dlhodobom časovom horizonte negatívne 
odrazilo na kvalite duchovného života celého 
spoločenstva i každého jednotlivca.

Štvrtým pozitívnym javom našej cirkvi je 
relatívny dostatok kňazských povolaní. Skú-
majme však, podporujme a tešme sa v prvom 
rade z kvality povolaní, nie z ich počtu. Preto 
je nesmierne dôležité obdobie seminárnej 
formácie, tento čas dozrievania a získavania 
schopností, ale i základných ľudských prístu-
pov a spôsobov, zdravých životných návykov 
nevyhnutných pre kňazské službu. Samotný 
počet by ešte nič neznamenal, keby ho spre-
vádzal povrchný duchovný život, zanedbáva-
nie trvalej teologickej formácie, pohodlnosť 
či nebodaj arogancia v prístupe k veriacim. 
Do budúcnosti by sme mali viacej pracovať 
na rozvoji povolaní aj pre zasvätený, rehoľný 
život a pre obnovu mníšstva. Východná cir-
kev bez silnej prítomnosti mníšskeho života 

je ochudobnená o jeden z tradičných a typic-
kých pilierov cirkevného života. Pred našou 
cirkvou stojí aj úloha hlbšieho zapojenia sa 
laikov do života a aktivít cirkevného spo-
ločenstva, a zo strany duchovných potreba 
prehĺbenia spolupráce s laikmi pri rešpekto-
vaní ich odborných, ľudských i duchovných 
hodnôt.

Možno najmarkantnejším, piatym po-
zitívnym znakom našej cirkvi je relatívne 
dobrý materiálny stav chrámov i základnej 
pastoračnej infraštruktúry. Naozaj môžeme 
byť hrdí na to, ako sa naši veriaci príkladne 
a štedro starajú o chrámy, koľko ich bolo aj 
v ostatných rokoch vybudovaných, opra-
vených, skrášlených. Neupadnime však 
do akejsi choroby z betónu, do betónománie 
či betónofílie, teda do sústredenia väčši-
ny záujmu, energie, finančných nákladov 
i času len na stavanie nových budov. Ruka 
v ruke s nevyhnutnou starostlivosťou 
o materiálnu základňu by totiž mala ísť aj 
investícia do živých chrámov Božích, do ľudí, 
do formovania jednotlivcov i spoločenstiev, 
do katechetických, evanjelizačných a so-
ciálnych programov, do vzdelávania a tlače, 
do činnosti prostredníctvom masovokomu-
nikačných prostriedkov.

Hádam najvýraznejším viditeľným a po-
zitívnym prvkom života našej cirkvi v ostat-
ných desaťročiach je proces prehlbovania 
vlastnej duchovnej, liturgickej i cirkevnej 
identity. V tomto procese treba pokračovať, 
ale aj s vedomím existujúcich nástrah, ktoré 
tento proces sprevádzajú. Jednou z nich 
by bolo napríklad nevyvážené sústredenie 
sa výlučne na vonkajšie aspekty liturgickej 
reformy, na radikálne a rýchle odbúravanie 
zaužívaných foriem a prejavov nábožnosti 
v pokuse vyhľadávania ich „východnejšie-
ho variantu“, ak by to všetko bolo konané 

bez primeranej katechézy a presadzova-
né formou psychologicky a sociologicky 
neprijateľnou alebo ťažko stráviteľnou pre 
časť veriacich. Na druhej strane, starostlivá 
a úspešná katechéza, ako napríklad tá, ktorá 
sprevádzala obnovenie praxe udeľovania 
Eucharistie deťom, je zárukou pozitívneho 
ohlasu a blahodarných duchovných účinkov. 
Na to treba pamätať aj pri ďalších krokoch, 
ktoré našu cirkev na tomto poli ešte čakajú.

Siedmym snopom duchovnej úrody našej 
cirkvi je prekonanie vnútornej i medziná-
rodnej izolácie. Naša cirkev sa už vymanila 
z akejsi provinčnosti, geografickej i etnickej 
ohraničenosti. Dnes je poznaná a prijímaná 
na celom Slovensku, je prítomná a vnímaná 
vnútrocirkevne aj mediálne ako rovnocenná 
súčasť Katolíckej cirkvi. Rovnako pozitívne 
sa rozvíjajú vzťahy aj k iným príbuzným 
východným cirkvám, ktoré sú za hranicami 
Slovenska. V budúcnosti však treba vedieť, 
že toto otvorenie nemožno obmedzovať len 
na občasné formálne pozvania a návštevy 
hierarchov bez konkrétneho vplyvu na pre-
hĺbenie vzájomného poznania a spolupráce 
medzi jednotlivými gréckokatolíckymi 
cirkvami. Na väčší duchovný osoh treba 
rozvinúť medzinárodnú spoluprácu aj širšie, 
pri spoločnom hľadaní najvhodnejších 
prostriedkov, ktorým naše cirkvi musia od-
povedať na výzvy čias v stále viac sa globali-
zujúcom svete.

Cez minulosť k budúcnosti
Výročia, oslavy, púte, rímska púť – týmto 
naša cirkev žila v uplynulých mesiacoch. 

Ale čas i život idú ďalej.
Minulosť sa plynule prelieva do budúcnos-

ti cez prítomný okamih, ktorý ostáva akoby 
nezachytiteľný, hoci je zdanlivo jediný, ktorý 
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máme – pretože minulosť už nie je naša 
a budúcnosť nám ešte nepatrí. 

V každej chvíli, v každý nový deň sa pred 
nami otvára cesta, na ktorej čakajú naše cir-
kevné spoločenstvo i každého jej člena nové 
výzvy, možno aj prekážky, ale aj príležitosti 
na rast a  radosť.

Pápež sv. Ján Pavol II., ktorý citlivo vnímal 
práve problematiku východných cirkví, vo 

svojom apoštolskom liste Orientale lumen 
(č. 8) hovorí:

„V dnešnej dobe sa často cítime ako za-
jatci prítomnosti, ako keby sa človek odučil 
schopnosti vnímať, že sa zúčastňuje na dianí, 
ktoré ho jednak predchádza, jednak prichá-
dza po ňom.

V tejto ťažkosti zaradiť sa s vďačným 
srdcom za prijaté a očakávané dobrodenia 

medzi minulosť a budúcnosť ponúkajú pre-
dovšetkým východné cirkvi výrazne sformo-
vaný zmysel pre kontinuitu, ktorý nachádza 
svoj výraz v pojmoch tradícia a eschatologic-
ké očakávanie. ... Tradícia sa odráža v histo-
rickom a kultúrnom dedičstve každej cirkvi, 
ktoré sa utvorilo zo svedectva mučeníkov, 
otcov a svätcov, ako aj zo živej viery všetkých 
kresťanov v priebehu stáročí až do našich 
dní. ... Ak nás tradícia uvádza do kontinuity 
s minulosťou, tak eschatologické očakávanie 
nás otvára pre Božiu budúcnosť. ... Ale čas 
patrí Bohu a nič z toho, čo sa spĺňa, nedá 
sa porovnať s plnosťou kráľovstva, ktoré je 
vždy nezaslúženým darom. Pán Ježiš prišiel, 
aby za nás zomrel a vstal z mŕtvych, zatiaľ 
čo v nádeji vykúpené stvorenie ešte vzdychá 
a zvíja sa v pôrodných bolestiach (porov. Rim 
8, 22). Ten istý Pán zase príde, aby odovzdal 
svet Otcovi (porov. 1 Kor 15, 28). Za tento 
Pánov návrat úpenlivo prosí Cirkev. ... Najmä 
celá liturgia je spomienkou na vykúpenie 
a úpenlivou prosbou za Pánov návrat.“

V duchu týchto slov Jána Pavla II., veľkého 
slovanského pápeža, ktorý dobre poznal aj 
našu cirkev a cenil si ju, pokračujme v slávení 
svätej liturgie, tohto najväčšieho tajomstva, 
v ktorom sa v prítomnosti spája minulosť 
s budúcnosťou, tradícia s predchuťou 
Pánovho druhého príchodu na konci vekov.

Slava Isusu Christu!

50 rokov Slova
Hľadáme „dvojčatá“ Slova

Po roku 1968 sa v našej krajine situácia uvoľnila natoľko, že 
Gréckokatolícka cirkev mohla vystúpiť z ilegality. Sprievodným 

znakom bol aj vznik časopisu, ktorý mapoval jej aktivity a prinášal 
duchovnú formáciu.

Prvé číslo vyšlo 14. februára 1969.
Na budúci rok oslávime teda 50 rokov od jeho „narodenia“.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli medzi našimi čitateľmi nájsť 
jeho „súrodencov“.

Ak ste sa narodili 14. februára 1969, v ten istý deň ako naše Slovo,
ozvite sa nám, prosím, do redakcie.

Pripravili sme pre vás malé prekvapenie.
redakcia
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Homília vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, 7. októbra 2018 
v Bazilike sv. Petra v Ríme pri príležitosti ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku do Ríma v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.

Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej 
a diakonskej službe, ctihodné rehoľné sestry, 
excelencie páni veľvyslanci, milí naši pútnici 
zo Slovenska i z Ríma.

Srdečne vás všetkých vítam vo Večnom 
meste na ďakovnej púti Gréckokatolíckej 
cirkvi pri príležitosti 200. výročia ustanove-
nia Prešovského biskupstva. 

Iste každého z nás napĺňa úžas nad veľ-
kosťou a krásou tejto baziliky. Možno ste tu 
niektorí prvýkrát, iní ste tu už boli veľakrát 
a spája sa vám s touto bazilikou nejaký silný 
zážitok či účasť na pontifikálnej svätej omši 
so Svätým Otcom, či nejaký iný zážitok. 
Mňa k tejto bazilike viažu dva veľmi silné 
momenty.

Biskupská konsekrácia, ktorú mi tu pred 
hlavným oltárom baziliky udelil pápež Ján 
Pavol II. 6. januára 2003. Keď som ležal 

na dlažbe baziliky, preblyskla mi hlavou aj 
táto myšlienka: Je to realita, skutočnosť alebo 
iba sen? A nebol to sen, bola to realita.

Druhý veľmi silný moment sa odohral tiež 
tu v Bazilike sv. Petra pred hlavným oltárom, 
na rovnakom mieste. Bolo to o dva roky ne-
skôr, 7. apríla 2005, keď som spolu s ostatný-
mi slovenskými biskupmi prišiel na pohreb 
pápeža Jána Pavla II., ktorý tu v bazilike ležal 
vystretý v rakve. Mohli sme k nemu pristúpiť 
a chvíľu sa v tichosti modliť za neho a možno 
ešte viac k nemu.

Keď mŕtvy ožije
Drahí bratia a sestry, milí pútnici,

iste všetci sme sa už zúčastnili na pohre-
be a odprevádzali sme niekoho blízkeho či 
známeho na cintorín, k hrobu. Vo všetkých 

prípadoch nebožtík zostal na cintoríne 
a pohrebný sprievod sa vrátil naspäť, už bez 
nebohého. 

Dnešné evanjelium nám však predstavuje 
jediný odlišný prípad, keď sa mŕtvy vrátil do-
mov. Približuje nám to dnešné Božie slovo, 
dnešné evanjelium.

Ježiš išiel so svojimi učeníkmi do mesta 
Naim. Keď sa priblížil k mestskej bráne, 
stretli pohrebný sprievod. Pochovávali 
jediného syna vdovy. Keď ju Pán uvidel, bolo 
mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom 
pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on 
povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕt-
vy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil 
jeho matke (porov. Lk 7, 11 – 17).

V tomto príbehu o vzkriesení mŕtveho 
naimského mládenca sa Ježiš prejavuje ako 
víťaz nad smrťou. Prichádza na scénu plnú 
nesmierneho smútku a premieňa úzkosť 
smrti na radosť z návratu do života. Tá istá 
Ježišova moc, ktorá v tomto prípade navrátila 
mŕtveho chlapca jeho matke, v mnohých 
iných situáciách navracia synov a dcéry, 
duchovne mŕtvych v hriechu späť do milujú-
ceho náručia nebeského Otca.

Drahí bratia a sestry,
aj my sme povolaní víťaziť nad smrťou, 

prinášať nový život v hojnosti, obnovovať 
životné podmienky človeka. Tento príbeh 
o vdove, ktorej smrť vzala aj manžela, aj 
syna, nám predstavuje úlohu nás kresťanov, 
ktorí sme Božím ľudom a služobníkmi jeho 
ľudu.

Každý hriech ohrozuje život Božích detí. 
Dokonca ho môže úplne zničiť. Všetci sme 
sa narodili v smrti dedičného hriechu, ale 
boli sme znovuzrodení svätým krstom. Tí, 
čo opäť upadli do smrti spáchaním hrie-
chu, musia prejsť k životu vierou v Ježišovo 
víťazstvo. Úlohou kresťanov je byť hlásateľ-

Znova ožiť
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mi radostnej zvesti, ohlasovať, že fyzicky aj 
duchovne mŕtvi môžu znovu ožiť.

Svet nikdy nepočul šťastnejšiu a dôleži-
tejšiu správu, než je vzkriesenie. V prvom 
rade to slávne Ježišovo vzkriesenie, ktoré 
je zárukou aj vzkriesenia každého človeka. 
Môžeme sa navrátiť zo smrti! Môžeme prejsť 
z našich zranení, slabostí a hriechov k zdra-
viu a nevinnosti Božích detí (1 Jn 3, 9).

Život v hojnosti
V športe, v podnikaní, v šoubiznise či v poli-
tike ľudia s neuveriteľným zápalom a odhod-
laním hľadajú slávu, peniaze, moc a pôžitok. 
No nikto nikdy nemal pred sebou cieľ, ktorý 
by sa dal podľa významu porovnávať s posla-
ním kresťana obnovovať život. Sme vyvo-
lení a pomazaní ohlasovať vzkriesenie. To 

definitívne na konci času, ale aj vzkriesenia 
tu na tejto zemi, vzkriesenia z hriechu.

Všetci sme vyvolení, aby sme ohlasovali 
slová života, slová nádeje, slová znovuzro-
denia tým, ktorí sú duchovne mŕtvi alebo 
umierajú. Sme vyvolení, aby sme hovorili 
tak, ako Ježiš prehovoril k mŕtvemu, synovi 
naimskej vdovy. Boli sme vyvolení šíriť 
ozvenu Ježišovho zvolania: „Kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí 
vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25 – 26)

Tieto slová sú aktuálne teraz a budú rovna-
ko aktuálne aj zajtra. Boh Otec vzkriesil svoj-
ho ukrižovaného Syna, aby sme my mohli 
s ním vstať k novému životu, k životu Božích 
detí, k životu v hojnosti (Jn 10, 10).

Sviatosť zmierenia, ktorá sa nám ve-
riacim ponúka, je vzkriesenie z hriechov 
a Eucharistia je o novom radostnom živote 

s Pánom. Tu by mohli svedčiť všetci kňazi, 
ktorí spovedajú, lebo vidia, počujú a denne 
zažívajú vzkriesenie pri vysluhovaní sviatosti 
zmierenia. Otče, odvalili ste mi zo srdca 
veľký kameň, už ma neťaží, už mám veľkú 
radosť zo života, z toho, že žijem v jednote 
s Ježišom Kristom.

Na misii
Počas rímskych štúdií sme jezuitskí študenti 
mohli okúsiť mesiac misionárskej práce nie-
kde vo svete. Mohli sme si vybrať hociktorý 
svetadiel, aby sme zažili misionársku realitu 
na vlastnej koži. Vybral som si Kazachstan, 
konkrétne Karagandu, lebo odtiaľ som 
mal priateľa, spolužiaka, ktorý ma pozval, 
aby som prišiel poslúžiť gréckokatolíkom, 
ktorí už dlho nemajú kňaza, aby som ich 
povzbudil vo viere. Moja služba nebola 
v ničom výnimočná. Slávil som sväté liturgie, 
pripravoval na prijímanie sviatostí, spovedal 
a krstil. Hneď v prvom týždni prišla za mnou 
istá mladá pani, aby som jej pokrstil dieťa.

„Dobre, žiadate krst pre svoje dieťa, ale ste 
cirkevne zosobášená?“ opýtal som sa jej.

„Som iba civilne sobášená,“ povedala mi.
„Dobre, začneme s prípravou na cirkevný 

sobáš, a zároveň to bude aj príprava na prija-
tie svätého krstu.“

A keďže manžel pracoval v bani a pri-
chádzal neskoro večer domov, chodil som 
na prípravu k nim do domu a pozval som aj 
ich budúcich krstných rodičov, aby prichá-
dzali na prípravu. Po večeroch som sa im 
venoval dve − tri hodiny a napokon som im 
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dieťa pokrstil. Cirkevný sobáš neuzavreli, 
lebo boli potrebné ešte nejaké formality, tak 
som to nechal už na rímskokatolíckeho fará-
ra. Po návrate do Ríma som asi o tri mesiace 
dostal od tejto mladej ženy list, ktorý mám 
ešte niekde odložený. V ňom mi ďakova-
la za záchranu vlastného života a tvrdila, 
že som ich najväčší dobrodinec a priateľ. 
Nevedel som, o čo ide, a tak som s napä-
tím čítal ďalej. Žena bola totiž rozhodnutá 
spáchať samovraždu a už iba čakala na vhod-
nú príležitosť, lebo život bol pre ňu veľmi 
ťažký, manžel pil a ona sa už nevládala starať 
o rodinu.

„Ale keď ste prišli k nám a dávali ste nám 
katechézy, prvý týždeň som vám vôbec neve-
rila. Ale v druhom týždni som uverila v Ježiša 
Krista a veľká radosť vstúpila do môjho srdca. 
Myšlienku na samovraždu som stratila a ja sa 
teším, že žijem a že verím v Boha.

A ďakujem vám aj za druhý život. Moja 
krstná bola v požehnanom stave, ale spolu 
s manželom sa rozhodli, že dieťa neprijmú. 
Už bola objednaná v nemocnici na potrat, 
ale keď počula vysvetlenie o piatom Božom 
prikázaní, rozhodla sa spolu s manželom, 
že dieťa prijmú a teraz sa spolu na toto dieťa 
tešia.“

Rozplakal som sa pri čítaní tohto listu, 
lebo ja som o ničom nevedel a Pán Boh si ma 
takto použil ako nástroj, aby zachránil dva 
ľudské životy.

O dvanásť rokov som bol pozvaný do Kara-
gandy vysvätiť jedného diakona. Vtedy som 
navštívil aj tie rodiny. Žili pekne, praktizovali 
vieru a najviac som bol dojatý, keď som objal 
tohto jedenásťročného chlapca a požehnal 
ho. Vtedy som si pomyslel, že to je akoby 
môj syn, lebo hoci ho rodičia najprv odmietli 
a odsúdili na smrť, Boh ho takto zázračne za-
chránil a povolal k životu cez moju kňazskú 
službu. Vidíme, ako Boh povoláva zo smrti 
do života.
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Počas synody biskupov v Ríme, ktorá sa 3. – 28. októbra 
venovala aktuálnym témam mladých, vystúpil so svojím 
príhovorom aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Bab-
jak SJ. 

Budúcnosť 
Cirkvi
Drahý Svätý Otče, milí synodálni otcovia 
a všetci prítomní,
pochádzam zo srdca Európy, zo Slovenska 
a skúsenosť s mladými v našej Gréckoka-
tolíckej cirkvi je nielen dobrá, ale myslím 
si, že aj inšpirujúca pre mnohých z vás. Mi-
lujeme našu mládež, lebo ju vnímame ako 
sladké ovocie našej Cirkvi, ktoré sa zrodilo 
cez utrpenie a bolesť našich blahoslave-
ných biskupov, kňazov a veriacich.

Mladým sa venujeme systematicky 
v rôznych centrách a venujú sa im najmä 
mladí animátori, ktorých si vychovávame 
v dvojročnej animátorskej škole v našich 
mládežníckych centrách. Aktuálne máme 
v týchto školách 164 účastníkov, ktorí 
s radosťou prichádzajú na formáciu, aby 
duchovne porástli a naučili sa odovzdávať 
mladým ľuďom to, čo sami dostali pri 
svojej formácii, pri rozlišovaní povolania. 
Súčasťou tejto školy sú aj seminaristi, ktorí 
si prostredníctvom tejto formácie vytvárajú 
vzťahy s laikmi, raz budúcimi spolupracov-
níkmi vo farnostiach. Doposiaľ absolvovalo 
animátorskú školu v našej metropolii 
približne štyristo účastníkov.

Animátorom v službe mladým sú 
nápomocní riaditelia jednotlivých centier 
a najmä kňazi, členovia komisie pre mlá-
dež, ktorí sa pravidelne stretávajú a spolu 
pripravujú formačné programy. Bez týchto 
zapálených mladých ľudí, animátorov, si 
neviem predstaviť prácu s mládežou v ar-
chieparchii i metropolii, lebo práve mladí 
najlepšie rozumejú mladým a vedia s nimi 
komunikovať ich rečou. Mladých ľudí sa 
snažíme osloviť už v útlom veku. Letné 
stretnutia mládeže organizujeme vo viace-
rých vekových kategóriách, už od deviatich 
rokov. Len cez tieto prázdniny ich počet 
presiahol 1 390. Mladí, oslovení a inšpi-
rovaní animátormi, s radosťou vstupujú 
do formačných programov, aby raz sami 
slúžili mladým.

Naša hlavná animátorka Viktória je 
tu prítomná na biskupskej synode ako 
audítorka. Má mnoho vzácnych skúseností 
s formáciou mládeže, v ostatných rokoch aj 
zo zahraničia.

Mládeži sa venujeme nielen cez prázdni-
ny, keď sú centrá preplnené, ale aj pravidel-
ne celý rok, najmä počas tematických ví-
kendov, formačných kurzov a duchovných 
cvičení. Tak mladí dozrievajú a stávajú sa 
z nich zrelí kresťania, ktorí milujú Cirkev 
a žijú pre ňu. Mnohí sa potom sami venujú 
mladým vo svojich farnostiach organizo-
vaním a vedením pravidelných týždňových 
stretnutí pre deti a mládež i miništran-
tov, vedením detských zborov, prípravou 
farských dní, výletov a táborov. Animátori 
sprevádzajú mladých osobným svedec-
tvom a príkladom nezištnej služby a sú im 
nápomocní pri rozlišovaní ich povolania. 
Mám nádej, že práve mládež formovaná 
mladými animátormi dokáže intenzívnej-
šie napĺňať aj misionárske a evanjelizačné 
poslanie Cirkvi.

Medzi mládežou, ktorej sa venuje 
naša Gréckokatolícka cirkev, sú aj mnohí 
Rómovia, čo je, myslím si, veľmi vzácne, 
lebo boli na okraji spoločnosti. Naša cirkev 
má už trinásť rokov s formáciou Rómov tie 
najlepšie skúsenosti a môžem svedčiť, že 
sú často horlivejší než ostatní. Sú šikovní 
a zdatní nielen v oblasti hudby a spevu, 
ale aj v oblasti odovzdávania viery svojim 
rovesníkom. Keďže Rómovia sú otvorení 
životu oveľa viac ako majoritná spoloč-
nosť, myslím si, že raz oni môžu byť hlavní 
misionári pri odovzdávaní viery ďalším 
generáciám v našej cirkvi.

Ďakujem.

V chaose
Svet potrebuje počuť toto ohlasovanie nové-
ho života, ktorý máme v Ježišovi Kristovi. Ľu-
dia môžu byť veľmi oklamaní a zmätení tým, 
čo sv. Ján Pavol II. označil pojmom kultúra 
smrti. Ja to nazývam chaos smrti. Niektorí 
ľudia môžu dokonca v smrti vidieť najľahšie 
riešenie mnohých svojich problémov, čo je 
hrozným a nenapraviteľným omylom.

Je tu aj smrť v dôsledku rozličných „samo-
vrážd“, akými sú závislosť od drog, alkoholu 
či hracích automatov, alebo zúfalstvo tých, 
čo úplne stratili nádej.

Každý deň odumierajú aj živé vzťahy me-
dzi ľuďmi, keď dovolia, aby jedno slovíčko 
či drobná urážka ukončila ich priateľstvo, či 
manželstvo.

A to všetko sa často robí v duchu slobody. 
Som predsa slobodný, mám právo, môžem 
sa sám a hocijako rozhodnúť, počúvame 
vyhlásenia z rôznych strán. Ľudia nepoznajú 
odpustenie, ktoré sme poslaní ohlasovať.

Boh nás povoláva k dôležitej činnosti, 
ktorou je víťaziť nad smrťou v tomto slzavom 
údolí (porov. 1 Kor 15, 54 – 57; Jn 16, 33; Zjv 
21, 4). Toto víťazstvo môžeme získavať cez 
Ježiša Krista, cez jeho Cirkev, konkrétne cez 
prijímanie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Sme sprostredkovateľmi jediného do-
stupného uzdravenia pre tých, čo sú mŕtvi 
v hriechu. Sme kriesiteľmi tých, čo zomie-
rajú pre narušené vzťahy, nezriadené túžby 
či neodolateľné vášne. Pamätajme, že počas 
pozemského života je z každej situácie vý-
chodisko, Boh nás môže vzkriesiť z každého 
hriechu.

Drahí pútnici, drahí bratia a sestry,
máme ohlasovať Spasiteľa, víťaza nad 

smrťou a darcu života, ktorý sám seba nazval 
cestou, pravdou a životom (porov. Jn 14, 6). 
Človek, ba celé ľudstvo potrebuje uzdrave-
nie, pokoj a lásku. Milióny ľudí potrebujú 
nový život, potrebujú vzkriesenie.

Našou úlohou je odovzdávať pochodeň 
života svojim bratom a sestrám vo viere a vo 
všetkých ľuďoch zapaľovať oheň radosti 
zo spoločnej účasti na živote Krista a so 
vzkrieseným Kristom víťaziť nad smrťou. 
Lenže najprv my sami musíme byť vzkriesení 
a musíme horieť vo svojich srdciach láskou 
a vďakou ku Kristovi a k jeho Matke.

Začal som zážitkami, ktoré majú ľudia, 
keď vstúpia do Baziliky sv. Petra. Modlím 
sa, ale aj vy sa modlite, aby sa každého z nás 
a všetkých návštevníkov tejto baziliky dotkol 
živý Ježiš Kristus a vzkriesil nás už na tejto 
zemi z našich hriechov.

Prosme Presvätú Bohorodičku a modlime 
sa, aby vzkriesenie po našej smrti bolo ra-
dostné a voviedlo každého z nás do večného 
života. Amen.
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JJ Matúš Marcin
J� foto: archív Matúša Marcina

V roku 1926 už v Rusku nebolo žiadneho 
katolíckeho biskupa. Všetci boli nejakým 
spôsobom eliminovaní. Komunizmus cielene 
nivočil kresťanstvo, zabíjal biskupov, kňa-
zov, ikony pálil v ohni, chrámy vyhadzoval 
do vzduchu alebo ich premieňal na kolcho-
zy, stajne, traktorové stanice či iné miesta 
poškvrňujúce tieto kresťanské svätyne. Ľudia 
hynuli hladom, ale aj v dôsledku občianskej 
vojny, veľkej vlasteneckej vojny s fašistickým 
Nemeckom, ako aj vnútorného prenasle-
dovania kresťanov a iných náboženstiev 
v antireligióznom štáte sovietov. Tí sa vše-
možne snažili vymazať akúkoľvek spomien-
ku na Boha v novej marxisticko-leninskej 
spoločnosti. Aby Vatikán obnovil katolícku 
hierarchiu, poslal tajne do sovietskeho Ruska 
biskupa Michaela Herbigniho SJ, ktorý mal 
za úlohu potajomky vysvätiť troch nových 
katolíckych biskupov a takýmto spôsobom 
znovuzrodiť Katolícku cirkev v Rusku.

Prípravy na obnovu Katolíckej cirkvi 
v Rusku sa však robili aj v Ríme. 11. februára 
1928 bol položený základný kameň ruské-
ho kolégia Russicum, ktoré malo za úlohu 
vychovať nových kňazov, ktorí by v Rusku 
mohli nahradiť klérus. Ten bol prenasledo-
vaný, uväznený alebo zabitý. V jeseni 1929 
Russicum otvára brány študentom.

V tejto atmosfére vzniká na jeseň 1934 tak-
tiež Apoštolát modlitby. Členovia apoštolátu 
modlitby sa nazývali Naša bunka. Sami me-
dzi sebou si študenti rozdelili územie ZSSR 
a modlili sa konkrétne za jednotlivé oblasti. 
O týchto skutočnostiach informuje aj Ján 

Kellner ako mladý diakon v časopise ruského 
kolégia Zamitky.

Mladosť a štúdiá
Otec Ján Kellner sa narodil 26. decembra 
1912 v dedinke Hradisko neďaleko Levoče. 
Po skončení piatich ročníkov základnej školy 
pokračoval na osemročnom gymnáziu v Le-
voči, ktoré skončil v roku 1931. Odtiaľ jeho 
kroky viedli do Ríma. Domovom na nasle-
dujúcich sedem rokov sa mu stáva Russi-
cum. V tom čase tam bol prvým rektorom 
slovenský jezuita Vendelín Javorka SJ, ktorý 
zhromažďoval študentov predovšetkým 
zo západnej Európy, keďže získať ruských 
katolíckych študentov bolo v tom čase priam 
nemožné. Do historicky prvého ročníka 
nastupuje sedem adeptov budúcej ruskej 
misie. O rok je to už deväť, medzi ktorými je 
aj jeden Slovák. V roku 1931 sú to ďalší piati 
študenti a medzi nimi sa nachádza ďalší 
Slovák, Ján Kellner.

Mladý Kellner, ktorému boli cudzie 
a vzdialené anticirkevné ateistické prejavy 
sovietov, o to viac nasával atmosféru Russica 
a túžil byť pri duchovnej a morálnej obnove 
ruského človeka. Študoval teológiu a filo-
zofiu na známej Gregoriánskej univerzite. 
Výučbe ruského obradu, kultúry, jazyka sa 
zas venoval v Ruskom dome, ako familiárne 
nazývali ruské kolégium. Vo východných 
teologických vedách, histórii a práve sa zas 
zdokonalil na Pápežskom východnom inšti-
túte za posledné dva roky svojich rímskych 
štúdií. Tie zakončil už ako kňaz v roku 1938.

Posledný rok pobytu v Russicu naňho 
určite veľmi vplýval aj ruský jezuitský kňaz 
Viktor Novikov, narodený v Kazani, vycho-
vaný v Sibíri. Páter Novikov SJ spolu s otcom 

Jerzym Moskwom SJ boli Kellnerovi dokonca 
aj na primičnej omši v kostole minoritov 
v Levoči. Sviatosť kňazstva prijal z rúk ruské-
ho katolíckeho biskupa Alexandra Jevreji-
nova v Chráme sv. Antona Veľkého, ktorý 
tvorí nedeliteľnú súčasť kolégia Russicum. 
Kňazská vysviacka sa uskutočnila krátko 
po dovŕšení jeho 24 rokov 1. januára 1937.

V marcovom čísle russicumského časopi-
su Zamitky o tejto udalosti napíše čerstvý 
subdiakon S. Obolenský vo svojom článku 
o kňazskej vysviacke: „Štyria noví kňazi 
prijali v tomto školskom roku v Russicu vy-
sviacku (otec Alexander Kulyk – 06.12.1936, 
otec Teodor Romža – 25.12.1936, otec Ján 
Kellner – 01.01.1937 a otec Jean de Caluvet 
– 06.01.1937). Vkladaním rúk im vysviacku 
udelil biskup Alexander (Jevrejinov) a zdá 
sa, že prvý raz v Ríme ruský biskup ruským 
katolíckym kňazom... “ (O kňazstve, Slovo 4)

Život mladého kňaza
Po prijatí sviatosti kňazstva vo východ-
nom obrade bol otec Ján Kellner vladykom 
Pavlom Petrom Gojdičom inkardinovaný 
do Prešovskej eparchie. Po zavŕšení štúdií 
ho predstavení najprv chceli poslať na Pod-
karpatskú Rus, ktorá bola vtedy súčasťou 
bývalého Československa, aby tam začal 
svoje misijné pôsobenie. Napätá atmosfé-
ra na východe, otvorené prenasledovanie 
kresťanov, množstvo migrantov – utečencov, 
ktorí ušli spoza železnej opony, urobilo 
svoje. Predstavení menia svoje rozhodnu-
tie a mladý otec Ján cestuje do stovežatej 
Prahy, aby slúžil v ruskej katolíckej farnosti. 
Do mesta prichádza 23. októbra 1939 a býva 
v augustiánskom kláštore na Hradčanoch.

Horliť za Krista
Komunizmus tak ako mnoho iných ideológií prenasledoval Krista 
a jeho Cirkev. V ťažkých časoch však Boh vzbudzuje svojich služobní-
kov, ktorí sú ochotní nasledovať Krista a ohlasovať ho aj v slovách:  
„Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Jn 15, 20)  
Takto si Boh povolal aj Jána Kellnera.
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Z tichej izby neďaleko chóru latinské-
ho chrámu mal prístup dovnútra, a tak 
slobodne navštevoval svojho Pána v Najsvä-
tejšej Eucharistii, ako to spomína v liste pub-
likovanom v russikumskom časopise Zamitky 
z roku 1939. Liturgie slúžil v augustiniánskej 
kaplnke východného obradu. Tento čas 
využíval na osobnú prípravu, cítiac, že aj 
jeho viera bude čoskoro vyskúšaná tým 
najhroznejším spôsobom.

V septembri 1939 vypukla druhá svetová 
vojna a otec Ján pre hrozby násilnej depor-
tácie zo strany gestapa bol nútený vrátiť sa 
na Slovensko. Zamestnal sa v papierenskom 
závode v Ružomberku. Vďaka jeho osobným 
kontaktom s N. O. Losským, významným 
ruským náboženským filozofom a teológom, 
mohol za slovenského štátu prednášať aj 
na Slovenskej univerzite v Bratislave. Začiat-
kom decembra ešte raz navštívil svoju rodinu 
v Levoči, aby poslednýkrát objal svoju matku 
a otca. Nevedno, či niekomu niečo povedal, 
skôr nie, veď jeho misia bola tajná a každé 
prezradenie mohlo ohroziť život nielen jeho 
a jeho spolubratov a samotnú misiu, ale 
dôsledky sa mohli prejaviť aj na milovanej 
rodine.

Prechod cez hranice a zajatie
Na prechod sa dobre pripravil a aby sťažil 
sovietom identifikáciu svojej osoby, mal 
vystavený pas a iné dokumenty na meno 
Brinsko, čo bolo dievčenské meno jeho mat-
ky. Udalosti nabrali rýchly spád. 6. decem-
bra, na sviatok sv. Mikuláša, zmizol z Levoče. 
Doobeda 8. decembra sa osobne stretol 
so svojím spolužiakom otcom Teodorom 

Romžom, ktorý ho odhová-
ral od tohto prechodu pre 
nepriaznivé podmienky. Jeho 
odhodlanie však bolo silnej-
šie, a tak neostávalo otcovi 
Teodorovi nič iné, len mu dať 
zopár dobrých rád, pokynov, 
ako aj kontakt na jedného 
ukrajinského kňaza, kto-
rý by mu mohol pomôcť. 
V noci z 8. na 9. decembra 
prekročil hranicu z maďar-
skej strany a cez Karpaty 
vnikol na sovietsku Ukrajinu. 
Územie prekročil v priestore 
94. hraničiarskej jednotky 
vojsk NKVD. Podrobnosti sa 
nachádzajú v Ukrajinskom 
štátnom archíve v Kyjeve.

Otec Kellner bol už 
na nasledujúci deň po pre-
kročení hraníc zadržaný 
a uväznený za ilegálny pre-
chod hranice v dedine Skole. 
Milícii ho udal sedliak, ktorý 
stretol neznámeho člove-
ka idúceho spoza hraníc. 

Z výpovedí dotyčného sa môžeme v proto-
koloch dočítať o podrobnostiach zatknutia: 
„... spozoroval som v dedine neznámeho 
človeka, ktorý prichádzal od hraníc. Zastavil 
som ho a spýtal sa: ,Kto ste?ʻ Neznámy mi 
odpovedal, že ide spoza hraníc a chce sa 
dostať do Turku alebo do Ľvova. Pretože som 
sa rozhodol odovzdať ho hliadke, pozval som 
ho k sebe domov, aby som ho zdržal. Keď 
neznámy vošiel dnu, začal ma prosiť, aby 
som ho doviedol do Turku alebo do Ľvova... 
9. decembra o piatej ráno môj brat po našej 
predchádzajúcej dohode vy-
viedol neznámeho po ceste... Ja 
som medzitým odišiel na koni 
na strážnicu, kde som politrukovi 
oznámil, že sme zadržali nejakého 
narušiteľa.“

Zadržaného prvýkrát vypočú-
vali 17. decembra a výsluch trval 
tri dni vo dne i v noci. Až 21. apríla 
1941 bol prevezený do Kyjeva. 
Nasledovalo ďalších trinásť 
výsluchov, až nakoniec 6. júna 
1941 bol obvinený z nelegálneho 
prekročenia hranice, z pokusu 
zatajiť svoje pravé priezvisko, 
z ohovárania krajiny sovietov či 
antisovietskej aktivity na západe. 
Osobitne za publikovanie článkov 
dehonestujúcich sovietsky život 
a marxistickú ideológiu. Otec 
Ján vediac, čo ho čaká, očaká-
val blížiacu sa smrť a ani nemal 
snahu niečo skrývať. Akoby slovo 
evanjelia o ňom hovorilo: „Prišla 
hodina – hľa, Syn človeka je vy-

daný do rúk hriešnikov“ (Mk 14, 41b). Dávno 
predtým sa pripravoval na smrť mučeníka 
a teraz nadišla táto chvíľa.

Priznanie a rozsudok
Už počas prvého vyšetrovania sa 
ku všetkému priznal a podrobne im 
rozpovedal, že k nelegálnemu prechodu sa 
pripravoval dávno predtým, chcel „prejsť 
hranicu v oblasti Sambora, potom sa tajne 
dostať do Ľvova a odtiaľ vycestovať do Mos-
kvy, nájsť si prácu v hocijakom závode, a po-
tom som chcel navštevovať zhromaždenia 
vládnucich bezbožníkov a vystupovať tam 
s kritikou ateizmu“. Túžil taktiež „ohlasovať 
učenie Krista medzi mládežou, aby napo-
máhal dielo zjednotenia cirkví“. Ohľadom 
svojho „falošného“ priezviska povedal: „Ne-
uviedol som svoje skutočné priezvisko preto, 
aby som sa sám neudal..., pretože protimar-
xistické články v zahraničných časopisoch, 
v ktorých som kritizoval neznabohov Ruska, 
som podpisoval priezviskom Kellner...“

Ohľadne protisovietskej propagandy sa vy-
jadril takto: „Nevyzýval som ku križiackym 
výpravám proti ZSSR vo vojenskom poňatí. 
Musím povedať, že rímsky pápež v roku 1928 
vyzval veriacich ku križiackej výprave nie 
vo vojenskom, ale v náboženskom zmysle. 
Články, ktoré som písal, neboli protiso-
vietske. Boli namierené proti marxistickej 
teórii, s ktorou som nesúhlasil, a vysvetľoval 
som to z pohľadu katolíckeho svetonázoru: 
domnieval som sa a domnievam sa, 
že všetko nezávisí iba od materiálno-
ekonomických podmienok, tie nestačia 
na morálne zdokonaľovanie ľudstva a je 
nutné ešte prizvať na pomoc náboženstvo.“

272018 / 23 – 24



Na margo nelegálneho prechodu hraníc 
uviedol: „Hlavným dôvodom môjho pre-
chodu do ZSSR bola katolícka náboženská 
činnosť, snaha pracovať na zjednotení pra-
voslávnych kresťanov s Katolíckou cirkvou. 
Okrem toho som chcel medzi neveriacimi, 
zvlášť medzi mládežou, šíriť katolícke nábo-
ženstvo. Ďalším veľmi dôležitým motívom 
bola moja úprimná túžba poznať nový 
spoločensko-ekonomický systém v ZSSR.“

Po takýchto priznaniach bol rozsudok jas-
ný a nenechal na seba dlho čakať. Trocha to 
napomohlo aj napadnutie Sovietskeho zväzu 
hitlerovským Nemeckom 22. júna 1941. Veci 
nabrali rýchly spád a centrálne orgány moci 
nemali čas zaoberať sa všetkými zadržanými. 
Nepriateľ prekročil hranicu, a tak sa v tomto 
vojnovom stave snažili zbaviť nepohodlných 

väzňov, ktorí by sa inak 
mohli dostať na slobo-
du v chaose bojových 
udalostí. O deň neskôr 
bol vydaný rozkaz 
moskovským NKVD 
podriadeným v Lenin-
grade, Petrozavodsku, 
Minsku, Rige, Talline aj 
Kyjeve: „Prekontrolujte 
spisy všetkých väzňov 
NKVD a urobte zozna-
my tých, ktorých vy 
považujete za účelné 
zastreliť...“

Odpoveďou 
na tento zašifrovaný 
telegram s dátumom 
23. jún 1941 bol kňaz 
Ján Andrejevič Kellner 
– Brinsko 7. júla 1941 
odsúdený na najvyššiu 

mieru trestu: „... kak vrag naroda – ako 
nepriateľ národa“ v čase vojnových aktivít 
na Ukrajine. Seržant Jachnovič vlastnoručne 
podpísal aj vypísal prísne tajné hlásenie: 
„Na základe rozhodnutia NKVD USSR 
a prokurátora USSR Brinsko-Keľner Jan 
Andrejevič zastrelený 07.07.1941.“ V ten istý 
deň sa uskutočnila jeho poprava zastrelením 
v kyjevskom väzení. Bol to prvý mučeník 
z odchovancov ruského kolégia Russicum, 
ktorý svoje svedectvo viery spečatil mučeníc-
kou smrťou.

Správy o otcovi Kellnerovi
Otec Javorka sa domnieval, že všetko je 
v najlepšom poriadku. Slovenskí jezuiti 

ho informovali, že Kellner odišiel na sever 
do Veľkého kráľovstva, ako vtedy medzi 
sebou prezývali Sovietsky zväz, najroz-
siahlejšiu ríšu na svete. Ani Romža netušil, 
že jeho priateľ bol už dávno zatknutý. 
„Zdá sa mi, že ste nedostali môj list, ktorý 
som posielal na Vianoce. V ňom som vás 
informoval o otcovi Kellnerovi. Píšem vám 
to preto opakovane, ale nie o všetkom, 
kvôli... Bol u mňa 8. decembra doobeda. 
Jeho počínanie som považoval za nereálne 
kvôli niekoľkým príčinám a situácii, radil 
som mu, aby uskutočnenie svojho zámeru 
odložil o niekoľko mesiacov. Ale on bol 
neoblomný a mne nezostalo nič iného, než 
dať mu niekoľko rád a pokynov. Poslal som 
ho za jedným našim kňazom, ktorý mu 
pomohol dosiahnuť cieľ. Takže z tejto strany 
všetko bolo v poriadku. Ale čo sa dialo ďalej, 
nič neviem. Každodenne sa za neho vrúcne 
modlím a dúfam, že ho Pán chráni. Neviem, 
kedy ste ho videli naposledy, vždy bol 
oddaný našim záležitostiam. Ale teraz som 
sa ešte viac presvedčil o veľkosti jeho duše. 
Jeho odvaha, jeho pripravenosť na obetu 
a láska k dušiam dokazujú, že je naplnený 
Kristovým duchom. Stál som pred touto 
veľkou dušou s modlitebnou úctou. Áno! 
On bol vždy taký, ale teraz je to oveľa hlbšie. 
Dúfam, že niekedy budem mať možnosť 
vám o ňom porozprávať podrobnejšie.“

Dlho sa o otcovi Kellnerovi nič nevedelo, 
mnohí predpokladali, že už je mŕtvy, keďže 
sa neozýval a nikto o ňom nič nepočul. 
V Russicu ho taktiež pokladali za mŕtveho 
a živili o ňom pamiatku ako o mučeníkovi. 
Príbuzní však v sebe živili nádej, že možno 
je predsa len živý, že bol len zatknutý 
a odvedený do nejakého tábora. V roku 1988 
istý bulharský gréckokatolícky kňaz hovoril 
o uväznení a poprave otca Jána. Jeho rodný 
brat Michal Kellner sa snažil v roku 1989, 
keď pomery v štáte už boli priaznivejšie, 
získať akékoľvek informácie, ktoré by aspoň 
trocha ozrejmili jeho situáciu.

Až v roku 1992 pátracia služba 
Československého Červeného kríža 
v spolupráci s Červeným krížom v Ruskej 
federácii potvrdila obavy. Otec Ján Kellner 
je mŕtvy. Z odpovede, ktorú zaslal Červený 
kríž na základe údajov ruského ministerstva 
vnútra sa konštatuje, že miesto zastrelenia 
otca Jána ani miesto, kde ho pochovali, nie je 
už známe.

Otec Ján Kellner bol odvážnym kňazom, 
ktorý dokázal obetovať svoj pozemský život 
za vyššie ciele. Získal nevyčerpateľný poklad 
v nebi a jeho život je príkladom toho, ktorý 
sa nezľakol svojho nepriateľa – diabla, ale 
smelo ohlasoval Krista svojím slovom, a pre-
dovšetkým životom.
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Otec Metod Székely sa narodil 25. júna 1918 v Hniezdnom. Keďže bol 
jedným zo šiestich detí gréckokatolíckeho kňaza Michala a Alžbety, 
rod. Mankovitsovej, detstvo prežil v Osturni a v Šarišskom Jastrabí. 
Neskôr v Prešove absolvoval meštianku a nastúpil na evanjelické 
gymnázium. Štúdium však dokončil na gymnáziu v Mukačeve. Po ab-
solvovaní štúdia bohoslovia v prešovskom seminári sa oženil s Alžbe-
tou Maliničovou. Ich syn Gabriel sa neskôr stal tiež kňazom. Kňazskú 
vysviacku mu 28. augusta 1946 v prešovskej katedrále udelil vladyka 
Pavel Gojdič. Pôsobil vo farnostiach Kečkovce, Livov a Hrabské, kde sa všestranne venoval 
mládeži.

13. júna 1950 ho zatkli a poslali na dva roky do tábora nútených prác v Novákoch, odkiaľ ho 
preložili do Hlohovca a Podolínca. Hoci mu trest ešte nevypršal, 25. novembra 1951 ho spolu 
s rodinou deportovali do Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí v Čechách.

Tu najprv pracoval v tehelni, neskôr v stolárskej dielni a nakoniec medzi elektrikármi. V roku 
1962 sa mu podarilo presťahovať do Šamorína. V roku 1967 večerne doštudoval elektrotech-
nickú školu. V roku 1968 s nadšením prijal správu farnosti Ruská Nová Ves. Neskôr pôsobil aj 
v Kojšove a Štefanovciach. Pápež Ján Pavol II. ho pozval osláviť zlaté kňazské jubileum spolu 
s ním v Ríme, čo však pre zdravotný stav odmietol. Zomrel 2. januára 1997 a je pochovaný 
v Košiciach. (Juraj Gradoš)

Russicum
 v Rím

e na dobvej fotografii
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JJ Peter Šturák
J� foto: archív p. Rochlitza

Jednou z najvýznamnejších osobností v deji-
nách kňazského seminára v Prešove po jeho 
založení bol kanonik Michal Kotradov 
(1831 – 1901). Narodil sa 30. novembra 1831 
v Toryskách. Jeho otec, vidiac nadanie svojho 
syna, odviedol ho do dediny Jakubany, v tom 
čase význačnej najlepším učiteľom, ktorý 
nadaného žiaka vyučoval modlitbe časoslo-
va, spevu a latinskému a nemeckému jazyku. 
Ďalšie štúdiá absolvoval v Levoči a v Koši-
ciach a ďalej pokračoval v štúdiu teológie, 
ktoré ukončil v roku 1858 v Užhorode. 
Biskupom Gagancom bol vysvätený za kňaza 
ako celebs.

Najprv pôsobil rok ako pisár v eparchiál-
nej kancelárii. Potom dostal dispozíciu 
do farnosti Petrová, neskôr do Nechválovej 
Polianky, onedlho do Hostovíc, ktoré pre 
veľké utrpenie počas revolúcie bol povinný 
zanechať a odísť do farnosti Szájo-Petra, kde 
pôsobil do roku 1876. V tom roku sa biskup 
Tóth dopočul o jeho schopnostiach, pozval 
ho za sekretára a v roku 1878 ho vymenoval 
za kanonika. Po jeho smrti až do vymenova-
nia biskupa Váliho bol jednohlasne zvolený 
za kapitulného vikára. Pod novým biskupom 

prechádzal rôznymi postami a až do konca 
života bol rektorom seminára a profesorom 
cirkevných obradov.

V roku 1881 založil prvé dve fundácie pre 
školy v Toryskách a v Szájo-Petre. Všetkých 
jeho základín, ktorými podporoval vzdeláva-
nie chudobných chlapcov a dievčat z rodnej 
obce a z farnosti, kde pôsobil ako kňaz, bolo 
spolu štyridsať. Okrem bohosloveckých 
vedomostí dobre ovládal viaceré jazyky a prá-
vo. Jeho obľúbeným predmetom bol typik 
a teória cirkevných obradov.

O veľkosti jeho osobnosti svedčí sku-
točnosť, že bol iniciátorom listu  Желанія 
угорских русинов z 23. októbra 1865, 
ktorý bol publikovaný v časopise Vestnik vo 
Viedni, kde v dvadsiatich bodoch podáva 
na danú dobu veľmi podnetné body ako 

napríklad, aby bola zriadená gréckokatolícka 
archieparchia so sídlom v Užhorode, ďalej 
sa zasadzoval o ustanovenie vojenských 
kaplánov z radov gréckokatolíckych kňazov, 
taktiež o to, aby boli vo väčšej miere podpo-
rované cirkevné školy a podobne. V posled-
ných rokoch života bol chorľavý. Vo svojom 
závete v 12. bode sa obracia na všetkých tých, 
ktorí budú užívať jeho financie, a hovorí: „... 
napomínam a prosím, aby oni svoju cerkev 
ľúbili, snažili sa povzniesť jej slávu...“ Zomrel 
29. januára 1901 v Prešove a je pochovaný 
na mestskom cintoríne.

Kristus Kráľ

JJ
vladyka Ján Babjak SJJ�

Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že Cirkev nás 
sviatkom Krista Kráľa vyzýva sláviť Pána Ježiša 
ako Kráľa vesmíru. Volá nás, aby sme zamerali 
náš pohľad do budúcnosti, či lepšie do hĺbky, 
k poslednej méte dejín, keď nastane konečné 
a večné Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku 
s Otcom, keď bol stvorený svet, a plne zjaví 
svoju vládu na konci vekov, keď bude súdiť 
všetkých ľudí.

Po rozmnožení chlebov sa ho zástup nadšený 
zázrakom chcel zmocniť a urobiť ho kráľom, 
aby premohol rímsku moc a nastolil tak nové 
politické kráľovstvo. No Ježiš vedel, že Božie 
kráľovstvo je celkom iného druhu, nezakladá sa 
na zbraniach a násilí.

Keď bol predvedený Židmi pred Piláta, odo-
hral sa medzi nimi zaujímavý rozhovor. Pilátovi 
ho Židia predstavili ako niekoho, kto túži po po-
litickej moci. Pilát sa opýtal Ježiša: „Si židovský 
kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je 
z tohto sveta... Nie je stadiaľto.“ (Jn 18, 33. 36)

Pilát nechápe: môže tu byť moc, ktorá sa 
nedosahuje ľudskými prostriedkami? Moc, 
ktorá nezodpovedá logike panovania a sily? 
Ježiš prišiel, aby zjavil moc iného kráľovstva. 
Božieho. Prišiel, aby vydal svedectvo pravde 
o Bohu, ktorý je láska a ktorý chce nastoliť 
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja (porov. 
1 Jn 4, 8. 16). Kto je otvorený láske, počúva toto 
svedectvo a prijíma ho s vierou. 

Nám ľuďom 21. storočia sa môže zdať slovné 
spojenie Kristus Kráľ dosť čudné. To len preto, 
že ho porovnávame s historickými kráľmi, 
vládcami sveta. Kristus nechcel byť svetským 

kráľom, on chcel byť a stále túži po tom, aby 
bol kráľom našich sŕdc. Chce viesť náš život ku 
konečnému víťazstvu, ktoré nám on sám vydo-
byl. Chce nás priviesť k Otcovi do jeho nebeské-
ho kráľovstva. Ak sa mu zveríme, pomôže nám 
žiť v Božej milosti, nie v hriechu. Po tom všetci 
veriaci túžime. 

Prorok Daniel predpovedal: „Jeho vláda 
je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo 
nebude zničené.“ (Dan 7, 13 – 14) Tieto slová 
načrtávajú kráľa, ktorý panuje od mora k moru 
až po kraj zeme a má absolútnu moc, ktorá 
nebude nikdy zničená. Toto prorocké videnie 
plne uskutočňuje Kristus: moc pravého Mesiá-
ša, moc, ktorá nikdy nezapadne a ktorá nebude 
nikdy zničená, nie je moc pozemských kráľovs-
tiev, ktoré povstávajú a padajú, ale kráľovstva 
pravdy a lásky. Toto kráľovstvo Ježiš ohlasoval 
v podobenstvách a otvorene pred Pilátom. 
Buďme šťastní, že patríme do jeho kráľovstva.

Michal Kotradov
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Vo vnútornom 
fóre
Pod spoločenským tlakom sa v ostatnom čase v oveľa 
väčšej miere Cirkev potrebuje vyjadrovať k téme 
spovedného tajomstva. Írsky minister spravodlivosti už 
v roku 2012 podal návrh zákona, ktorý určuje, že kňaz 
dostane trest väzenia päť rokov, ak nebude vypovedať 
na polícii o zneužívaní detí, o ktorom sa dozvie pri spovedi. 
Podobné zámery sa objavujú aj u protinožcov v Austrálii. 
Preto sme sa o téme spovedného tajomstva porozprávali 
s morálnym teológom prof. Markom Petrom.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: archív Marka Petra

�� Pokúsme sa ponúknuť čitateľom 
definíciu spovedného tajomstva. 
O čo ide?

Spovedné tajomstvo je v Katolíckej cirkvi chrá-
nená forma tajomstva dotýkajúca sa každého 
spovedníka, ktorý nemôže za žiadnych okolností 
a nijakým spôsobom prezradiť kajúcnika ani 
jeho hriechy. Spovedné tajomstvo sa tiež na-
zýva sviatostná pečať, lebo všetko, čo kajúcnik 
vyjavil spovedníkovi, zostáva navždy zapečatené 
sviatosťou. Neporušiteľnosť sviatostnej pečate 
nepozná žiadne dišpenzy ani výnimky a spoved-
ník je viazaný spovedným tajomstvom dokonca 
aj po smrti kajúcnika.

�� Aké dôsledky môžu priniesť svet-
ské zákony vyžadujúce porušenie 
spovedného tajomstva?

To si ani nechcem predstaviť. Svetské zákony 
nemajú nijaké právo vyžadovať porušenie 
spovedného tajomstva. Pokiaľ by sa to pod 
nejakým nátlakom stalo, spovedník si musí uve-
domiť, že za žiadnu cenu ho nesmie prezradiť. 
Ani za cenu obetovania vlastného života.

�� Pociťujete aj na Slovensku takéto 
tlaky a tendencie?

Chvála Bohu nie. Na Slovensku je nedotknu-
teľnosť spovedného tajomstva garantovaná 
Základnou zmluvou medzi Svätou stolicou 
a Slovenskou republikou z roku 2000. Trestný 
zákon, Trestný poriadok, ale aj ďalšie legisla-
tívne dokumenty Slovenskej republiky plne 
rešpektujú spovedné tajomstvo.

�� Prečo je nevyhnutné zachovávať 
spovedné tajomstvo? Nemôžu sa 
v rámci tohto článku v učení Cirkvi 
pri zvlášť závažných deliktoch 
urobiť ústupky?

Preto, lebo je to sviatostná pečať, ktorá 
nepozná žiadne dišpenzy ani výnimky. Treba 
si uvedomiť, že vyslúženie svätej spovede sa 
deje vo vnútornom fóre, kde prichádza kajúcnik 
sám na seba žalovať s úmyslom robiť pokánie. 
Svetské súdy pracujú na vonkajšom fóre, kde 
je nevyhnutné najprv obžalovanému dokázať 
vinu a iba tak môže byť spravodlivo potrestaný. 
Všimnime si, že vo vnútornom fóre kajúcnik pri-
chádza sám, dobrovoľne sa priznáva s úmyslom 
sa polepšiť, krivdy napraviť a od hriechov sa 
chrániť. Ak by sme toto vnútorné fórum svia-
tostnej pečate nerešpektovali, znamenalo by to 
zo strany spovedníka zradenie Krista, lebo tam 
sedí ako alter Christus, druhý Kristus, a nie ako 

obyčajný človek. Taktiež by to znamenalo zrade-
nie dôvery, ktorú kajúcnik vložil do spovedníka.

�� Koho všetkého sa spovedné tajom-
stvo dotýka?

Spovedné sviatostné tajomstvo zaväzuje 
spovedníka. Zachovávať tajomstvo je povinný aj 
tlmočník (ak je prítomný kvôli tlmočeniu); ďalej 
každý, kto by sa akýmkoľvek spôsobom do-
zvedel o hriechoch iného zo spovede (napr. by 
niečo začul, keby kajúcnik hovoril príliš nahlas). 
Aj keď to priamo nevyplýva z Kódexu káno-
nov východných cirkví, ani kajúcnik by nemal 
rozprávať o spovedi a jej okolnostiach. Kajúcnik 
síce nie je viazaný spovedným tajomstvom, no 
nekontrolovaným rozprávaním o skutočnos-
tiach zo svätej spovede by mohol napáchať viac 
škody ako úžitku. Napríklad ak by obvinil kňaza 
z niečoho, čo sa týka jeho spovede, poškodil by 
kňaza, ktorý by sa nemohol brániť, pretože je 
povinný dodržať spovedné tajomstvo aj za cenu 
vyliatia vlastnej krvi.

�� Aké sú následky pre kňaza, prípad-
ne aj pre spovedajúceho?

Zrejme myslíte na následky pri porušení 
spovedného tajomstva. Porušenie spovedného 
tajomstva u spovedníka môže byť priame alebo 
nepriame. Priame pozostáva z prezradenia hrie-
chu spolu s hriešnikom, ktorý ho spáchal, alebo 
je z daných informácií ľahké určiť, o koho ide. 
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Nepriame nastáva vtedy, keď sa vyjaví poznatok 
zo spovede, ktorý so sebou nesie nebezpe-
čenstvo vyzradenia alebo identifikácie osoby. 
Takáto situácia môže nastať z nepozornosti či 
nerozvážnosti spovedníka. Priame porušenie 
spovedného tajomstva je v zmysle kánona 728 
§ 1 ods. 1 rezervovaný Apoštolskej stolici. Kódex 
v kánone 1456 § 1 hovorí: „Spovedník, ktorý 
priamo porušil sviatostné tajomstvo, má byť 
potrestaný väčšou exkomunikáciou,... ak však 
toto tajomstvo narušil iným spôsobom, má byť 
potrestaný primeraným trestom.“ Aj tlmočník 
alebo každý, kto by sa akýmkoľvek spôsobom 
dozvedel o hriechoch iného zo spovede, ťažko 
hrešia, keď nedodržia spovedné tajomstvo. 

�� Uchovať spovedné tajomstvo 
bude stále náročnejšie, keďže 
technika, ktorá nám mnohokrát 
uľahčuje život, rýchlo napreduje 
a tlačí sa aj do intimity ľudí. Dnes 
nie je problém vyrobiť miniatúrne 
odpočúvajúce zariadenie. Ako sa 
takéto porušenie dotýka tých, ktorí 
na ňom spolupracujú?

Keďže toto je skutočne vážna vec, Kongregácia 
pre náuku viery v roku 2010 vydala Normae de 
gravioribus delictis, kde sa okrem iného píše, 
že každý, kto zlomyseľne zneužíva techniku 
na získavanie informácií zo svätej spovede, sa 
dopúšťa smrteľného hriechu, a podľa závažnos-
ti skutku má byť potrestaný. Ak by išlo o du-
chovnú osobu, má byť prepustená z duchovné-
ho stavu.

�� Čo pre kňaza znamená, že nemôže 
hovoriť ani len o okolnostiach, 
ktoré hriech spovedajúceho spre-
vádzali? Je vôbec človek schopný 
takej mlčanlivosti?

Čo sa týka okolností, ktoré hriech sprevádzali, 
môže sa na ne spovedník pýtať priamo kajúc-
nika v spovedi, pokiaľ to považuje za potreb-
né. Napríklad si potrebuje ozrejmiť, prečo, 
koľkokrát alebo pre aký dôvod sa hriech stal. 
No mimo svätej spovede ho už viaže absolút-
ne spovedné tajomstvo. S  Božou pomocou, 
s ktorou musí spovedník vždy rátať, je schopný 
úplnej mlčanlivosti. Posvätnosť služby musí 
nechať úplne zmiznúť svoje človečenstvo, ktoré 
nič nepočulo, a teda ani nič nevie.

�� Kedy kňaz nie je viazaný mlčanli-
vosťou?

Čo sa týka spovedného tajomstva, kňaz je vždy 
viazaný absolútnou mlčanlivosťou. Do matérie 
spovedného tajomstva spadá osoba kajúcni-
ka, všetky ním vyznané hriechy, doplňujúce 
vysvetlenia (okolnosti, miesto, čas, spolupá-
chatelia), udelené zadosťučinenie, z ktorého by 
bolo možno zistiť hriech, a taktiež skutočnosť, či 

rozhrešenie bolo odmietnuté, alebo odložené. 
Vo všetkých týchto náležitostiach je spovedník 
viazaný spovedným tajomstvom. Čo je mimo 
týchto reálií, nespadá do spovedného tajom-
stva.

�� Poznáte prípad porušenia spoved-
ného tajomstva?

Či poznám, či nepoznám, o tom sa nehovorí. No 
v médiách semtam preletí správa o tom, ako 
niekto zneužije a poruší spovedné tajomstvo. 
Napríklad v Taliansku bol veľkým škandálom 
prípad novinára, ktorý nahral a publikoval, 
čo bolo povedané v niekoľkých simulovaných 
sviatostných spovediach. V druhom prípade 
bol v roku 1996 v USA odpočúvaný kňaz, ktorý 
spovedal väzňa a netušil, že spoveď bola tajne 
nahrávaná. Potešujúce pre mňa je aspoň to, 
že ani v jednom z týchto prípadov nezlyhal 
spovedník.

�� V súvislosti so spovedaním sa 
dostávame aj k pojmu Apoštolská 
penitenciária.

Apoštolská penitenciária je jeden z tribunálov 
Rímskej kúrie. Označuje sa ako najvyšší súd 
Katolíckej cirkvi v otázkach sviatosti zmierenia 
a pokánia. Na čele tribunálu stojí hlavný peni-
tenciár vymenovaný pápežom. Jej kompetencie 
sa týkajú vnútorného fóra – oblasti svedomia. 
Zabezpečuje predovšetkým zrušenie cenzúr, 
absolúcie, dišpenzy, sanácie a pod., ktoré sú 
rezervované Apoštolskému stolcu. Má aj právo-
moc vydávať a kontrolovať odpustky.

�� Prečo vôbec spoveď alebo sviatosť 
zmierenia patrí medzi sviatosti?

Vo svetle viery nejestvuje väčšie zlo ako hriech 
a nič nemá zhubnejšie následky pre samého 
hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet. Proces 
návratu k Bohu nazvaný obrátenie a ľútosť 
zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi 
a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie 
v budúcnosti viac nehrešiť. Tento proces vzniká 
z milosti Boha, ktorý je plný milosrdenstva. Ten, 
kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cir-

kvou, musí vyznať spovedníkovi všetky ťažké 
hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal. Cirkev 
veľmi odporúča spovedať sa aj z každodenných 
previnení – z ľahkých hriechov. Spoveď sa skla-
dá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden 
celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúc-
nika sú: ľútosť (zahŕňa aj spytovanie svedomia 
a predsavzatie polepšiť sa); vyznanie hriechov 
a zadosťučinenie, ktoré nám udelil spovedník, 
a aj iné skutky kajúcnosti nahradzujúce spôso-
benú škodu. Sviatosti ustanovil Ježiš Kristus a je 
ich sedem. Do tohto počtu patrí i svätá spoveď. 
Nazývame ju aj sviatosť uzdravenia, pretože cez 
ňu Ježiš Kristus uzdravuje každého, kto k nemu 
v tejto sviatosti v pokore pristupuje.

�� Ako vplýva na život veriaceho 
človeka?

Z tejto sviatosti máme nesmierne veľký osoh. 
Viac ako dobrý pocit, že sme sa vyspovedali a že 
nám kameň padol zo srdca, je skutočnosť, že 
nám Boh odpustil naše hriechy. Tým nám na-
novo otvoril cestu k spáse, ktorú sme vlastnými 
hriechmi zahatili. Duchovnými účinkami sú pre-
dovšetkým: zmierenie s Bohom, ktorým kajúc-
nik znovu získava milosť; zmierenie s Cirkvou; 
odpustenie večného trestu, ktorý si človek 
zaslúžil za smrteľné hriechy; odpustenie, aspoň 
čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami 
hriechov; pokoj a spokojnosť svedomia a du-
chovná útecha. A tiež vzrast duchovných síl pre 
kresťanský boj.

�� Ste tiež kňazom a spovedáte. Čo je 
pre vás pri vysluhovaní sviatosti 
zmierenia najťažšie?

Niekoľkohodinové sedenie v spovednici. No 
radosť z toho, že prostredníctvom mňa, nehod-
ného kňaza, odpúšťa Boh ľuďom hriechy, stojí 
za tú únavu i vyčerpanie.
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Ak sa niektorá túži znova vydať, Pavol jej v tom nebráni, a tej, ktorá to nechce, nič neprikazuje. 
On vyslovil taký zákon: „... môže sa vydať, za koho chce.“ Keďže ju označil za slobodnú po smrti 
muža, vyjadril tým, že predtým, kým bol muž nažive, bola slúžkou. A keďže bola slúžkou pod-
robenou zákonu, v tom prípade, keby aj tisíckrát dostala priepustný list, podľa zákona je vinná 
v cudzoložstve. Otrokyniam je dovolené meniť živých pánov, ale žene nie je dovolené meniť 
muža, kým je manžel nažive, lebo by to bolo cudzoložstvo.

Neodvolávaj sa mi na svetské zákony, ktoré umožňujú vystaviť priepustný list a rozviesť sa. 
Nie podľa týchto zákonov ťa bude Boh súdiť v onen deň, ale podľa zákonov, ktoré ustanovil 
on sám. Veď ani svetské zákony to nedovoľujú tak hladko a bez obmedzenia, ale tiež trestajú 
za tento skutok. Z toho vidno, že rovnako hľadia na tento hriech neblahosklonne, lebo pôvod-
kyňu rozvodu zbavujú majetku a prepúšťajú naprázdno, a tomu, kto dal príčinu na rozvod, ude-
ľujú peňažný trest. Je len samozrejmé, žeby tak nepostupovali, keby tento skutok schvaľovali.

Čo na to Mojžiš? Aj on takto postupoval z rovnakého dôvodu. Ty však počúvaj Krista, ktorý 
hovorí: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojde-
te do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20) Počúvaj aj nasledujúce slová: „Každý, kto prepustí svoju 
manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, 
cudzoloží.“ (Mt 5, 32)

(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová: „Žena je viazaná k svojmu mužovi,  
dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi. Podľa 

mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako je.“ 1 Kor 7, 39 – 40; preklad M. Durlák)

18.
Jednorodený Boží Syn práve kvôli tomu prišiel, kvôli tomu prijal podobu otroka, preto prelial 

svoju drahocennú krv, zničil smrť, premohol hriech a daroval hojnejšiu milosť Ducha, aby ťa 
pozdvihol k vyššej filozofii. Napokon, Mojžiš neustanovil taký zákon bezdôvodne, ale bol nútený 
skloniť sa k slabosti tých, ktorým bol zákon určený. Boli totiž pohotoví vraždiť, napĺňali domy 
rodnou krvou a nešetrili vlastných ani cudzích. Kvôli tomu, aby doma nevraždili manželky, ktoré 
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Bližšie k svätosti
Viktória Žolnová je jednou zo 49 audítorov tohtoročnej 
synody o mladých. V utorok 9. októbra sa v pléne synody 
za účasti 267 biskupov z celého sveta podelila so svojím 
svedectvom o vlastnej ceste rozlišovania povolania.

JJ Viktória Žolnová
J� foto: dublindiocese.ie

„Svätý Otec, synodálni otcovia, bratia a sestry 
v Kristu, je pre mňa veľká česť a privilégium 
byť tu dnes s vami a moje srdce je za takú 
milosť plné vďačnosti.

Volám sa Viktória a pochádzam zo Sloven-
ska, z Prešovskej archieparchie, kde mladí 
ľudia zažívajú lásku a starostlivosť našej 
Matky Cirkvi a kde sa zapájam do služby 
mladým viac ako desať rokov. Prostredníc-

tvom tejto angažovanosti a službe Bohu 
v mojich blížnych som zažila, že som živou 
a dôležitou súčasťou Cirkvi. Boh je ten, kto 
ma vedie mojím životom, ukazujúc mi krok 
za krokom svoj plán.

Študovala som manažment a potom 
pracovala pre malú spoločnosť ako office 
manager (vedúca kancelárie). Prostredie 
bolo prijateľné, ale nerástla som ani osobne, 
ani profesionálne a chýbalo mi hlboké uspo-
kojenie a radosť, ktoré prichádza z dobre 
vykonanej práce. Túžila som po zmene.

Zatiaľ čo som sa modlila a hľadala nové 
príležitosti, Boh mi otvoril dvere k štúdiu 
angličtiny a katechizmu v zahraničí. Bola 
som vďačná Bohu, že odpovedal na moju 
modlitbu, ale vedela som, že potrebujem 
od niekoho ešte ďalšie nasmerovanie.

Dlho som hovorila s kňazom, ktorý bol 
niekoľko rokov mojím spolupracovníkom. 
Verila som mu a nebála som sa, že budem 
nepochopená, aj keď som mala veľa otázok 
a obáv. Náš rozhovor ma priviedol k predsta-
ve, že som sa už rozhodla. Otázka, ktorú som 
si musela položiť, znela: Čo by prežívali moje 
srdce a myseľ? Toto bol pre mňa bod, ktorý 
všetko zmenil.

Po veľkom zvažovaní a modlitbe som si 
uvedomila, že môžem viac získať, ako stratiť. 
Spravila som vlastné rozhodnutie: áno. Toto 
rozhodnutie prinieslo pokoj a radosť do môj-
ho srdca, no taktiež som vedela, že bude pre 
mňa ťažké všetko opustiť, a stále som mala 
otázky a obavy z neznámeho.

Svojím spôsobom som sa cítila ako Mojžiš 
v čase, keď Boh prerušil jeho každodennú 
rutinu a povolal ho vyviesť Izraelitov z otroc-
tva. Ja som nikoho nevyviedla zo zajatia, no 
vedela som, že toto nebola obyčajná ponuka. 
Boh ma volal do niečoho nového a ukazoval 
mi cestu. Vnímala som to ako povolanie 
alebo volanie k robeniu niečoho, čo Boh chce 
odo mňa v konkrétnom čase a na konkrét-
nom mieste. Volanie do vnútornej činnosti, 
ktorú chcel Boh vo mne naplniť, bolo volanie 
k rastu vo svätosti.

Toto volanie nebolo niečím, čo som očaká-
vala, ale bol to spôsob, ktorým si Boh vybral 
oživiť plameň túžob môjho srdca.

Taktiež mi to pomohlo pochopiť, že povo-
lanie a jeho rozlišovanie nie je obmedzené 
na zasvätený život alebo na manželstvo. Je to 
každodenný proces, ktorý sa odráža v mojej 
práci, pri plnení svojich úloh tak môžem rásť 
v svätosti. Taktiež som pochopila, že mladí 
ľudia potrebujú niekoho, kto by ich sprevá-
dzal a podporoval v ich procese rozlišovania, 
pri ich úsilí spoznať a nasledovať Božiu vôľu.

Ďakujem vám!“
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JJ Jozef Glasa
J� foto: pexels.com

Čoraz častejšie počúvame, čítame, vidíme 
v televízii či nebodaj sami alebo cez svojich 
blízkych zažívame, že zdravotníctvo 
v našej krajine nefunguje tak, ako by 
malo. Správy o zlyhaniach lekárov, sestier. 
O zbytočných úmrtiach či poškodeniach 
zdravia. O nedostupnosti liekov. 
O alarmujúcom chýbaní lekárov aj sestier. 
Stali sa znepokojujúco bežnou súčasťou 
nášho verejného priestoru. Vzbudzuje to 
obavy. Strach, pocity bezmocnosti, hnev. 
Privádza ku korupcii. Inokedy nasmeruje 
pacientov a ich blízkych do súkromných 
zdravotníckych zariadení. S očakávaním, že 
„keď si zaplatíme, bude to lepšie“. Záruka 
kvality je však aj tu neistá. A tak pacien-
ti a ich blízki až pričasto hľadajú pomoc 
všelikade. Často sa potom ocitnú v rukách 
rôznych šarlatánov a takzvaných liečiteľov. 
Hnaní ako kolieska vo sfére dnes už veľkého 
biznisu takzvanej alternatívnej medicíny. 
A platia. Neraz postupne aj veľké sumy. 
Za rôzne nezmysly. Bioenergetickú medi-
cínu, homeopatiu, detoxikačné kúry, reiki, 
nápravu karmy, vysoko dávkovaný vitamín C, 
pochybné výživové doplnky, všakovaké „čisto 
prírodné“ prostriedky a prípravky, vyháňanie 

červov a iných „parazitov“ (vraj z celého tela, 
najmä z mozgu), črevné sprchy či takzva-
nú tradičnú čínsku medicínu. Zoznam by 
bol temer nekonečný. Okrem narastajúcej 
nedôvery ku všetkým autoritám – a priľahkej 
dôvery voči internetu alebo aj komukoľvek 
– je tu azda hlavnou príčinou práve dnešný 
neutešený stav, ba až zlyhávanie systému 
zdravotníctva. Chýbanie primeranej kvality 
a dostupnosti potrebnej zdravotnej starostli-
vosti pre mnohých občanov našej vlasti.

To všetko ďalej zhoršujú správy o zlom 
hospodárení, spreneverách a rozkrádaní. 
Desaťročia zanedbávania a drancovania pri-
viedli naše zdravotníctvo do naozaj desivej 
situácie. Nahromadené problémy nemajú 
ale jednoduché ani rýchle riešenia. Áno, 
isté nápravné snahy zo strany štátu možno 
v poslednom čase pozorovať. Zatiaľ však ani 
nemohli priniesť zásadné, skutočne viditeľné 
výsledky.

Pýtame sa, ľudia sa pýtajú čo s tým. Rôz-
nych receptov sú plné knihy. Pred voľbami aj 
plné ústa predstaviteľov rôznych politických 
strán. Sú schopní „sľúbiť aj to, čo nikto ne-
dokáže splniť“. Po voľbách v reálnom živote 
napokon býva mnohé, alebo aj všetko, inak.

Pýtame sa, čo dobrého, konkrétneho by 
v tejto situácii mohli urobiť či priniesť kres-
ťania. Jednou z aktuálnych odpovedí, ktorá 
zaznieva ústami angažovaných laikov na Slo-

vensku i vo svete, je požiadavka, aby sa oblasť 
zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti stali 
pre kresťanov znova prioritou. Aj prioritou 
pastoračného úsilia Cirkvi. V spolupráci so 
zodpovednými inštitúciami a organizáciami. 
A so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Faktické 
dôvody na to sú mnohé. Tie azda najzrejmej-
šie sú dva.

Prvým je neutešený, desivý stav zdravot-
níctva: na Slovensku, v Európe i vo svete. 
Zdravotníctva, ktoré takpovediac stratilo 
dušu: stalo sa temer skrz-naskrz pohanským. 
Každodenná modloslužba bôžikovi peňazí 
či bôžikovi zisku si potom doslova vyža-
duje ľudské obete. Krvavé – a nezriedka aj 
veľmi boľavé. Utrpenie, zúfalstvo mnohých. 
A smrť nevinných. Koľko nespravodlivosti. 
Koľko hriechov. Bohužiaľ, tí, ktorí boli a sú 
skutočne zodpovední za tento stav, osobnú 
zodpovednosť voči verejnosti zvyčajne ne-
nesú. Zlý stav však znášajú práve tí statoční 
zdravotnícki pracovníci, ktorí v slovenskom 
zdravotníctve, neraz na úkor vlastného 
zdravia a zabezpečenia svojich blízkych, v sú-
časnosti ešte stále pracujú. A samozrejme – 
pacienti. A ich blízki. Odvrátiteľné utrpenie 
mnohých. Predčasná smrť. To sú do neba 
volajúce krivdy, zločiny.

Druhým dôvodom je obrovský, bežným 
očiam zväčša skrytý ľudský rozsah systé-
mu zdravotníctva. Napríklad na Slovensku 
máme ročne temer milión hospitalizácií 
(vrátane opakovaných). Ak si k tomu pripo-
čítame známych a príbuzných hospitalizo-
vaných pacientov, možno sa právom pýtať, 
ktorými dverami prejde ročne väčšia časť 
obyvateľov Slovenska ako tými nemocnič-
nými?! Navyše, v slovenskom zdravotníctve 
dnes pracuje takmer 120-tisíc pracovníkov. 
Koľko je to ľudí? A koľko je to duší?! Nez-
riedka utrápených, unavených – a „hladných 
a smädných po spravodlivosti“ a láske.

Nedobrá situácia zdravotníctva, zdra-
votníkov, pacientov a ich blízkych sa však 
nezlepší, pokiaľ toto zdravotníctvo nebude 
znova poľudštené. Ale v zmysle skutočne 
kresťanskej antropológie! Lepšie povedané – 
znovu pokresťančené. Obrátené. Vnútorne 
uzdravené. Som presvedčený, že ak sa ho 
napokon opäť neujmú kresťania – ako to 
bolo už od počiatkov Cirkvi a v celých jej 
dejinách, potrebná zmena k lepšiemu sa 
nepodarí. Ide tu naozaj o obrovskú misijnú 
aj pastoračnú úlohu. A zodpovednosť. Zod-
povednosť za nesmrteľné duše. Za skutočné 
existenciálne dobro. Pacientov, ich blízkych, 
ale aj za duše a dobro zdravotníckych pra-
covníkov. Aby boli ozajstnými služobníkmi 
života – a nie nositeľmi a vykonávateľmi 
kultúry smrti. K tomu nás všetkých opako-
vane pozýva aj pápež František. Ten dokonca 
prirovnáva samotnú Cirkev a jej mnohoraké 
úlohy v dnešnom svete k poľnej nemocnici.

Kresťania 
a zdravotníctvo dnes 
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Depresia
Depresiu môžeme jednoducho definovať ako nepríjemný emočný stav, 
ktorý znamená pokles, stiesnenosť či skľúčenosť. Pochádza z latinského 
slova depremere (de znamená dole a premere tlačiť). Ekvivalentmi názvu sú 
melanchólia, letargia, apatia.

JJ Jaroslava Pristášová
J� foto: pexels.com

Nie každý nepríjemný emočný stav je depresia. Pri posudzovaní, či 
smútenie je ešte primerané, alebo už ide o chorobný stav, sa berú 
do úvahy prítomné príznaky, ich intenzita a dĺžka trvania. Niekedy 
ide o depresívnu reakcia, čiže niekoľkodňové smútenie po nejakej 
strate (napr. úmrtie, choroba, konflikt a pod.), ktoré samo a úplne 
odznie a človek funguje ako predtým. Ak však príznaky 
pretrvávajú dlhšie ako dva týždne, obmedzujú člo-
veka v bežnom fungovaní či vyžadujú pomoc 
odborníka, ide o depresívnu poruchu.

Čo je depresia
Český odborník Jaro Křivohlavý uvá-

dza, že depresiou u nás trpí 20 – 25 % 
populácie. Jedna zo štatistík Svetovej 
zdravotníckej organizácie uvádza, že 
depresia je treťou najčastejšou príčinou 
práceneschopnosti ľudí v produktívnom 
veku. Pribúda nových prípadov a znížila sa 
veková hranica ľudí, ktorí ňou trpia. U žien sa 
vyskytuje dvakrát častejšie ako u mužov. Medzi 
jej najčastejšie príčiny patrí:
• narušený životný štýl (nedostatok spánku, prepracovanie 

a vyčerpanie, nedostatok pohybu);
• telesné príčiny (popôrodné obdobie, vplyv zmien počasia, telesné 

ochorenia);
• vyššia citová zraniteľnosť (istá vrodená osobnostná predispozícia, 

tzv. citlivá povaha);
• zážitok zlyhania a hriechu;
• ťažké životné skúšky (straty, nehody, finančné problémy);
• samota, existenčná prázdnota (strata nádeje, zmysluplnosti vlast-

nej činnosti a života);
• zlé medziľudské vzťahy (rozpad rodiny, nesprávna komunikácia, 

chýbanie blízkeho človeka či rozhádanie sa so všetkými);
• socio-kultúrne faktory (politicky nestabilná krajina, etnické fakto-

ry, chudoba).

Najčastejším prejavom depresie je depresívna smutná nálada 
trvajúca väčšinu dňa dlhšie ako dva týždne. No depresia sa prejavuje 
aj zníženým záujmom o bežnú činnosť, zníženou chuťou do jedla, 
nespavosťou, spomalením pohybov a myslenia, stratou životnej ener-
gie, pocitmi zníženia vlastnej hodnoty, ale aj pocitmi viny, zhoršenou 
schopnosťou myslieť, ťažkosťami so sústredením sa, samovražedný-
mi myšlienkami či k tomu smerujúcou aktivitou. Netreba zabúdať, že 
depresia má aj telesné príznaky: bolesti hlavy, búšenie srdca, bolesti 
žalúdka, nafukovanie, zápchy, menej časté sú hnačky, časté nutkanie 

na močenie, zvieranie pri srdci, poruchy srdcového rytmu, 
zvieranie hrdla, celková slabosť, sucho v ústach či pocit 

závratu. Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť v rôznom 
zastúpení, s rôznou intenzitou napriek tomu, že te-

lesný orgán, ktorý ich vykazuje, nie je poškodený.

Všetko sa začína v hlave
V pozadí depresívnych emócií sú negatívne 
myšlienky. Najdôležitejšie je vnímanie hodno-
ty seba samého, sveta a blízkych ľudí či pohľad 

do budúcnosti. V myslení sa dá drukovať urči-
tému spôsobu myslenia. Negatívne myšlienky si 

treba uvedomiť, pretože čo bolo naučené, možno 
sa preučiť, čo bolo získané od druhého, možno zme-

niť. Na tomto princípe stavia psychoterapeutická liečba 
depresií – keď zmením negatívne myšlienky k lepšiemu, 

zmenia sa aj emócie.
Existuje osem hlavných nebezpečných spôsobov myslenia. Čierno-

biele myslenie je nebezpečné hlavne vtedy, keď seba, okolie a budúc-
nosť človek vidí len v čiernej farbe, vedie si tzv. čiernu kroniku. Treba 
si uvedomiť, že medzi čiernou a bielou je celá škála odtieňov sivej.

Negatívnym myslením je aj zovšeobecňovanie, keď z jednej nega-
tívnej skúsenosti existuje tendencia vytvárať si všeobecne negatívne 
závery, napr. ak raz niekto sklame – všetci ľudia sklamú.

Ďalším zlým spôsobom myslenia je vymýšľanie si. Znamená to 
vidieť niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Využíva kreativitu myslenia. 
Často sa tak maľuje čert na stenu. Príkladom je čítanie myšlienok, 
keď „sa vidí“ do hlavy druhého alebo tzv. prorokovanie, keď „sa pred-
povedá“ negatívna budúcnosť. Tu často existuje tendencia katastro-
fizovať.

Príliš nízke zmýšľanie 
o sebe, prílišná sebakritika 

a podceňovanie vedú k devalvácii 
vlastnej osoby a schopností. 
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Pri neprimeranom sebaobviňovaní sa zasa 
preháňa vlastná zodpovednosť za neúspech.

Maximalistický spôsob myslenia vedie 
k mysleniu a vyjadrovaniu sa v superlatí-
voch, napr. super, vždy, nikdy, maximálne, 
strašné…

Často pri depresiách dochádza aj 
k prehliadaniu kladov, keď sa nevidia 
pozitívne stránky veci či osobnosti, len tie 
negatívne.

Ďalším negatívnym spôsobom myslenia 
je perfekcionizmus. Ten vedie k tomu, 
že každá práca musí byť spravená na sto 
percent.

Medzi tieto negatívne spôsoby mysle-
nia patrí aj myslenie na báze slov musím 
a nesmiem. Vtedy si ľudia trpiaci depresiou 
všetko len prikazujú alebo zakazujú. Zabúdajú 
pritom, že sú veci, ktoré môžu chcieť alebo 
smieť.

Zistiť vlastný nebezpečný spôsob myslenia je 
predpokladom vyliečenia sa z depresie.

Ako z toho von
Veľmi jednoduchou technikou, ako si poradiť s negatívnymi 
myšlienkami, je metóda STOP. Keď príde na um negatívna 
myšlienka, treba nahlas povedať stop, aby sa prerušil tok nezmy-
selných myšlienok a myseľ sa zamerala na konštruktívne uvažovanie. 
Komplikovanejšia metóda je založená na reinterpretácii negatívnej 
udalosti. Po prekonaní negatívneho zážitku zostáva negatívne pre-
svedčenie, ktoré oberá o pokoj. Základom je prerozprávanie negatív-
nej udalosti s pokusom o zmenu negatívneho presvedčenia, t. j. vidieť 
aj iné stránky udalosti, čo pomôže znížiť negatívne emócie z preko-
nanej udalosti. Keď sa objavia negatívne myšlienky, ktoré sa nedajú 
zahnať, najlepšie je začať sa zaoberať nejakou zmysluplnou aktivitou. 
Je problematické dlho vydržať pri jednej činnosti, preto je vhodné 
vykonávať kratšie aktivity a striedať ich. Pri psychických problémoch 
je všeobecne prospešné prehodnotiť rebríček hodnôt.

Ľudí v depresii najviac trápi nečinnosť, strata záujmu o všetko, 
útlm motivácie, vymiznutie radosti z práce, celková únava. Majú dve 
falošné predstavy: „Tým, že odpočíva, naberá silu“ – no v skutočnosti 
sa nečinnosťou doslova unaví. „Keď mu budem dohovárať, tak sa 
vzchopí, donútim ho!“ – tým sa len prileje olej do ohňa. Je dobré 
nabádať človeka k činnosti, podporiť jeho motiváciu, postupovať 
krok po kroku, začať jednoduchými aktivitami, ktoré robia najväč-
šiu radosť, vyhýbať sa náročným, dlhodobým činnostiam, striedať 
aktivity a plánovať ich. Je vhodné, aby si títo ľudia viedli denník, kde 
zaznamenávajú, čo urobili a akú radosť im to prinieslo.

Ľudia v depresii sú aj neprimerane sebakritickí. Prehnane kriticky 
hodnotia seba, vzťahujú na seba indiferentné poznámky a neverbál-
ne prejavy. Tu treba mať na mysli, ako bezpečne zvládať kritiku: to, 
čo hovoria druhí, je nutné hodnotiť z hľadiska vzájomného vzťahu. 
Nie je nutné poddať sa náhlemu emocionálnemu vzplanutiu, snažiť 
sa vidieť svet očami kritizujúceho, pochopiť čo najpresnejšie, o čo 
ide a dať doplňujúce otázky. Ak je kritika oprávnená, treba ju uznať 
a poučiť sa z nej.

S kritikou súvisí sebaobviňovanie. Jej vypočutie a sebakritické 
spracovanie často vedie k prehnaným pocitom viny. Tu nie je vhodné 
bagatelizovať – to nič nie je, ani klásť vinu ostatným – to nie je tvoja 
vina, to zavinili ostatní. Treba napríklad vyrozprávať príbeh znova 
a vynechať pritom slová, ktorými sa zveličuje vina, nahradiť ich 
inými, vidieť spoluvinu ostatných a vykresliť veľkosť vlastnej viny, a tú 
postupne odčiniť.

S tým všetkým súvisí upadajúce sebavedomie. Príliš nízke zmýš-
ľanie o sebe, prílišná sebakritika a podceňovanie vedú k devalvácii 
vlastnej osoby a schopností. Sebavedomie postihnutý môže zvýšiť 
odstránením maximalistických požiadaviek na seba samého, vyzdvi-
hovaním kladných stránok osobnosti, pestovaním hobby, v ktorých 
vyniká, či venovaním sa charitatívnej činnosti.

Depresia vedie aj k nerozhodnosti, ktorá sa prejavuje aj v najjedno-
duchších činnostiach, ako je výber jedla či ošatenia. Veľmi prospešné 
je pri tom dodržiavanie zostaveného programu dňa, na ktorom sa 
však nemá striktne trvať.

Ako najhorší prejav depresie sa javí úplná beznádej. Pesimizmus tu 
dosahuje takú mieru, že sa stáva pocitom absolútnej bezmocnosti.

Ako reagovať na emocionálny stav takéhoto človeka?
Treba pozorovať, vnímať všetkými zmyslami, vcítiť sa, zdieľať skú-

senosti. Otvoriť si srdce, používať slovník emócií a pomenovať kladné 
verzus záporné emócie, využívať techniku hrania rolí alebo dotazníky 
depresie.

A ako mu byť nápomocní?
Tu je dobré držať sa týchto šiestich slov:

• ústretovosť (urobiť prvý krok),
• otvorenosť (roztvoriť náruč),
• aktivita (neúnavná iniciatíva, aj keď len „mlčíme v dvojici“),
• ochota (potlačiť seba),
• opravdivosť (osobná zaangažovanosť)
• a úcta (rešpekt, odstup, znalosti).

Pri tom všetkom je veľmi dôležité myslieť na to, že láska k blížne-
mu má mať dve strany: láskavosť aj prísnosť.
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UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
23. – 25.11. Kurz Zbav nás zlého. Zámerom 
kurzu je poukázať na najčastejšie ponuky ku-
chyne zlého. Nazrieť na jeho päťstupňovú pre-
vodovku motora, ktorý nás má nasmerovať 
na jazdu večnej smrti, a ponúknuť víťazstvo 
Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním 
na ceste večnej radosti a pokoja. Veková ka-
tegória účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec 
Jozef Maretta)
30. – 02.12. AŠAD
07. – 09.12. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov.
14. – 16.12. Vianočná AŠAD

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@
grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový 
internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 19.00 Horiaci ker (stretká animátorov) 
(Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
27.11. Beseda s novokňazom (Šarišanka 17.45 h)
11.12. Predvianočná besiedka so Slávkou 
Tkáčovou (Šarišanka 17.45 h)

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A

  unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (internát) 
Utorok 19.30 Liturgia (internát)
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
19. – 23.11. Účasť na Košických Hanusových 
dňoch. Diskusia s vladykom Milanom Šášikom
20.11. Cirkevnoslovanská liturgia na vysokoš-
kolských internátoch Jedlíkova organizovaná 
v spolupráci s o. z. Molody Rusyny (19.00 h)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia (sl., 
kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)

 Páči sa mi to  3 Komentáre  Zdieľať
Radko Blichár, kňaz pôsobiaci v Lyndore (Pennsylvánia, USA)
Páči sa mi to . Odpovedať
Myopia. Krátkozrakosť spôsobuje, že všetko sa stráca ako 
v hmle. V hmle duchovnej krátkozrakosti začínaš pochybovať 
o všetkom. Nevieš, kde si, ani kam kráčaš. Siahaš po všetkom, 
čo nahmatáš. A tu počuješ hlas, ktorý volá: „Chyť ma za ruku! 
Povediem ťa!“ Ale ty stále zostávaš v hmle. Stále tápeš. Viera je 
spoľahnúť sa na druhého. Veríš Bohu, že jeho slová ťa povedú 
a vyvedú, alebo veríš sebe, slovám profesorov, politikov, hudby, 
TV? Božie slovo je jasné: toto je život a tamto je smrť. Slová sve-
ta vyzerajú lákavo, ich ovocie je sladké, ale zhorknú ti v žalúdku.

Ivana Babošová, animátorka
Páči sa mi to . Odpovedať
Predstava. Naša myseľ je plná predstáv, hmlistých myšlienok. 
Čo ak sa mi to nepodarí? Ak to nespravím, stane sa mi niečo 
zlé. Od predstavy k predstave... Až dôjdem k tomu, že som stra-
tený v myšlienkovom svete s pocitom chaosu, strachu... Čo je 
cestou von z bludného kruhu? Čo mi pomôže mať jasný a čistý 
pohľad na ľudí, Boha, veci a udalosti? „Poznáte pravdu a pravda 
vás vyslobodí“ (Jn 8, 32) – s láskou nám ponúka Ježiš. Naozaj 
ide o jablko? Mám vždy pravdu? Naozaj som neschopný? Naša 
myseľ je obrovské bojisko. Cesta je jasná. Buď budeš veriť klam-
stvám, alebo stavať dom na skale pravdy. Ty sa rozhodneš.

Anna Čujová, študentka
Páči sa mi to . Odpovedať
Prvoplánové veci sú teraz in. Filmy, reklamy, básne i romány. 
Postupne nám z nich otupieva rozum. Vidíme už takmer všetko 
povrchne. Dokonca sa aj povrchne spovedáme, hoci často 
z nevedomosti. Spovedáme sa z ohovárania, nie z psychického 
ubližovania. Z nadávok, nie z ponižovania či pohoršovania. Ako 
výsledok našich činov máme vždy na mysli jablko, nie priestu-
pok. A pointa pri hriechu spočíva v tom, že ním často ubližu-
jeme viac iným. Boh tiež nebol prvoplánový. Nešlo mu o ten 
slastný plod. Išlo mu o dôveru. Našťastie, Boh rád viaže uzlíky 
na roztrhaných nitiach dôvery. Ale musíš chcieť aj ty.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ AGNESA BAVORSKÁ 
Táto bavorská princezná bola už ako dieťa vycho-
vávaná v kláštore. Pre jej krásu a pôvod ju chceli 
za ženu mnohí nápadníci. Ona sa však zasľúbila 
Kristovi a na jej tele sa objavili stigmy.

Púť slobodných k bl. Anke
Určite ešte stihnete, aj keď 
možno na poslednú chvíľu, 
prihlasovanie na ďalšiu Púť 
zrelosti– púť slobodných, 
na ktorú vás pozývajú 
Pastoračné centrum Anny 
Kolesárovej a katolícka 
zoznamka katRande.

Téma púte: Správna voľba
Termín: 23. – 25. novem-
ber
Miesto: Pavlovce nad 
Uhom
Hostia: otec arcibiskup 
Bernard Bober, sr. Herma-
na Matláková, tanečné 
divadlo Atak
Registrácia a informácia: 
domcek.org alebo katRan-
de.org.

Prihlasovanie na púť je 
ukončené sedem dní pred 
začiatkom kvôli technické-
mu zabezpečeniu podu-
jatia.

Púte zrelosti sú stretnutím 
mladých nad 23 rokov, 
ktoré prebieha v rodinnej 
atmosfére, kde sa veľa 
komunikuje, ale i počúva, 
čerpá, no i dáva, spoz-
náva nových ľudí, kde sa 
prehlbujú staré priateľstvá, 
nadväzujú nové vzťahy, 
modlí sa za osobné povola-
nie a naplnený život.
Môžete spolu s bl. Ankou 
Kolesárovou zažívať radosť 
zo spoločenstva lásky. Ona 
vás pozýva tak, ako to vždy 
robila. Príďte načerpať 
z bohatstva darov nášho 
Otca, ktoré ponúka pri na-
šej už blahoslavenej Anke. 
Viera otvára srdce prijatiu.

Kedy je človek maximálne 
stratený? 
Keď ho ani Google nenáj-
de.
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Duch strachu

JJ
Antónia HaľkováJ�

Strach je neodmysliteľnou súčasťou ľudského 
života. Z psychologického hľadiska možno 
strach definovať ako nepríjemnú emóciu, pocit 
znepokojenia z blížiaceho sa zla. Čo sa však týka 
pohľadu viery, potrebujeme si uvedomiť, že 
strach nie je len fyziologická reakcia na okolnos-
ti, ale je to duchovný jav.

V Biblii nachádzame opisy dvoch druhov 
strachu.

Prvým je strach pred Pánom. Ide o bázeň 
pred Bohom, pred jeho silou a slávou, a záro-
veň rešpekt pred jeho hnevom. Táto bázeň je 
začiatkom múdrosti, vedie k poznaniu, prináša 
pokoj, odpočinok a spokojnosť. Je prameňom 
života a zabezpečuje nám istotu.

Druhým typom strachu je strach z človeka 
a strach z neznáma. V skutočnosti je to „duch 
bojazlivosti“, o ktorom hovorí svätý apoštol 
Pavol: „Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, 
ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2 Tim 1, 7) 
Vstupnou bránou pre ducha strachu do vnútra 
človeka sú okrem skutkov tela (porov. Gal 5, 
19 – 21) a skúsenosti s okultizmom aj neodpus-
tenie a dobrovoľné vystavenie sa strachu, nap-
ríklad pozeraním hororov, hraním počítačových 
hier, ktoré sú plné násilia, a taktiež zabávanie sa 
na strašení, kde možno zaradiť i účasť na nedáv-
nych „oslavách“ Halloweenu.

Rovnako ako ostatní duchovia neprávosti, 
aj duch strachu rád ostáva anonymný. Jeho 
úlohou je zastrašiť a emocionálne i duchovne 
paralyzovať kresťanov s cieľom zničiť Kristovo 
dielo v ich životoch. Mnoho kresťanov má 
dobré túžby, predstavy a sny, no nikdy ich 

nezrealizujú, pretože duch strachu ich obťažuje 
dovtedy, až kým sa nevzdajú. Strach zabraňuje 
schopnosti dôverovať Bohu. Keď v srdci človeka 
vládne strach, má to vplyv na život viery. Strach 
tiež pozýva do nečinnosti, podnecuje slabosti 
a nedostatky, potláča osobný rast a rozvoj 
človeka. Duch strachu sa prejavuje vo forme 
rôznych fóbií a strachov, ďalej ako nedôvera, 
pochybovačnosť, úzkosť, stres, hrôza, strach zo 
smrti, strach z ľudí, nočná mora. Môže byť príči-
nou srdcového infarktu i mozgovej príhody.

Duch bojazlivosti nepochádza od Boha. 
„V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa 
strach.“ (1 Jn 4, 18) Tou dokonalou láskou je 
Boh, ktorý prichádza na pomoc, aby strach úpl-
ne vyhnal z nášho života. On má moc vyslobo-
diť nás i uzdraviť zo strachu. Silnou modlitbou, 
pomocou ktorej možno premôcť strach, je 27. 
žalm. V mene Ježiša Krista sa zriekajme ducha 
bojazlivosti a pozývajme do svojho srdca ducha 
lásky, sily a rozvahy.

Pán je najvyšší sudca
JJ Pavol Burda
J� foto: John Stephen Dwyer 

Slovné spojenie Najvyšší súd na Slovensku 
veľmi dobre poznáme. Takéto slová si spája-
me s veľmi konkrétnou inštitúciou. V našej 
krajine takýto súd naozaj existuje. Ale čo 
najvyšší sudca v 74. žalme?

Najvyšší sudca, ktorý sa nedá podplatiť 
a rozhoduje nestranne. Sudca, ktorý stojí 
vždy na strane pravdy a spravodlivosti, ozaj 
v našej vlasti je. No vlasťou, v ktorej pôsobí 
tento sudca, je Božie kráľovstvo. Toto je 

krajina, do ktorej skutočne patríme. Aj keď 
Božie deti žijú po celom zemskom povrchu.

V žalme Pán sám prízvukuje, že on vykoná 
spravodlivý súd. A spravodlivosťou je dať 
každému to, čo mu patrí. No ale ako určiť, 
čo patrí tomuto a čo zas inému? Odkiaľ 
viem, že odmena patrí mne a trest niekomu 
inému? V žalme badať zjednodušené závery, 
ktoré predznamenávajú rozsudok: povýšenie 
hlavy (nevinných) a vypitie čaše Božieho 
hnevu (patrí zas vinným). Hnev sudcu patrí 
hriešnikom a povýšenie je udelené akoby 
náhodne: „Jedného ponižuje, druhého povy-
šuje.“ Ak je sudca spravodlivý, nemôže konať 
náhodne. Mal by sledovať, aká je skutočná 

pravda. A preto jeho verdiktom je poníženie 
pre všetkých. Veď pred ozajstnou Božou 
pravdou sme všetci hriešnikmi.

Veľmi dobre si spomínam na púť na De-
víne, kde nás miestny kňaz privítal slovami 
„všetci hriešnici“. Keďže sa z tejto slávnosti 
vysielal priamy prenos, nečakal by som 
takéto slová. Ale vyjadrovali skutočnú 
pravdu: pred Bohom niet spravodlivého. 
A hoci máme sudcu, ktorý pozná celú pravdu 
a nenechá sa nikým uprosiť (a už vôbec nie 
podplatiť dobrými skutkami), je to sudca, 
ktorý je naším Otcom. Tento aspekt potom 
spôsobuje jeho láskavé konanie. Boh nás 
chce mať pri sebe. A preto vychádza s ponu-
kou amnestie. I keď jeho najspravodlivejšie-
mu súdu nik neunikne, on nás amnestuje. 
Chce, aby sme mali zdvihnuté hlavy. Nechce 
z nás mať ponížených páchateľov zla, ale 
radostné a naveky amnestované deti. A spra-
vodlivo ponúka všetkým svoje odpustenie 
cez smrť a vzkriesenie svojho Syna.

Napokon: sudca je niekto, kto si zasluhuje 
rešpekt. Úcta ozaj patrí tomu, kto rozhoduje 
o našej budúcnosti. No tento najvyšší sudca 
si zasluhuje lásku. Veď jeho dobrotou sme 
všetci pozvaní k živote na slobode. Vďaka 
jeho láske sme v milosti a nemusíme sa báť 
trestu. No odmena závisí aj od našej vlastnej 
ochoty podieľať sa na novom živote v novej 
slobode.

Pane, aj keď pred tvojou spravodlivosťou 
niet kam uniknúť, pre zásluhy svojho Syna 
voveď nás do krajiny oslobodených. Aby tvoj 
najvyšší súd nebol pre nás momentom tres-
tu, ale spasiteľného vyslobodenia z večnej 
smrti.
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Starostlivosť o platné 
slávenie manželstva
JJ

Jozef MiňoJ�

Nevyhnutným predpokladom slávenia manžel
stva popri zodpovednej predmanželskej prípra-
ve je zodpovednosť farárov – kňazov za to, aby 
manželstvo bolo slávené platne a dovolene. 
CCEO, kán. 785, § 1 hovorí: „Duchovní 
pastieri majú povinnosť, berúc do úvahy 
okolnosti miesta a času, chrániť manželstvo 
zodpovedajúcimi prostriedkami pred 
nebezpečenstvom neplatného a nedovoleného 
slávenia; preto pred slávením manželstva musí 
byť zrejmé, že jeho platnému a dovolenému 
sláveniu nič neprekáža.“ Po prijatí žiadosti 
snúbencov o požehnanie manželstva farár 

(kaplán alebo iný kňaz prijímajúci žiadosť 
snúbencov) má urobiť všetko pre to, aby 
manželstvo bolo slávené platne a dovolene. 
Pre platné a dovolené manželstvo musí kňaz 
preskúmať, či snúbenci nemajú zneplatňujúcu 
prekážku na slávenie manželstva. Takáto pre-
kážka robí manželstvo automaticky neplatným, 
aj keby obrad manželstva prebehol. V právnom 
jazyku by sme mohli hovoriť o „nulitnom práv-
nom úkone“. Niektoré prekážky sú, samozrej-
me, dišpenzovateľné kompetentnou autoritou 
(miestnym eparchom alebo Apoštolským 
stolcom). Niektoré prekážky sú nedišpenzova-
teľné, a preto slávenie takéhoto manželstva je 
vylúčené. Aby platne slávené manželstvo bolo 
dovolené, treba zachovať predpisy kánonického 
práva a požiadať o príslušné dovolenia. Druhou 

nevyhnutnou podmienkou platného slávenia 
manželstva je, aby manželstvo slávené posvät-
ným obradom bolo požehnané kompetentným 
kňazom, teda farárom miesta slávenia alebo 
ním splnomocneným – delegovaným kňazom 
(porov. CCEO, kán. 828). Treťou nevyhnutnou 
podmienkou platného a dovoleného slávenia 
manželstva je slobodne a dobrovoľne daný 
manželský súhlas oboma snúbencami (porov. 
CCEO, kán. 817). Snúbenci nesmú byť pod ná-
tlakom, nesmú byť uvedení do omylu ohľadom 
manželstva a svojich osôb, majú sa vzájomne 
poznať a vedieť o sebe dôležité skutočnosti. 
Za týchto podmienok definovaných kánonmi 
nupturienti majú prejaviť slobodný a dobro-
voľný manželský súhlas, ktorý nie je nikým 
a ničím nahraditeľný. Ohlášky, osobný rozhovor 
so snúbencami, predmanželská príprava a iné 
zisťovania pred slávením manželstva sú pros-
triedkami, aby každé manželstvo bolo slávené 
platne a dovolene.

Nanebovstúpenia Pána. Nasledujúcu noc sa 
ikona zázračným spôsobom premiestnila zo 
stredu cerkvi k stene. Neskôr bola strieda-
vo v lete v monastierskej cerkvi a v zime ju 
prenášali do druhej monastierskej Cerkvi 
sv. Jána Krstiteľa, kde bola umiestnená vo 
vysokej pozlátenej schránke oproti klirosu. 
K divotvornej borkolabovskej ikone, ktorá 
sa stala najuctievanejšou ikonou na území 
východného Bieloruska, prichádzalo do mo-
nastiera mnoho pútnikov, nielen pravosláv-
nych, ale aj katolíkov. Ikona sa preslávila 
zázrakmi v čase tzv. severnej vojny a vojny 
v roku 1812.

V roku 1882 monastierska Cerkev Na-
nebovstúpenia Pána zhorela, ale ikona aj iko-
nostas boli zachránené. V roku 1885 bola po-
stavená nová kamenná monastierska Cerkev 
Zosnutia Bohorodičky, v ktorej umiestnili aj 
divotvornú ikonu. Keď v roku 1924 bol z na-
riadenia štátnej moci monastier zatvorený, 
ikonu striedavo ukrývali mníšky. V roku 1953 
pred slávením Paschy ju priniesli do Cerkvi 
Svätej Trojice v Bychove. V roku 1979 N. F. 
Vysocká ikonu Bohorodičky zreštaurovala. 
Do roku 2010 sa nachádzala v Cerkvi Svätej 
Trojice v Bychove, potom bola slávnostne 
prenesená do Cerkvi sv. Jána Krstiteľa obno-
veného borkolabovského monastiera, kde sa 
nachádza až doteraz.

Borkolabovská ikona pochádza z polovice 
17. storočia. Je to hodigitria, no zvláštnosťou 
je, že nie je zobrazená po pás, ale takmer 
po kolená. Bohorodička má tmavobordový 
maforion s tromi panenskými hviezdami. 
Charakteristickým prvkom ikony je utr-
penie v tvári Božej Matky. Bohorodička 
skláňa hlavu k Synovi sediacemu na jej ľavej 
ruke, pričom prstami svojej pravice ukazuje 
na žehnajúcu pravicu Krista. Dieťa Kristus 
je odetý v bielom chitóne prepásaný zlatým 
pásom a v hnedozlatom himatione. V ľavici 
drží zvitok. Ikona s rozmermi 125 x 88 cm je 
namaľovaná na doske vaječnou temperou. 
Liturgický sviatok slávi 11. júla, v deň, keď 
bola prinesená kňazom Požarským do bor-
kolabovského monastiera.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: azbyka.ru

Borkolabovská ikona Bohorodičky 
(rus. Борколабовская, 
Барколабовская)

Ikona dostala pomenovanie podľa miesta, 
kde sa nachádzala, a to v Cerkvi Nanebovstú-
penia Pána ženského monastiera v obci 
Borkolabove, v Bychovskom rajóne Mogilev-
skej oblasti vo východnej časti Bieloruska. 
V monastierskom archíve sa nachádza spis 
o histórii ikony. Z Božej prozreteľnosti v roku 
1659 počas vojny v Poľsku a Litve prišiel z vo-
jenského ťaženia v Poľsku kňaz ruských vo-
jakov Semion Požarský, ktorý mal v sedlovej 
taške na koni skrytú túto ikonu Bohorodičky. 
Pravdepodobne bola odcudzená z niekto-
rého chrámu centrálneho alebo západného 
Bieloruska. Keď prechádzal popred bránu 
monastiera, kone sa vzopreli a odmietli po-
kračovať v ceste. Keď po čase kňaz pochopil, 
že Božia Matka si želá, aby jej ikona zostala 
v tomto monastieri, podaroval ju igumene 
Fotinii Kirnarovne so slovami: „Vezmite si 
ikonu Bohorodičky, keďže si to praje Božia 
Matka“. To sa stalo 11. júla 1659.

Borkolabovská ikona bola igumenou 
umiestnená v strede monastierskej Cerkvi 
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Voňavé všeličo
JJ Marta Gromošová
J� foto: pxhere.com

„Jedlo s príbehom sa ľahšie pripravuje a aj 
lepšie chutí,“ ukončila rozprávanie o Oť-
kiných zemiakoch naša najstaršia dcéra. 
Do jedálneho lístka ich priniesla od susedov 
práve ona. Väčšie zemiaky sa očistia, rozk-
roja na polovice, chvíľu sa povaria, scedí sa 
z nich voda, v prikrytom hrnci sa premiešajú 
a nasypú do rozpáleného oleja na plechu. 
Posolia a okorenia sa podľa veku detí a chutí 
ostatných konzumentov, a dajú sa do trúby 
dopiecť. Časti, ktoré trocha priškvŕkol olej, 
sa upečú pekne do chrumkava a získajú farbu 
mačacieho zlata. Mňam!

Domácností, v ktorých sa dnes nevarí, je 
na môj vkus akosi priveľa.

Do vchodu paneláka často vchádzam spolu 
s rozvozom pizze a iných pokrmov, ktoré 
sa dajú objednať cez telefón. Biela škatuľka 
z polystyrénu dôkladne prekrýva svoj obsah, 
ale vôňa sa skryť nedá... Výťah napĺňa po-
chybný puch z univerzálnej hnedej omáčky 
(UHO, ako sa voľakedy uvádzalo na vedrách 
s polotovarom), primaľovanej na požadova-
ný odtieň podľa farebnej či vlastne chuťovej 
škály. Dokážeme nakombinovať čokoľvek 
pikantné, hocičo kyslé alebo troška horkas-
té, chémia nás celoplošne napĺňa svojimi 
alchymistickými odvodeninami, zlúčenina-
mi, reakciami, ktoré prebehnú v tráviacom 
trakte a konzumentovi spoľahlivo zrýchlia 
krok. Dom alebo byt, kde sa nevarieva, tak 
zvláštne vychladne a vyhladne. Chýba v ňom 
to zostatkové teplo dopečeného koláča, vôňa 
škorice a trocha prichytenej zápražky, čerstvo 
olúpaný cesnak alebo kvapôčky cibuľovej 
šťavy, čo ostala na lopáriku. Prázdny žalúdok 
na obed poteší teplá polievočka a čerstvo 

pretlačené zemiaky do kaše, mäsíčko, otcovo 
požehnanie a zaželanie dobrej chuti.

Aspoň cez víkendy jedávame spolu. Ne-
deľnej klasike predchádza zväčša sobotňajšie 
múčne jedlo: buchty na pare, knedličky zo 
zemiakového cesta so slivkovým lekvárom, 
dobre omastené spraženým maslom a posy-
pané mletými orechmi s cukrom, palacinky 
naplnené krémami a džemami od výmyslu 
sveta, pirohy plnené bryndzou a poliate 
oškvarenou slaninkou alebo haluškový 
trojboj, čiže bryndza – kyslá kapusta – tva-
roh. Najvyšší level sobotňajšieho vyvárania 
dosahovali vždy naše babky: manželova 
varievala na žiadosť svojich vnúčat pirohy so 
sušenými hruškami a tá moja nám napiekla 
obrovskú kopu bandurnikov, čiže zemiako-
vých lokší. Každú jednu dôkladne namastila 
roztopeným šmaľcom a husto posypala 
kryštálovým cukrom. Bolo dôležité, 

aby cukor chrupčal pri rozhrýzaní tej 
neskutočnej zemiakovej dobroty. O šiškách 
alebo pečených buchtách ani nehovorím, 
pri ich príprave spolupracovala s babkou 
aj tá najmenšia kvasinka, pekne napučala, 
namnožila sa a už iba čakala, kedy nafúka 
do cesta bubliny, ružovkasto sa zafarbí 
v rozpálenej masti a nechá sa posypať 
hrubou vrstvou práškového cukru.

Treba podotknúť, že aj malé deti odhalia 
skúpu gazdinú. Tá nielenže na misu položí 
presne také množstvo koláčov, koľko má 
práve aktuálne hostí, dokonca sa snaží pred 
cudzími koláče zatajiť, hoci všetci dobre 
vieme, že vôňu schovať nemožno, ba že aj 
šetrí plnkou! Tak toto si už naozaj neviem 
ani len predstaviť.

Na babkine koláče chodievala celá ulica. 
Kysnutý koláč manželovej babičky sa krájal 
inak ako dnes. Neboli to úhľadné dvojcenti-
metrové rezy. Dĺžka jedného kúska zodpo-
vedala vzdialenosti od zápästia po lakťovú 
jamku vnúčaťa. Zdá sa, že to bol najlepší 
spôsob dávkovania. Vyskúšajte!

Oslava všemohúceho Ježiša
Ďakujem ti, všemohúci Ježišu, že si sa sklonil k poníženému služobníkovi. Odprosujem ťa, že 
som takého veľkého, všemohúceho Boha, od ktorého som vo všetkom závislý, často urazil, 
veď tvoja vôľa ma neraz mohla zahubiť. Ježišu, verím, že môžeš urobiť všetko, pretože si ten 
istý včera, dnes i naveky. Pozri sa do môjho srdca, čo treba napraviť, naprav, čo treba vyliečiť, 
vylieč... Ak ma treba obnoviť, obnov ma dokonalo, daj mi silu, nové oduševnenie. Ježišu, po-
môž mi v tom... Pomôž mojim predstaveným, zvlášť Svätému Otcovi, nášmu biskupovi, mojim 
príbuzným.

Ó, všemohúci Ježišu, ako ťa môžem prijať do svojho srdca, keď toľkokrát bolo príčinou mno-
hých hriechov? Padám na kolená a modlím sa: Ježišu, buď mi milostivý. Príďte ku mne, všetci 
anjeli, archanjeli i všetky nebeské mocnosti a pomáhajte mi oslavovať, odprosovať a ďakovať 
Ježišovi za veľkú lásku. Ježišu, musím ísť do práce, idem s ochotou, pretože so mnou je všemo-
húci Boh. Nebojím sa života, nebojím sa ničoho a nikoho, ak si, Ježišu, so mnou. Ježišu, pomá-
haj mi, lebo sa spolieham na teba, aby som sa nezahanbil. Idem do svojej práce, ale nech celý 
deň bude vzdávaním vďaky za dnešné sväté prijímanie, za to, že ty si mojím a ja tvojím. Amen.

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

18.
Idem k Ježišovi Kráľovi... (1)
Kráľ kráľov ma pozval na svoju hostinu. Dovolil mi prísť k jeho stolu. Pri tejto hostine dáva, 

ako králi zvyknú dávať, darčeky, každému, kto prichodí k jeho stolu. Aké sú to darčeky? Také, 
aké pozemskí králi nemôžu dať. Dáva sám seba, svoje najsvätejšie telo a krv. Ó, aký zázračný 
Kráľ! Kristus Kráľ je iný ako druhí králi. Hoci sa narodil z kráľovskej rodiny, z rodiny kráľa Dávida, 
narodil sa z veľmi chudobných kráľovských potomkov. Prečistá Panna Mária, Bohorodička, pat-
rila k biednej vetve tejto rodiny. Ježiš prichádza na svet v chudobných podmienkach, v maštali, 
v jasliach. O krátky čas musel z Betlehema na rukách matky ako chudobné dieťatko utekať 
do Egypta. Tu v chudobnom vyhnanstve žije Kráľ kráľov. Je čierny emigrantský chlieb, na ktorý 
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PONDELOK 19. november
Prorok Abdiáš
Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 – 25, zač. 86
... mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to 
je milé pred Bohom. (1 Tim 5, 4)
Máme nedostatok domovov dôchodcov. Je vari toľko bezdetných 
ľudí? Pravdou je skôr to, že so stratou viery sa stráca aj úcta 
a povedomie dlhu voči rodičom. Rodič je dobrý iba dovtedy, dokiaľ je 
užitočný. Potom je už iba príťažou, ktorej sa chcú deti zbaviť. Budeme 
stavať ďalšie domovy alebo budeme milí pred Bohom a splatíme 
rodičom svoj dlh? Je to na nás.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. november
Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrá-
mu 
Blažená Jozafáta Hordaševská
Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21; zač. 286; Lk 17, 26 – 37, zač. 87 (rad.); Gal 3, 
23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (Jozafáte)
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, 
získa ho. (Lk 17, 33)
Zdá sa, že tento Ježišov výrok je nelogický. No logickým sa stane 
vtedy, ak si uvedomíme, že okrem telesného života máme aj 
duchovný. Ježiš iba pripomína priority, aby sa to dočasné nestalo pre 
nás dôležitejšie ako to večné. Nič a nikto na tomto svete nesmie v tebe 
zničiť život tvojej duše. Ak to dovolíš, stratíš to, čo je naozaj dôležité – 
svoju večnosť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia pred 
sviatkom a Jozafáte, Sláva, kondák Jozafáte, I teraz, kondák z obdobia 
pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 306; PZ: 280; HP: 296)

STREDA 21. november
Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Pan-
ny do chrámu
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
... kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru 
menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho 
slovo. (Lk 10, 38 – 39)
Viera nás učí, že máme do svojho života prijať Ježiša. Môžeme ho 
prijať dvoma spôsobmi, podľa vzoru Márie a Marty. Mária ho prijala 
ako učiteľa a počúvala ho, a Marta ako hosťa a obsluhovala ho. 
Ako ho prijať čo najlepšie? Ježiš chváli Máriu za výber lepšieho 
podielu, ale vo svojej múdrosti nás učí, že najlepšia je kombinácia 
oboch spôsobov – počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho. To je 
dôvod na to, aby sme prichádzali do chrámu, a to bol aj dôvod, 
prečo do chrámu vstupuje Mária. Tam nachádza Božiu múdrosť, 
aby mohla v plnosti prijať Slovo – Ježiša. Aj my môžeme počúvať 
Božie slovo a prijímať Eucharistiu, keď prichádzame do chrámu. 
Tak sa Ježiš stáva naším učiteľom, a zároveň aj hosťom, ktorému 
môžeme slúžiť. Nikdy teda nevynechaj možnosť ísť do chrámu bez 
ohľadu na to, či je nedeľa, sviatok, alebo všedný deň, aby si takto aj ty 
nasledoval príklad Bohorodičky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP:298)

ŠTVRTOK 22. november
Apoštol Filemón a spoločníci
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 34, zač. 92
... nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám 
hojne dáva všetko na užívanie. (1 Tim 6, 17)

Bohatstvo vyvoláva v človeku pocit istoty, preto sa mnohí snažia 
získať majetok. No s bohatstvom neprichádza istota, ale strach. Istotu 
totiž nenájdeme v bohatstve, ale v niekom, na koho sa dá spoľahnúť, 
kto vie byť k nám vždy empatický a kto nás miluje. Takým je jediný 
– náš nebeský Otec. Iba v ňom a jedine v ňom nájdeš istotu pre svoj 
život.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pok-
loňme sa… na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo Vstupu. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo Vstupu 
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

PIATOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 19, 12 – 28, zač. 95
Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. 
(2 Tim 1, 14)
Žiť vieru nie je jednoduché. Viera je poklad, ktorý mi zanechal Ježiš 
a na ktorý útočia mnohí. Koľkokrát som ju chcel uchrániť, a zlyhal 
som. Chcel som ju chrániť sám, a zabudol som, že vlastním Svätého 
Ducha, ktorý je vo mne. Potrebujem mu len dať priestor, aby mohol 
prejaviť svoju silu. Veď Boh je mocnejší ako diabol. Daj mu priestor 
aj ty a on ti pomôže ochrániť tvoju vieru.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa… na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo Vstupu. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo Vstu-
pu. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

SOBOTA 24. november
Veľkomučenica Katarína
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač 213; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. (Gal 5, 25)
Hrdo a bez váhania sa hlásime ku Kristovi. Veď prečo nie, sme predsa 
kresťania. Ale ak máme hodnotiť svoj život podľa Krista, s tým už 
problém máme. Je to preto, lebo chceme žiť skôr podľa seba než 
podľa neho. Zabúdame, že nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone, ako 
hovorí Kristus. Musíme sa rozhodnúť. Ak chceme byť veriacimi, 
musíme aj podľa viery žiť. Inak sa nestaneme soľou zeme a svetlom 
sveta.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa… na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo Vstupu. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo Vstupu 
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

NEDEĽA 25. november
Nedeľa Krista Kráľa 
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu 
Hieromučeníci Kliment a Peter
Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, zač. 59b
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Jn 18, 36)
Pojmy kráľovstvo a kráľ vyvolávajú v nás už iba spomienku 
na minulosť či rozprávku, často negatívnu. Napríklad pri postave 
kráľa nás znepokojujú predstavy zvrhlíkov či ľudí zneužívajúcich 
svoju moc. Aby nám tieto predstavy nebránili prijať do svojho života 
Krista ako svojho kráľa, musíme si ich opraviť. Aký mal byť kráľ 
podľa Božej predstavy? Mala to byť osoba, ktorá vedie a chráni svoj 
ľud a kráľovstvo. Osoba láskavá, spravodlivá a odvážna. Jednoducho 
osoba, ktorej by ste bez obáv zverili život a mohli ju milovať. 
Tento Boží zámer však zmaril hriech, a preto poznáme aj zlých 
kráľov. Kristus prichádza ako kráľ, ale niet v ňom hriechu a jeho 
kráľovstvo nie je z tohto sveta. To mu dáva možnosť naplniť Božiu 
predstavu o kráľovi a kráľovstve bez toho, aby naň vplývala moc zla. 
Vytvára priestor, v ktorom sa človek môže cítiť príjemne, pokojne 
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a milovaný. A hoci Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, predsa je 
už na tomto svete a môžeme v ňom byť aj my, pretože Ježiš hovorí: 
„Božie kráľovstvo je už tu, je medzi vami.“ Dáva nám tak možnosť 
žiť v tomto kráľovstve a využiť všetko, čo prináša. Aj ty patríš do jeho 
kráľovstva. Nezabudni teda Ježišovi zveriť svoj život a milovať ho, aby 
ťa on mohol viesť a chrániť.
Liturgia: Antifóny a vchod Kristovi Kráľovi; tropár Kristovi Kráľovi 
a zo Vstupu, Sláva, kondak Kristovi Kráľovi, I teraz, kondák zo Vstu-
pu. Ostatné Kristovi Kráľovi a zo Vstupu. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne z Nedele Krista Kráľa. Myrovanie 
(HS: 377; PZ: 286; HP: 281)

PONDELOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 44, zač. 97
... byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. (2 Tim 2, 
24)
Všetci poznáme tie chvíle, keď v nás narastá hnev pre nedokonalosti 
iných. Chceli by sme to ihneď napraviť a hľadáme spôsob, ako to 
dosiahnuť. Často je to krik, príkazy či tresty. Je to správny spôsob? 
Svätý Pavol odporúča iný: prívetivosť, učenie a trpezlivosť. Toto je 
najlepší prostriedok, ktorým sa dosahujú dobré výsledky. Použi ich 
bez váhania aj ty, ak túžiš naozaj niekoho napraviť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 48, zač. 98
... neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich 
chúťok. (2 Tim 4, 3)
Ak chcete niekomu odovzdať učenie viery, počujete: „Dnes je iný 
život, už sa to nehodí.“ Je to pravda, ale prečo? Lebo dnešný človek 
nechce meniť seba podľa Boha, ale chce meniť Boha podľa seba. 
Ak sa mu to nedarí, hľadá iného boha, ktorý by mu vyhovoval, 
a skutočného Boha odstráni. Ak si nespokojný s pravým Bohom, 
nehľadaj iného, ale zmeň seba a pokoj sa ti vráti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, zač. 99
Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami. (2 Tim 4, 22)
Zvykneme si navzájom želať mnohé dobré veci, ktoré potrebujeme – 
zdravie, pokoj, radosť či šťastie. No často zabudneme zaželať druhým 
aj to najdôležitejšie – Božiu prítomnosť v duši s jeho milosťou. Veď 
čo môže byť pre človeka lepšie, vzácnejšie a krajšie ako Božia pomoc 
a ochrana? Svätý Pavol na to nikdy nezabúdal. Nezabúdajme na toto 
krásne želanie aj my, ak chceme to najlepšie pre druhých.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 29. november
Mučeník Paramon
Čítania: Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, zač. 100
Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič 
čisté. (Tit 1, 15)
Zlý a bezbožný človek vidí okolo seba zlo, lebo sa pozerá cez svoje 
poškvrnené vnútro. Nedokáže vnímať dobro pre zlo, ktoré je v ňom. 
Dobrý a zbožný človek, ak má čistú dušu, načúva hlasu Svätého 
Ducha a vidí v druhých iba dobro. Zlý človek tak rozširuje zlo a dobrý 

šíri dobro. Ako vidíš svet a iných ty? Je to dobro alebo zlo? Podľa toho 
môžeš spoznať aj to, čo je v tebe.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

PIATOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (Andrejovi); Tít 1, 
15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 26, zač. 101 (radové)
... lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí. (1 Kor 4, 9)
Veľa ľudí by chcelo žiť svoju vieru v štýle len ja a Boh. No zabudli, 
že ich viera nie je určená iba im, ale majú byť svetlom sveta. Tak ako 
láska by nemala zmysel, ak by nebol ten, ktorého treba milovať, tak 
aj svetlo by nemalo zmysel, keby nebolo komu svietiť. Prijatie viery 
je prijatím aj zodpovednosti za to, čo iní vidia v mojom živote. Aký 
obraz im ukazujem ja? Je to obraz Boha?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

SOBOTA 1. december
Prorok Nahum
Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, zač. 67
Nech osvieti oči vášho srdca. (Ef 1, 18)
Nezvyčajné, ale vo Svätom písme často používané spojenie. Čo 
vlastne znamená? Keďže srdce je centrom lásky, toto spojenie 
vyjadruje schopnosť človeka vnímať lásku a dobro. Preto Ježiš vyčíta 
ľuďom tvrdosť ich sŕdc či vnútornú slepotu. Takýto človek totiž nie 
je schopný vnímať Lásku – Boha a nemôže dosiahnuť spásu. Ako 
si na tom ty so svojím srdcom? Nezabudni neustále prosiť Svätého 
Ducha, aby si mal srdce vnímavé.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 2. december
Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Habakuk
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, zač. 91
... upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzb-
roj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. (Ef 6, 10 – 11)
Človek sa neustále stretáva v živote s rôznymi problémami 
a ťažkosťami. Vo svojej ľudskej pýche sa snaží všetko vyriešiť 
sám, a keď to dopadne zle, obviní z toho Boha. Neuvedomuje 
si pritom, že tento zlý výsledok nepochádza od Boha, ale z jeho 
nesprávneho konania. Boh nemôže konať zlo, môže ho iba 
dopustiť. Preto nás Ježiš vyzýva stať sa pokornými. Cez život 
v pokore si totiž uvedomíme, že nad nami je ten, kto všetko udržuje 
v správnom chode. Ten, kto drží nad nami triumfálnu stráž a nikdy 
nás nenecháva opustených. Vtedy sa dokážeme obrátiť s prosbou 
o pomoc k nemu. Ale ani my nemôžeme ostať pasívni. Musíme 
sa neustále upevňovať v Bohu Božou výzbrojou. Tou výzbrojou 
sú sviatosti, neustála modlitba, Božie slovo a plná dôvera voči 
nášmu nebeskému Otcovi, ktorý nás vedie. Jedine tak dokážeme 
riešiť problémy podľa Božej vôle a jeho mocou. Upevňujme sa teda 
v Pánovi, aby sme každodenne mohli čeliť úkladom diabla.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod ne-
deľný. Topár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. 
Ostatné z hlasu (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)

Leontín Lizák st.
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PONDELOK 3. december
Prorok Sofoniáš
Čítania: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 27 – 44, zač. 102
... sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. (Lk 20, 36)
Určite by som ľutoval tú ženu, ktorá len „podľa zákona“ musela 
žiť so siedmimi mužmi. No Boh hovorí, aby sme netúžili prísť 
do nebeského kráľovstva len preto, že nás tam už predišiel náš 
zosnulý partner alebo deti, rodičia. Máme tam ísť kvôli Kráľovi. 
A ak to takto funguje v nebi, aj na zemi musíme žiť nielen kvôli 
manželskému partnerovi či deťom, ale hlavne kvôli Kráľovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 4. december
Veľkomučenica Barbora
Čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, zač. 106
... nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť... (Lk 21, 14)
Ak sa človek niekedy dostane do nejakého sporu či šarvátky a utrpí 
jeho ego (právom či neprávom), často si v mysli pripravuje scenáre, 
čo povie protivníkovi, keď ho znova stretne. Ako mu to „hodí medzi 
oči“. Je potom spokojnejší? Bol Boh v tej veci oslávený? Mnohokrát 
nebol. No ak budeme už raz musieť niekomu povedať veci priamo 
na rovinu, zvolávajme Svätého Ducha, nech nám dá múdrosť, aby bol 
v nepríjemných situáciách oslávený predovšetkým Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; 
PZ: 109; HP: 110)

STREDA 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt11, 27 – 30, zač. 43 (prep.); Hebr 5, 
11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104 (radové) 
... z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni... (Lk 21, 6)
Ak si spomenieme na nejaký pohrebný obrad, na človeka v rakve 
a prečítame si toto Božie slovo, tak dáme Ježišovi za pravdu. Mnohé 
veci spustnú, rozpadnú sa a zničia. Do Božieho kráľovstva sa totiž 
„prinášajú“ veci, ktoré až tak nevidno. No môžeme ich cítiť: láska, 
odpustenie, prijatie, milosrdenstvo... Buďme zodpovední a nestrácajme 
čas zbytočnosťami.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

ŠTVRTOK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (Mikulášovi); 
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, zač. 107 (radové)
Keď vidíte, že (stromy) pu-
čia, sami viete, že je blízko 
leto. (Lk 21, 6)
Myslím si, že nikto z detí, 
ktoré sa stretli pri hocijakej 
príležitosti so svätými 
Mikulášom, neodišiel 
naprázdno. Hoci iba cukrík, 
keksík, mandarínka... no 
poteší, minimálne vyčarí 
úsmev na tvári. Keď 
na stromoch zbadáme púčiky, 
dovtípime sa, že jar je tu 
a vysnívané teplo sa blíži (opäť 
úsmev na tvári). Modlime sa 
k Svätému Duchu i k svätému 
Mikulášovi, aby sme toto 

(radosť, úsmev, šťastie) zažívali pri každej liturgii, pri každom vypočutí si 
Božieho Slova, lebo sa približuje Božie kráľovstvo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu. Myrovanie (HS: 315; PZ: 290; HP: 303)

PIATOK 7.december
Biskup Ambróz
Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 22, 8, zač. 108
... báli sa však ľudu... (Lk 22, 2)
Zákonníci chceli zabiť Ježiša, báli sa však ľudí. Judáš v spolupráci 
so zlom hľadal príležitosť, no bol opatrný. Snažil sa nájsť čo 
najvhodnejšiu chvíľu: aby tam nebol zástup, aby nik na neho neukázal 
prstom. Aké by to bolo, keby sme celú situáciu otočili naopak? 
Neboj sa konať dobro. Neboj sa ľudí, čo na to povedia. Veď to robíš preto, 
lebo Boh je s tebou. Nečakaj, až príde na to čas, až iný začne prvý. Konaj 
dobro teraz.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Počatiu); Ef 
2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, zač. 72 (radové)
... dávajte pozor, ako počúvate... (Lk 8, 18)
Ak sa niekedy rozprávame s ľuďmi a spýtame sa, ako sa majú, vo 
väčšine sú odpovede nepriaznivé a sťažujúce sa. Na to, aby sme 
prinášali do sveta svetlo, potrebujeme ho najprv mať. Nebeská Matka 
si vždy uchovávala v srdci slovo Boha a vernosť tomuto slovu jej 
priniesla svetlo v ťažkých i najťažších chvíľach jej života. Preto oveľa 
viac ako rôzne pletky uchovávajme a vyhľadávajme slovo Pána, aby 
sme v tomto svete mohli žiariť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Prikázaný sviatok (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

NEDEĽA 9. december
Dvadsiata deviata nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Patapios
Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 17, 12 – 19, zač. 85
... a bol to Samaritán... (Lk 18, 18)
Udalosť dnešného evanjelia nie je podobenstvom, ako to bolo v prípade 
milosrdného Samaritána. Je to skutočný príbeh, podobný ako stretnutie pri 
studni so Samaritánkou. 
Prečo sa k Ježišovi vrátil práve Samaritán? Prečo práve on je tým 
človekom, ktorý sa ako jediný z desiatky uzdravených mužov 
vrátil a vzdal Bohu chválu? Odpoveď je možno ukrytá v rozdiele 
medzi Samaritánom a jeho ostatnými malomocnými druhmi. Dá sa 
predpokladať, že tí deviati boli Židia. Choroba vie zvláštne zjednotiť 
a pospájať ľudí. Zotrela rozdiely medzi nimi. To, čo by za iných okolností 
nikdy nebolo možné, sa stalo skutočnosťou. Spolu žili a strašný údel 
malomocenstva prežívali bok po boku Žid i Samaritán. Rozdiel viery bol 
pri neľudských vyhliadkach budúcnosti vedľajší. No len čo prišiel okamih 
uzdravenia, všetko sa vracia do pôvodných koľají. Jeden, ktorý ani 
poriadne nepozná Boží zákon a riadi sa iba istým ľudským zákonom, sa 
vráti k tomu, cez ktorého prišlo uzdravenie – k Ježišovi. Ostatní na Ježiša 
rýchlo zabúdajú, aj keď videli, čo sa s nimi stalo. Začínajú napĺňať zákon, 
ktorý hovorí, že každé uzdravenie musí preskúmať kňaz. Ten potvrdí, či je 
všetko v poriadku. Veď nevyzval ich sám Ježiš, aby sa šli ukázať kňazom? 
Čo na tom, že ho už nemusia nikdy stretnúť? Zasa raz vyhrala láska 
k niečomu nad láskou k niekomu. 
My všetci sme postihnutí duchovným malomocenstvom – hriechom. 
To zotiera všetky rozdiely medzi nami. Keď sa nás Boh dotkne, uzdraví 
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a očistí nás, nepovyšujme sa nad ostatnými. Aby vyhrala láska k niekomu 
nad láskou k niečomu.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod ne-
deľný. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. 
Ostatné z hlasu (HS: 147; PZ: 100; HP: 101)

PONDELOK 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf
Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, zač. 33
Prečo toto pokolenie žiada znamenie? (Mk 8, 12)
Myslím si, že všetci sme prešli tým, že sme s Bohom vyjednávali: „Ak 
mi, Bože, v tom a v tom vyhovieš, tak sa budem viac modliť.“ I farizeji 
často takto Boha skúšali, aby ho podchytili v konaní. No Boh nás 
nemiluje preto, že niečo robíme alebo sme už urobili. Ale preto, že sme. 
A aj o ňom to platí rovnako. Ani svoje deti nemilujeme pre to, čo robia, 
ale preto, že sú.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34
Vidíš niečo? (Mk 8, 23)
Všetci poznáme ten známy psychologický pokus s papierom a viditeľnou 
čiernou bodkou či machuľou uprostred. Dôležité bolo, na čo sme 
sa sústredili: na škvrnu či na papier. Ak sa pozrieme okolo seba, 
na ľudí, na činy, na tento svet, čo vidíme? Boh sa spýta: „Vidíš 
niečo? Vidíš niečo dobré? Vidíš môj rukopis v tomto svete?“ A ak 
sa Boh pozrie na nás, čo v nás vidí? On v tebe vidí poklad, zlato, to 
najcennejšie. Prosme dnes, aby sa Boh dotkol očí našich sŕdc, aby sme ho 
videli okolo seba i v nás.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 12. December
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, zač. 36
Ježiš prísne napomenul učeníkov, aby o ňom nerozprávali... (Mk 8, 
30)
Ježišova misia na tejto zemi bola nemenná od začiatku až do konca. Len 
bol čas, keď učeníci o ňom nemali nikomu hovoriť, a bol čas, keď to 
mali „ohlasovať zo striech“. A šlo o veľkú múdrosť aj zo strany človeka, 
učeníkov, aby boli v tejto veci poslušní. No dnes to tiež nie je inak. 
Pozývajme Božieho Ducha do svojho života, aby sme boli múdri pred 
Bohom. Aby sme vedeli, kedy máme mlčať a kedy rozprávať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 13. december
Mučeníci Eustratiosa spoločníci
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (mučeníkom); 
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39 (radové)
... najprv príde Eliáš a všetko obnoví... (Mk 9, 12)
Eliáš v podobe Jána Krstiteľa obnovoval všetko tak, že pripravoval 
cestu Pánovi. Príprava je totiž veľmi dôležitá. Vidíme to už odmala 
pri deťoch: pripravujeme ich do škôlky, aby tam vôbec chceli chodiť; 
potom do školy; na vyšetrenie k lekárovi, aby sme sa potom nemuseli 
hanbiť... O čo viac treba pripraviť seba, svoje srdce na príchod Pána! 
Aby bol prijatý a mohol v našom živote konať svoje dielo. Preto 
sa pripravujme aj na každú svätú liturgiu, aby sme sa tam stretli 
s Pánom a neriešili v mysli niečo iné.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým 
(HS: 320; PZ: 295; HP: 307)

PIATOK 14. december
Mučeníci Tyrsos a spoločníci
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 41, zač. 41
O čom ste cestou uvažovali? (Mk 9, 33)
Učeníci po tejto otázke ostali zahanbení. Ježiš ich odhalil. A je úžasné, že 
Boh chce byť prítomný i v našej mysli, v našich myšlienkach. Urobme si 
sebareflexiu: po akú hranicu sme už vpustili Božiu prítomnosť do nášho 
života? Alebo kde Boha „väzníme“? Iba v chráme? Božie teritórium, 
kráľovstvo nie je „iba“ v chráme. Božia vláda chce účinkovať v našom 
pozeraní, rozprávaní, v srdci, v každom kútiku nášho bytia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Čítania: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74
... pozvaní si vyberali popredné miesta... (Mk 14, 7)
Hostia si podľa evanjelia zrejme sami vyberali, ktorí budú sedieť 
na „čestnom mieste“. Zrejme šlo len o pohladenie ega, lebo si myslím, 
že menu mali všetci rovnaké. Predpokladám, že žiadne brucho 
netrpelo. Azda len to, že hostia sediaci v popredí dostali jedlo ako 
prví. Nebolo by na tom možno nič zvláštne, keby sa ľudia takto 
predbiehali aj v konaní dobra, záchrane životov a preukazovaní 
láskavosti či milosrdenstva.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 16. december
Svätých praotcov
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, zač. 76
Kto bude jesť v Božom kráľovstve? (Lk 14, 15)
Podobenstvo o veľkej večeri už tradične patrí k dnešnej Nedeli svätých 
praotcov – predposlednej nedeli pred sviatkami Narodenia Pána. Ježiš ho 
začína rozprávať ako odpoveď na narážku jedného zo spolustolujúcich 
v dome popredného farizeja, kde boli pozvaní na hostinu. Najprv Ježiš 
vo farizejovom dome uzdravil človeka chorého na vodnatieľku. Potom 
keď videl, ako si pozvaní hostia vyberajú popredné miesta, povedal im, 
ako dopadnú tí, ktorí sa povyšujú, aj tí, ktorí sa ponižujú. Vyzval ich, aby 
na hostiny do svojich domov pozývali takých, ktorí sa im nemajú čím 
odplatiť. A nakoniec, keď spolustolujúcim povedal, že bude blahoslavený 
ten, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve, Ježiš začne rozprávať 
podobenstvo o veľkej večeri. Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval 
mnoho ľudí, ale keď nadišla hodina večere, všetko sa skončilo inak. 
Pozvaní hostia sa začali rad-radom vyhovárať. A domáci pán nikoho 
neprehovára ani nepresviedča. Pozvanie nasmeruje inam. Kto je teda 
ten, čo bude jesť chlieb v Božom kráľovstve? Záver podobenstva nám 
ukazuje, že to budú ľudia, o ktorých by to nik nepovedal. 
Túžby a nádeje Izraela sa stále krútia okolo Božieho kráľovstva a hostiny, 
ktorá nemala mať konca. Prvé pozvanie prišlo už dávno. Vtedy, keď 
si Boh vyvolil tento ľud spomedzi všetkých národov. No a v myslení 
tých „najdokonalejších“ z národa sa akosi usadilo to, že zachovať sa 
v spravodlivosti stačí na to, aby raz dostali miesto pri Božom stole. Ježiš 
však práve cez dnešné podobenstvo ukazuje, že pozvanie na hostinu je 
dar. Dar Božieho milosrdenstva pre tých, ktorí ho prijmú bez výhrad, 
a v tom čase, keď to uzná za vhodné sám Pán.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod 
nedeľný. Tropár z hlasu a praotcom, Sláva, I teraz, kondák praotcom. 
Ostatné praotcom (HS: 319; PZ: 294; HP: 308)

Peter Olšavský
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Vieš, že všetci čakáme?
Vo Vyznaní viery o tom jasne hovoríme: „Očaká-
vam vzkriesenie mŕtvych.“ Pripravujeme sa na 
deň, keď Ježiš znova príde a všetci mŕtvi vstanú 
(aj my), a ak ešte budeme žiť, Božie slovo 
hovorí, že budeme premenení.
Na čo čakáš ty? A ako čakáš?
Nemá to byť iba také hocijaké čakanie – čas, 
ktorý ti Boh dal, musíš veľmi dobre využiť.
No a popritom nezabudnúť na cieľ čakania.

Podľa mňa 
okuliare budú 

zbytočné. 

Otče, čo toľko 
hľadáte?

Áno, ale dostaneš 
oslávené telo.

... 
vzkrie-
senie 
mŕt-
vych
a telá 
znova 
ožijú.

A myslíte si, že ich budete 
potrebovať aj

v nebi? 

Komiks
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Príbehy poslušníka

Ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa 
všetci ožijú v Kristovi. (1 Kor 15, 22)

L
eporelo 33

Ahoj, deti! 
V závere Vyznania viery
sa hovorí o veciach, ktoré
budú na konci – o vzkriesení mŕtvych a o tom, 
čo bude potom. O tom, čo bude za cieľovou 
páskou. Tam sa rozhodne, či vystúpime na 
stupne víťazov, alebo budeme porazení.

Aha! Tu sú. Za-
ložili ste ich do   
        modlitebnej knižky. 

Hľadanie

M
ŕt

vy

Ále... Niekde 
som si položil 

okuliare.
No. A to bude 

dokonalé a na svoje 
vylepšenie... 

Máš? Našiel si? 

Už som 
bez nich 
stratený.

Ako to? Veď 
príde... 

... nebude po-
trebovať pomôcky.

Čakanie

Leporelovanie

L
eporelo 34

Ž
iv

ý

U
rčite ste si všim

li, že v takm
er každom

 čísle je istá časť Vyznania viery. Ak ste počas dvoch rokov 
poctivo čítali D

etskú m
ozaiku, vystrihovali kartičky a zlepovali do m

iniatúrneho leporela (posled-
nú kartičku nájdete v nasledujúcom

 čísle), svoju prácu aj s vam
i odfoťte a pošlite fotogra�u ako 

prílohu m
ejlu, v ktorom

 bude aj vaša adresa. N
ajšikovnejších zberateľov odm

ením
e.

Pohľadám 
ich... 

Oslávené?

Štart

Cieľ

A očakávam 
vzkriesenie 

mŕtvych

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

A život 
budúceho veku

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



JUBILEÁ KŇAZOV

Michal Roško CSsR, titulárny arcidekan, na odpočinku 
v Michalovciach – 22. november – 90 rokov

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

V našich farnostiach prebieha distribúcia Gréckokato-
líckeho kalendára 2019 a podielovej knihy s názvom 
Niektoré princípy katolíckeho spôsobu života Františka 
Čitbaja. Prosíme našich členov, aby si knižné podiely 
spolu s reklamnou samolepkou prevzali prostredníc-
tvom svojich farských úradov. Záujemcovia o knižný 
kalendár si ho môžu zakúpiť v predajniach cirkevných 
potrieb v Prešove, Košiciach, Michalovciach a Svidní-
ku. Ďakujeme všetkým správcom farností a ich pomoc-
níkom za spoluprácu pri distribúcii knižných podielov.

výbor spolku
Jubilanti – december

50 rokov: Marta Habinová, Rudlov
60 rokov: Ing. Anna Jenčíková, Zbehňov; Jozef Krivo-
ňák, Jakubovany; Michal Mikula, Zámutov; Alžbeta 
Očipková, Rakovčík; Mária Orenčáková, Voľa; Viera 
Ščerbová, Kamenná Poruba; Mária Schmidtová, Mi-
chalovce
70 rokov: Štefan Bakajsa, Nižný Hrušov; Irena Bileco-
vá, Stakčínska Roztoka; Mária Biľová, Vinné; Marta Du-
raniková, Sečovce; Mária Holubová, Davidov; Michal 
Kandráč, Slivník; Mgr. Viera Ropoviková, Vojnatina; 
Katarína Stanková, Sečovce; Anna Vrbová, Prievidza
75 rokov: Rozália Burdová, Kamenica nad Cirochou; 
Anna Čepová, Giraltovce; Anna Gačová, Vlača
80 rokov: Mária Fedorčáková, Trebišov; Margita Gaj-
došová, Košice; Mária Gombošová, Kaluža; Magda 
Hvižďáková, Úbrež; Ing. Václav Kocian, Zvolen; Anna 
Petríková, Davidov; Anna Sinčáková, Trebišov; Zuzana 
Vasková, Vranov nad Topľou
85 rokov: Ing. Pavel Birčák, Košice; Michal Makohus, Se-
čovská Polianka; Mária Šaraková, Trebišov; Mária Štenko-
vá, HumennéPod Sokolejom; Mária Vaľková, Moravany

BLAHOŽELÁME

Drahý náš syn, brat Peter Tir-
pák. Krásnych kvetov plnú náruč 
k tvojmu sviatku 40. narodenín 
chceme ti dať, dobré zdravie, 
veľa lásky a Božích milostí k tomu 
priať. Zároveň chceme Presvätú 
Bohorodičku s láskou požiadať, 
aby ťa chránila a v ťažších chvíľach nikdy neopustila.
mamka a sestra Zuzka s rodinou

Drahá naša mamka, babka a prababka Helena Cen-
kerová, dožili ste sa 75 rokov svojho života. Do vašich 
spomienok sa už veľa zmestí, šťastie, radosť, slzy, ale 
i chvíle bolesti. Každý z nás je vám vďačný za dar živo-
ta, za vašu lásku a obetu. Dnes vaše ruky ťažké a bo-
ľavé od práce už majú právo na oddych, ale ešte stále 
robia všetko, aby sme pocítili, že na nás myslíte, že sa 
tešíte na naše návštevy. Nie každému je dopriate vi-
dieť synov svojich synov a vy ste sa dožili šiestich vnú-
čat aj pravnúčat Miška a Marušky, ktoré vám posielajú 
vrúcny bozk. Nikto z nás vám nemôže plne odplatiť 
vašu lásku a obetu, len Pán Boh vo svojej veľkej milos-
ti. Nech vás obdarí zdravím, požehnaním a pokojom, 
aby sme sa s vami radovali ešte mnoho rokov.
manžel Mikuláš, dcéra Helena, syn Mikuláš s rodinami

Úprimne sa chceme poďakovať 
nebeskému Otcovi za dobrého 
a obetavého kňaza otca Martina 
Belasa, ktorý 1. decembra oslávi 
40 rokov života a ktorý naše malé 
cirkevné spoločenstvo vedie 
po správnej ceste k Spasiteľovi. 

Ďakujeme za vaše modlitby, ktoré obetujete Bohu 
za nás všetkých vo farnosti. Veľmi si vážime aj vašu 
ochotu pokračovať v obnove a zveľaďovaní chrámov 
aj farskej budovy. To, ako sa spolu s pani manželkou 
venujete výchove svojich dvoch synov, je pre nás vzo-
rom rodičovskej lásky, ochoty aj obety. Nech sa vám 
za všetko odmení Boh, nech vám dá zdravie a silu 
do vašej zodpovednej služby a nám nech dá dar úcty 

a oddanosti, aby sme s vierou v našej farnosti žili vo 
vzájomnom porozumení. Presvätá Bohorodička nech 
vás ochraňuje v kňazskom aj rodinnom živote ešte 
na mnoho dlhých a šťastných rokov.

veriaci z farnosti Ďurďoš

SPOMÍNAME

Kto verí, nikdy nie je sám, ani 
v živote, ani v smrti.
Uplynie desať rokov, čo nás 24. 
novembra navždy opustila naša 
drahá mamka, manželka, babka 
a prababka Mária Džačovská 
z Milpoša. Ďakujeme všetkým, 
ktorí s láskou na ňu spomínajú. Navždy ostáva v našich 
srdciach a modlitbách. Večná jej pamiatka!
manžel Jozef, synovia Milan, Ján, Jozef, Peter, Vladimír 
a dcéra Mária s rodinami

OZNAMY

Pozvánka Linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi 
v KošiciachStarom Meste pozýva na trojdňové stret-
nutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťa-
hov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote 
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne 
cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spo-
ločenstve, láske a budovaní dobrých medziľudských 
vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správ-
nej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná 
obnova sa uskutoční 22. – 25. novembra v okolí mesta 
Poprad.
Téma stretnutia: Božie milosrdenstvo
Bližšie informácie: Linka Valentín, Gréckokatolícka cir-
kev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 1, valentinskespo-
locenstvo@centrum.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

SLOVO na rok 2019
Odporúčaný príspevok na Slovo do 24. novembra 2018: 
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 18,50 eura/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 15 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2020. Ak máte záujem o ďalší nástenný 
kalendár na rok 2019, jeho cena je 1,50 eur/ks.

SIPO-SLOVO – Od tohto roku je tu možnosť odoberať časopis aj formou príspevku cez SIPO. 
Stačia vám na to 2 eurá mesačne. Viac informácií dostanete telefonicky či emailom.

E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 
Treba kontaktovať redakciu na zastupca@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum 
platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj email a ŠS 999. Príspevok je 10 eur.

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 

SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 700, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje 
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.

Zároveň prosíme tých, ktorí si to môžu dovoliť, o pravidelnú či jednorázovú finančnú podporu 
vydávania časopisu. Ak chcete, aby sme uviedli vaše meno medzi darcami, uveďte ŠS 700 
a v poznámke „dar“, ak nie, neuvádzajte žiadny špecifický symbol. Zo srdca vám ďakujeme.
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Vieš, že všetci čakáme?
Vo Vyznaní viery o tom jasne hovoríme: „Očaká-
vam vzkriesenie mŕtvych.“ Pripravujeme sa na 
deň, keď Ježiš znova príde a všetci mŕtvi vstanú 
(aj my), a ak ešte budeme žiť, Božie slovo 
hovorí, že budeme premenení.
Na čo čakáš ty? A ako čakáš?
Nemá to byť iba také hocijaké čakanie – čas, 
ktorý ti Boh dal, musíš veľmi dobre využiť.
No a popritom nezabudnúť na cieľ čakania.

Podľa mňa 
okuliare budú 

zbytočné. 

Otče, čo toľko 
hľadáte?

Áno, ale dostaneš 
oslávené telo.

... 
vzkrie-
senie 
mŕt-
vych
a telá 
znova 
ožijú.

A myslíte si, že ich budete 
potrebovať aj

v nebi? 

Komiks
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Príbehy poslušníka

Ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa 
všetci ožijú v Kristovi. (1 Kor 15, 22)

L
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Ahoj, deti! 
V závere Vyznania viery
sa hovorí o veciach, ktoré
budú na konci – o vzkriesení mŕtvych a o tom, 
čo bude potom. O tom, čo bude za cieľovou 
páskou. Tam sa rozhodne, či vystúpime na 
stupne víťazov, alebo budeme porazení.

Aha! Tu sú. Za-
ložili ste ich do   
        modlitebnej knižky. 

Hľadanie

M
ŕt

vy

Ále... Niekde 
som si položil 

okuliare.
No. A to bude 

dokonalé a na svoje 
vylepšenie... 

Máš? Našiel si? 

Už som 
bez nich 
stratený.

Ako to? Veď 
príde... 

... nebude po-
trebovať pomôcky.

Čakanie

Leporelovanie

L
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rčite ste si všim

li, že v takm
er každom

 čísle je istá časť Vyznania viery. Ak ste počas dvoch rokov 
poctivo čítali D

etskú m
ozaiku, vystrihovali kartičky a zlepovali do m

iniatúrneho leporela (posled-
nú kartičku nájdete v nasledujúcom

 čísle), svoju prácu aj s vam
i odfoťte a pošlite fotogra�u ako 

prílohu m
ejlu, v ktorom

 bude aj vaša adresa. N
ajšikovnejších zberateľov odm

ením
e.

Pohľadám 
ich... 

Oslávené?

Štart

Cieľ

A očakávam 
vzkriesenie 

mŕtvych

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

A život 
budúceho veku

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



TV LUX

J16.11. (piatok)  16.55 Staroslovanské centrá: Kostoľany 
pod Tríbečom – dokument 20.30 Charles de Foucauld: 
Brat všetkých – dokument
J17.11. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
11.55 PKP R 14.00 Akatist
J18.11. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O pomoci 09.35 
GkM R 21.00 Americkoslovenské inšpirácie – publicistika
J19.11. (pondelok)  08.20 Malí poslovia: Zradca – detský 
program 11.00 Moja misia: Vladyka Milan Šášik 22.00 
Peru: Radosť z modlitby
J20.11. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J21.11. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25 Indo-
nézia: Povolaní žiť spolu 20.20 PKP
J22.11. (štvrtok)  04.00 GkM R 17.00 PKP R 22.55 Quo 
vadis s Maxom Kašparů
J24.11. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 GkM R 14.00 Akatist 
20.30 Biblia: Jakub 2
J25.11. (nedeľa)  08.35 GkM R
J26.11. (pondelok)  16.05 Tajomstvá Božieho kráľovstva 
22.00 Gruzínsko: Kľúč k šťastiu
J27.11. (utorok)  20.55 Gréckokatolícky magazín
J28.11. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25 Cesta 
k Všemohúcemu 20.20 PKP R
J29.11. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00 PKP R 
21.10 Chorus Salvatoris

J30.11. (piatok)  20.20 PKP R 20.30 Krásna história zá-
zračnej medaily
J01.12. (sobota)  11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 Apoštol 
– film 22.20 Vnemy – publicistika
J02.12. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze 23.05 
Quo vadis s Maxom Kašparů
J03.12. (pondelok)  14.10 Jej životom je škola a študenti 
22.00 Putovanie po Svätej zemi (1)
J04.12. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J05.12. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25 Mjan-
marsko: Kopec snov 20.20 PKP R
J06.12. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom Kašparů 04.00 
GkM R 10.50 PKP 17.00 PKP
J07.12. (piatok)  08.20 Gigi, Božia princeznička: Kráľovský 
ružový cirkus 17.30 Páter Pio: Staviteľ milosrdenstva 
20.20 PKP R
J08.12. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP R 14.00 Akatist 
20.30 Blahoslavený Duns Scotus: Obhajca nepoškvrne-
ného počatia – film
J09.12. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze: Stvo-
renie 20.30 Na ceste v rodine: Sila odpustenia

TV NOE

J16.11. (piatok)  06.50 Pocta papeži Benediktu XVI. 10.40 
Stalingradská Madona – dokument 13.15 Vzdálená 
pobřeží ticha: Kazachstán

J17.11. (sobota)  10.00 Mše svatá se svatořečením Anežky 
České 22.05 Přešel jsem hranici – životný príbeh Titusa 
Zemana
J18.11. (nedeľa)  08.05 Řeckokatolický magazín (ŘkM) 
10.00 Mše svatá z Baziliky sv. Petra a Pavla v Římě 
J19.11. (pondelok)  13.30 Pražská Loreta – dokument 15.05 
Ve službě Šuárů 16.00 První křesťané: Pohoršení kříže
J20.11. (utorok)  15.15 Svatá Anežka 15.35 Opřu se o flor-
balovou hůl – dokument 20.55 Řeckokatolický magazín
J21.11. (streda)  16.55 Adopce nablízko 00.00 První křes-
ťané: Pohoršení kříže
J22.11. (štvrtok)  08.25 Šahbáz Bhattí, muž, který měl sen: 
Pákistán 13.15 Loreto: Svatyňa Svätého domu z Nazaretu 
16.35 ŘkM R
J23.11. (piatok)  06.50 Soňa – dokument 09.30 Mosam-
bik – Cipriano – dok. 16.20 Děti ulice – dokument 16.45 
Svatý otec Pio z Pietrelciny: Dobré dílo dobrého člověka
J24.11. (sobota)  06.05 Bol som mimo: Peter Vician – 
svedectvo 16.05 Dům ze skla? 18.00 První křesťané: 
Obrácení impéria 00.55 ŘkM R
J25.11. (nedeľa)  08.50 ŘkM R 23.15 Stoleté výročí 
přítomnosti salesiánů v Indii: Indická tvář Dona Boska – 
dokument 23.30 Ars Vaticana
J26.11. (pondelok)  13.20 Mauricius – nová hranice – do-
kument 16.00 První křesťané: Obrácení impéria 22.05 
Pracovat s handicapem
J27.11. (utorok)  11.25 Poutní místa v Čechách a na Mo-
ravě: Velehrad 15.15 Pašijový kříž – film 20.55 Řecko-
katolický magazín
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Marco Pozza:  
Zdravas´, Mária

Po skúsenosti s duchovným dialógom pápeža Františ-
ka s kňazom Marcom Pozzom o modlitbe Otče náš sa 
pápežovi Františkovi javilo ako žiaduce prebrať ďalšiu 
modlitbu. Autori sa teda podujali na dialóg o modlit-
be Zdravas´, Mária, ktorá nás sprevádza od detstva. 
Na jednotlivých stranách publikácie sa nachádza ruko-
pis mariánskej modlitby s podčiarknutou invokáciou, za ktorým nasleduje 
rozhovor s pápežom a krátka meditácia na invokáciu. Pápež odhaľuje svoj 
vzťah k Márii. Hovorí, že nás učí žiť s materinským srdcom, milovať, od-
púšťať, posilňovať, vštepovať vieru a nádej do sŕdc ľudí. Napriek hlbokej 
úcte k Panne Márii neváha poopraviť náš pohľad na prehnané prejavy 
úcty k Márii. (Alžbeta Šuplatová)

Mjanmarsko  
– Kopec snov

Viete, kde máte na mape ukázať 
prstom, keď sa povie Mjanmarsko? Pre 
niektorých bude azda bližšie pomeno-
vanie Barma. Susedmi tejto východoázijskej krajiny sú Bangladéš, India, 
Čína, Laos a Thajsko.

Dokumentárny film, ktorý si môžete pozrieť na TV LUX v stredu 5. 
decembra o 16.25 h, predstavuje životné poslanie kňaza v horskej oblasti 
Mjanmarska, ktoré je naplnené starostlivosťou o blížnych, pokorou 
a oddanosťou. Je to poslanie hodné nasledovania. Sedemnásť študentov 
sa pripravuje na záverečné skúšky. Film odhaľuje životné sny chlapcov, ich 
cestu k Bohu, ako aj pokoru ich sprievodcu otca Johna Oma Se na tejto 
neľahkej ceste. (tvlux.sk)

Živé píšťaly

Vydavateľstvo Lux communication ponúka doku-
mentárny film o ľuďoch pôsobiacich v Ordinariáte 
ozbrojených síl a zborov SR, ktorí sú svojím rodin-
ným, osobným a profesionálnym životom príkladom 
a povzbudením pre ostatných. Organ ako symbol 
spoločenstva Cirkvi. Ako je každá píšťala organu 
iná a vydáva svoj vlastný zvuk, tak aj človek. Píšťaly 
zaznievajú v harmonickom súzvuku, tak aj ľudia naladení na Krista šíria 
okolo seba pokoj a porozumenie. V ordinariáte pôsobia vojaci, policajti, 
pracovníci väzenstva, hasiči, colníci a horskí záchranári. Aj medzi nimi sa 
nájdu ľudia, ktorí pod vplyvom viery v Boha dobre zvládajú svoj rodinný či 
profesionálny život. Sú živými píšťalami Cirkvi. (kumran.sk)

Nova radosť stala  
– Novina sa stala

Občianske združenie Byzantinos vydáva nové via-
nočné CD. Tropár sviatku Narodenia Pána a pätnásť 
kolied naspieval Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrál-
nom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Súčasťou sú 
aj dva vinše. Nosič obsahuje najznámejšie tradičné koledy v cirkevnoslo-
vanskom a slovenskom jazyku, ktoré sa jazykovo i melodicky striedajú, 
aby tak vytvorili vyvážený celok. Zbor ich naspieval v Katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach bez sprievodu hudobných nástrojov, 
a tak zachytávajú aj jedinečnú akustiku a duchovnú atmosféru chrámu. 
Občianske združenie vianočné CD podaruje všetkým, ktorí prispejú na po-
treby združenia sumou minimálne sedem eur. (byz)
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J28.11. (streda)  10.45 Magadan: Ďáblovo hřiště 16.55 
Biblická studna 18.45 Jak si mě našel Antonín z Padovy 
– umelecký dokument
J29.11. (štvrtok)  08.40 Druhý vatikánský koncil a architek-
tura – dokument 15.15 Cirkus Noeland: Roberto, Kekulín 
a krmení zvířátek 16.20 ŘkM R
J30.11. (piatok)  06.25 První křesťané: Obrácení impéria 
22.05 Večeře u Slováka: 1. neděle adventní 22.55 Mo-
sambik, svědek víry – dokument
J01.12. (sobota)  07.20 Institut Bearzi v Udine 09.35 
Manželství – jeden z pohledů na přirozenou rodinu – 
dokument 16.35 Hadath Baalbek – dokument
J02.12. (nedeľa)  07.45 ŘkM R 17.05 Ale on není bílý – prí-
beh 21.30 Guyanská Diana – dokumentárny film

LUMEN

J17.11. (sobota)  10.00 Pamätný deň narodenia Božieho 
sluhu Jána Vojtaššáka 10.30 Ďakovná svätá omša pri 
príležitosti narodenia Jána Vojtaššáka. Celebrant: Mons. 
Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
J18.11. (nedeľa)  13.00 Breza – rozhlasová hra 14.00 Pro-
jekt Profesionálna vnučka pomáha osamelým seniorom
J20.11. (utorok)  20.00 Svätý Klement Rímsky, tretí ná-
stupca apoštola Petra v Ríme, a jemu pripisované listy 
Korinťanom. Hosť: Ján Krupa
J21.11. (streda)  20.00 Lupa: Rímskokatolícka farnosť 
Soblahov
J22.11. (štvrtok)  20.00 Gréckokatolícka cirkev na Sloven-
sku v priebehu storočí. Hosť: Ján Krupa

J24.11. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J25.11. (nedeľa)  13.00 Kristova nevesta: Svätá Katarína 
Alexandrijská
J26.11. (pondelok)  11.05 Ako žijú v súčasnosti kresťania 
v Iraku? Hosť: fotograf Anton Frič
J27.11. (utorok)  20.00 Jánova apokalypsa je strašiak alebo 
nádej pre veriacich. Hosť: prof. František Trstenský
J28.11. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa: Agrolesnícke 
systémy na Slovensku a vo svete. Hosť: Jaroslav Jankovič 
z Národného lesníckeho centra vo Zvolene 20.00 Lupa: 
Rímskokatolícka farnosť Lendak
J08.12. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Marko Rozkoš

RTVS

JEDNOTKA
J19.11. (pondelok)  15.10 Kult. dedičstvo: Hrad Devín
J20.11. (utorok)  10.30 Kultúrne dedičstvo: Rosenfeldov 
palác v Žiline
J21.11. (streda)  15.10 Kult. dedičstvo: Dóm svätej Alžbety

DVOJKA
J18.11. (nedeľa)  10.50 Štiavnické metamorfózy – reportáž-
ny dokument 12.50 Orientácie 19.40 Slovo 01.05 Slovo R
J19.11. (pondelok)  13.10 Orientácie

J25.11. (nedeľa)  10.30 Svätá omša v maďarskom jazyku 
z obce Trstice 15.30 Slovo 00.30 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J18.11. (nedeľa)  09.00 Svätá omša z Banskej Bystrice / 
09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Kňazského semi-
nára P. P. Gojdiča v Prešove; slávi otec Jozef Harvilko 
10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 
Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J25.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Kraľovian 
10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 
22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J02.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 10.05 Soňa 
Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar 
Mozolová: Opri sa o mňa
J09.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Ko-
šiciach 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravod-
livých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí

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

 Z CH K O T V A A J T M E L R P A V

 K E T Á E I E A R A A A Č E L E O

 K V L C S V T E S V D V K K N A S

 S A A E T O U A K A A Á A D Z E U

 Š J B L N L C E V K R R E V M J K

 E E H I E I O P A I Z T M E S O K

 N U T N N Č N T L L A K N Á L E T

 A C D A R E I A I A Í O R O D Á K

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

 K H V A V O T A I A D É A O J Č A

 K O L I B A L L T D R I T U R A K

 A K S A M A H B A K L B U A N B E

 O O S A N I T A CH K O O S M R A D

Legenda: ARMÁDA, BAČA, BLANA, BRADA, BROK, CELINA, ČINIDLO, 
ČREVO, DEKAN, ETANOL, HLINÍK, HRANICA, IHLAN, INDIUM, INOTAJ, 
KABINET, KENEL, KOLIBA, KOLOK, KOTVA, KROJ, LENDAK, LIKAVA, 
MASKA, NÁLET, NEBESIA, OBTOK, OSIVO, OTLAK, PEKÁRI, PLANÉTA, 
RABAT, RADCA, RODÁK, SANITA, SAUNA, SEMENO, SKOKAN, SMRAD, 
ŠALÁT, TEST, TMEL, TRASA, TRÁVA, VALIDITA, VENDETA, VOLIČ, 
ZELENINA, ZRADA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 18 – 19: Krížovka: Boh chce v strede 
svojich detí prebývať. Osemsmerovka: Jediná cesta na odstránenie 
zla je konať dobro.

Výherca: Slavomír Zahorjan zo Snakova

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

Pomôcky:  
Nomen, 

MVN, Anet, 
Ramesse

Múčnatka
1
q

Okrem iného, 
skratka Mys Skrop rosou Súper Vlastnilo

2
q

Meno, 
po latinsky

Príbuzný Maven, 
skratka

Osvieti
Český súhlas

Patriace 
Alamanovi

Predložka
Zvalím

Súdne konanie

Mačkovitá 
šelma

Dcéra 
Herodiady

Ranná vlaha

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Stena Solmizačná 
slabika

Lietadlá 
Antonov

Dupotal Doslovný 
preklad

Francúzske 
sídlo

Hnedkastý 
vták

Matka
Švajčiarska 

riekaEgyptský 
panovník

United States
Druh koníka

Čínsky čln

Básnila Nela

Japonská 
lovkyňa

Príbuzný

Studňa v Mali

Pomocná veta
Elektrón-volt, 

skratka
Volt-ampér, 

skratka
Holandská 

rieka
Ročné 

obdobie

Procter 
Gamble, 
skratka

Znova oseje
V poriadku

Iracké mesto

Starý les Sťa

Zazeráme Vodný  
živočích
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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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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
01.12. Fatimská sobota (10.00 h)
09.12. Modlitby so službou oslobod. a uzdravenia: 
chvály, svätá liturgia, eucharist. pobožnosť (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Mo-
leben k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami 
za uzdrav. (09.00 h a 16.30 h); ruženec
01.12. Fatimská sobota (09.30 h)
25.12. Svätá liturgia (08.00 h csl), svätá liturgia 
(09.30 h s deťmi), svätá liturgia (11.00 h), Moleben 
k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitba-
mi za uzdravenie (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
18.11. Večeradlo MKH (16.30 h)
21.11. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie 
s požehnaním rodín a detí (17.00 h)
22.11. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
28.11. Modlitby za uzdrav. a oslobodenie (17.00 h)
05.12. Modlitby za uzdrav. a oslobodenie (17.00 h)
14.12. Modlitby za uzdrav. a oslobodenie (17.00 h)
16.12. Večeradlo MKH (16.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
01.12. Fatimská sobota (10.30 h)
07.12. Prvý piatok: Eucharist. adorácia (20.00 h)
08.12. Fatimská sobota; Počatie Presvätej Boho-
rodičky sv. Annou (10.30 h)
09.12. Malá púť
24.12. Polnočná svätá liturgia

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
17. – 20.11. Kurz prípravy na manželstvo. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť: domanzelstva.sk.
25. – 27.11. 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.
02. – 04.12. Kurz MMM3. Kurz o výchove detí. 
Víkend je pod vedením tímu SNE – Spoločenstva 
novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Zúčast-
niť na kurze sa môžu absolventi kurzu MMM1, 
MMM2 a Kurzu Rút. 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)
16. – 17.11. Savore: Druhé stretnutie platformy – 
Hotel Javorná, Drienica

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
21.11. Večer mladých (17.30 h)
28.11. Biblický večer (18.00 h)
05.12. Večer chvál s modlitbami za uzdr. (18.00 h)
19.12. Biblický večer (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých: Pondelok 17.30 Chrám 
sv. Petra a Pavla v Poprade; Utorok 16.30 Kaplnka 
v nemocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta 
Mária v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám Božej 
múdrosti vo Svidníku
21.11. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v PrešoveSekčove (17.00 h) 

19.12. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)


