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Vo víre rýchleho spoločenského diania často 
prehliadame drobné zmeny významu slov – posu-
ny, ktoré neskôr dávajú slovám iný význam. Ako 
chlapec som čítaval životy svätých, kde ich priatelia 
boli neraz nazvaní súdruhmi. Logicky. Boli to 
ich súputníci, ich druhovia. Dnes má toto slovo 
niekedy až hanlivé pomenovanie. Táto zmena sa 
udiala na prelome 19. a 20. storočia a stála za ňou 
ideológia komunizmu. Výsledkom sú milióny mŕt-
vych civilistov po celom svete, ktorí sa nepodrobili 
diktatúre proletariátu.

Tento príbeh zmeny jedného slova je dnes varova-
ním či možnosťou poučiť sa. I dnes sa chce slovám 
meniť význam. Rozšíriť ho. Typickým slovom je 
pojem rodičia. Nikomu by pred dvadsiatimi – trid-
siatimi rokmi ani len nenapadlo, že tento pojem 
nebude označovať výlučne muža a ženu. Dnes to 
však už neplatí. Dokonca i samotné označenie 
muž a žena sa spochybňuje a už sa za muža či ženu 
nepokladajú iba tí, ktorí sa tak narodili. Ohrom-
ná zmena vo vnímaní vlastnej osobitosti. Z takto 
významovo a obsahovo narušených slov je iba 
logickým dôsledkom zmena obsahu slova rodina. 
Donedávna bola rodina a neúplná rodina. Prívlas-
tok jasne hovoril o istej osobitosti, o deficite. Teraz 
sa neraz musia zástancovia pôvodného obsahu toh-
to slova prikláňať k pomenovaniu klasická, tradič-

ná rodina. Tým sa však nepriamo hovorí, že môžu 
existovať iné – rovnocenné, rovnoprávne rodiny 
s rôznymi prívlastkami. Rodiny, ktoré prinášajú 
to, čo tá „tradičná“, len inak – netradične. A všetky 
tieto rôzne rodiny vychádzajú z akejsi zahmlenej 
predstavy o rodine ako o bunke spoločnosti.

Ak som napísal, že tu ide o ohromnú zmenu vo 
vnímaní samotnej osobitosti, tak ide aj o zmenu 
vnímania človeka ako takého – vnímania ľudskosti. 
Roztrieštením jasných, tisícročia platných a funkč-
ných predstáv o človeku, o rodine dochádza totiž 
aj k zmene nazerania na človeka ako takého. Táto 
zmena ide do extrémov, keď sa jedni ľudia zabíjajú, 
aby iní mohli „kvalitnejšie“ žiť. Mení sa pohľad 
na hodnotu života človeka, keďže sa zmenil pohľad 
na neho samého.

Všetky tieto zmeny však prerastajú ďalej a priná-
šajú nové pohľady. Vytláčajú slová prisudzujúc 
im prívlastky ako tradičný, konzervatívny, starý, 
staromódny, prežitý... A osobujú si pomenovania 
ako progresívny, nový, moderný, aktuálny... A to 
i vo sférach, ktoré boli doteraz nedotknuteľné. 
A tak tu máme dokonca progresívnych katolíkov, 
ktorí sa síce volajú katolíkmi, ale katolícke učenie 
chcú zmeniť na svoj obraz a podobu. Už dávno 
katolíkmi nie sú, ale ešte je dobré tvrdiť to o sebe, 
aby zmiatli čím viacerých.

Slová kedysi pomenovávali veci jasne. Dnes, keď 
všetko úspešne relativizujeme, aj ich význam 
a obsah zaostáva za tým pôvodným, tým pravým 
– originálom. Tak ako sme sa naučili žiť v do-
mácnosti plnej napodobenín – dreva, porcelánu, 
kože... – jednoducho z vecí, ktoré sa iba ponášajú 
na originál, tak si aj zvykáme používať napodobe-
niny slov. Ich falzifikáty. Tým sa však sami stávame 
napodobeninou skutočného človeka.

ORIGINÁL A 
NAPODOBENINA

Juraj GRADOŠ
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PREČO HO HĽADÁTE  
MEDZI MŔTVYMI?

Marek BARAN

Na Veľkú sobotu Svätý Otec vo svojej homílii počas 
vigílie povzbudil veriacich hľadať Vzkrieseného.

„Veľká noc, drahí bratia a sestry, je 
oslavou odstraňovania kameňov. Boh od-
straňuje tie najtvrdšie kamene, na ktoré 
má naraziť nádej a očakávania – smrť, 
hriech, strach, svetáckosť. Ľudské dejiny 
sa nekončia pred náhrobným kameňom, 
pretože dnes objavujú živý kameň (porov. 
1 Pt 2, 4), vzkrieseného Ježiša. My ako 
Cirkev sme založení na ňom, a aj keď 
niekedy klesáme na duchu, keď máme 
pokušenie všetko súdiť na základe našich 
neúspechov, on prichádza urobiť veci 
novými a zvrátiť naše sklamania. Každý 
z nás je dnes večer pozvaný opäť nájsť 
v ňom, ktorý je živý, toho, ktorý odstra-
ňuje zo srdca tie najťažšie kamene. Pý-
tajme sa predovšetkým, ktorý kameň mi 
treba odstrániť. Ako sa volá tento kameň? 
Jestvuje kameň, ktorý často pečatí srdce 
– kameň hriechu. Hriech zvádza, sľubuje 
ľahké a ihneď dostupné veci, blahobyt 
a úspech, no potom zanecháva vnútri 
samotu a smrť. Hriechom je hľadať život 
medzi mŕtvymi, zmysel života v pomi-
nuteľných veciach. Prečo hľadáte živého 
medzi mŕtvymi? Prečo sa nerozhodneš 
zanechať ten hriech, ktorý ako vchodový 
kameň na srdci bráni vstúpiť Božiemu 
svetlu? Prečo pred iskrivým leskom pe-
ňazí, kariéry, pýchy a slasti neuprednost-
níš Ježiša, pravé svetlo (porov. Jn 1, 9)? 
Prečo nepovieš svetským márnostiam, že 
nežiješ pre ne, ale pre Pána života? Radšej 
zostávame učupení v našich obmedze-
niach a zalezení v našich strachoch. Je 
to divné. Nuž prečo to robíme? Často 
preto, lebo v uzavretí a smútku sme my 
protagonistami, pretože je ľahšie zostať 
sami v tmavých miestnostiach srdca, než 
otvoriť sa Pánovi. A predsa, jedine on nás 
pozdvihuje. Istá poetka napísala: ,Nikdy 
nespoznáme svoju veľkosť, pokým nie 
sme pozvaní vstať.‘ (E. Dickinson) Pán 

nás volá zdvihnúť sa a povstať vzkriesení 
na jeho slovo, pohliadnuť do výšky a veriť, 
že sme stvorení pre nebo, nie pre zem; 
pre výšky života, nie pre níže smrti. Pre-
čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Boh 
nás žiada hľadieť na život tak, ako sa 
naň pozerá on, ktorý vidí vždy v kaž-
dom z nás nezničiteľný zárodok krásy. 

Uprostred hriechu vidí deti, ktoré treba 
pozdvihnúť, uprostred smrti vidí bratov 
a sestry, ktorých treba vzkriesiť, upro-
stred zúfalstva srdcia, ktoré treba potešiť. 
Neboj sa teda! Pán miluje tento tvoj život, 
aj keď máš strach hľadieť naň a vziať ho 
do rúk. Na Veľkú noc ti ukazuje, ako ho 
miluje, až tak, že všetkým v ňom prešiel, 

že zakúsil súženie, opustenosť, smrť 
a podsvetie, aby odtiaľ víťazne vyšiel 
a povedal ti: ,Nie si sám, dôveruj mi!‘ Ježiš 
je odborníkom v premieňaní našich smrtí 
na život, našich nárekov na tanec (porov. 
Ž 30, 12). S ním môžeme aj my vykonať 
Paschu, čiže prechod – prechod od uzav-
retosti k spoločenstvu, od bezútešnosti 
k úteche, od strachu k dôvere. Nezostaň-
me v strachu hľadieť do zeme. Hľaďme 
na vzkrieseného Ježiša. Jeho pohľad nám 
vlieva nádej, pretože nám hovorí, že sme 
vždy milovaní a že napriek všetkému, čo 
by sme mohli povyvádzať, jeho láska sa 
nemení. Toto je tá životná istota, ktorá 
nepodlieha zjednávaniu: jeho láska sa 
nemení. Drahí bratia a sestry, dajme 

Živému centrálne miesto v živote. Prosme 
o milosť, aby sme sa nenechali unášať 
prúdom, morom problémov; aby sme sa 
neroztrieštili o skaly hriechu a úskalia 
skepsy a strachu. Hľadajme jeho a ne-
chajme sa ním vyhľadať. Hľadajme ho vo 
všetkom a nadovšetko. A s ním vstane-
me.“ (úryvok homílie z 20. apríla 2019)
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„Kristus žije a zostáva s nami. Ukazuje svetlo svojej 
vzkriesenej tváre a neopúšťa tých, ktorí sa nachádzajú 
v skúške, v bolesti a v zármutku.“

(Svätý Otec František)
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ISLAMSKÝ ŠTÁT 
A JEHO DOSAH 
NA EURÓPU  
A BLÍZKY VÝCHOD

Branislav ŠKRIPEK 

Islamský štát sa na mnoho mesiacov stal veľkou témou 
slovenských a európskych médií. V televízii sme so zhro-
zením sledovali mužov v čiernych kuklách, ktorí v priamom 
prenose popravovali ľudí. Ich jediným previnením bola 
príslušnosť k inému náboženstvu, v niektorých prípadoch 
stačilo vyznávanie inej formy islamu. 

Vojenský konflikt v Sýrii a Iraku vyhnal 
z vlastných domovov státisíce ľudí, a to 
už pocítili aj občania EÚ, keď sa na ich 
hraniciach zhromažďovali zástupy ute-
čencov. Žijeme vo svete, ktorý je prepo-
jený. Preto je Blízky východ kľúčový pre 
bezpečnosť EÚ.

Keď sa pred niekoľkými dňami k nám 
dostala informácia, že posledná bašta 
Daešu v Sýrii bola porazená, vydýchol 
som si. Smrť tisícov bojovníkov, mladých 
i starých, mužov a žien, Kurdov, kresťa-
nov, Arabov bola vysoká cena za porážku 
fundamentalistov. Hodnotu tohto víťaz-
stva si uvedomíme vo svetle alarmujúcich 
čísel. Podľa Gillesa de Kerchova, vrchné-
ho úradníka protiteroristickej agentúry 
EÚ, v Sýrii a Iraku bojovalo po boku 
Daešu 5 000 Európanov, z toho 1 500 sa 
vrátilo späť. Títo ľudia budú predstavovať 
bezpečnostné riziko pre členské krajiny 
ešte mnoho rokov.

POSTOJ EURÓPY
Ešte citlivejším problémom ostáva návrat 
žien, či skôr mladých dievčat, ktoré sa 

po vytriezvení z odovzdanosti kalifátu 
vracajú z Blízkeho východu. S deťmi. 
Posledný medializovaný prípad z Veľkej 
Británie sa skončil tragickou smrťou 
trojtýždňového dieťaťa, ktorému britská 
vláda zakázala návrat spolu jeho matkou 
Shaminou Begumovou pre jej odchod 
z Veľkej Británie v roku 2015 a členstvo 
v Daeši. Chlapček zomrel na banálny 
zápal pľúc, ktorý je v civilizovaných 
podmienkach ľahko liečiteľný. Polemi-
ka o postupe úradov bude ešte nadlho 
rozdeľovať spoločnosť. Veľké názorové 
priepasti odrážajú, ako veľmi zložitá 
a mnohostranná táto téma je.

Európa týmto ľuďom musí ukázať dve 
tváre. Na jednej strane je tu priorita 
národnej bezpečnosti. Spiace bunky 
islamistov už nemôžu byť inšpirované 
zaniknutým Daešom. Náboženský radi-
kalizmus však v európskych moslimských 
komunitách ostáva živený najmä zahra-
ničnými hosťujúcimi kazateľmi. Podľa 
odhadov nemeckého konzervatívneho 
poslanca Carstena Linnemanna žije v Ne-
mecku vyše 2 000 imámov, ktorí po ne-
mecky nevedia vôbec alebo iba trocha.

Pozvaní imámovia z Blízkeho východu 
a severnej Afriky predstavujú nemalú časť 
všetkých učiteľov Koránu v Nemecku. Nie 
je preto nič zvláštne, že nemecký minister 
vnútra Horst Seehofer na minuloročnej 
islamskej konferencii sľuboval zníže-
nie „zahraničného vplyvu“ na nemecké 
mešity. Nemecké tajné služby podrob-
ne monitorujú transfer peňazí z mešít 
a do mešít. Pre navrátilcov, ktorí bojovali 
za ideály radikálneho islamu, tak mešity 
v západnej Európe ostávajú živnou pôdou 
v pokračovaní ich apokalyptického boja 
proti „zhnitému Západu“.

Pre tieto skupiny musí existovať nulová 
tolerancia akejkoľvek formy extrémiz-
mu. Či už verbálneho, alebo aj fyzického 
násilia. Bezpečnostné zložky a politickí 
predstavitelia, ktorí ich riadia, musia 
bezodkladne zložiť okuliare politickej 
korektnosti a konať vždy v prospech bez-
pečnosti obyvateľstva svojich štátov.

Na druhej strane vidím historickú príle-
žitosť slúžiť tým, ktorí do Európy prišli, 
a ich náboženské a osobnostné smerova-
nie je na rázcestí. Hovoríme o státisícoch 
mladých frustrovaných ľudí. Sú zmietaní 
vo víre pochybností a chaosu. Ich vnútor-
ný svet je významne narušený. Tradičné 
hodnoty rodiny a osobnostnej integrity, 
v ktorých boli vychovávaní ako správni 
moslimovia, sú vystavované enormnému 
tlaku sekulárnej post-kresťanskej spoloč-
nosti. Neexistuje príhodnejšia príležitosť, 
ako tento hodnotový zmätok využiť 
v prospech islamistickej radikalizácie.
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Islamský štát, známy aj ako 
Islamský štát v Iraku a Levante 
(ISIL), resp. Islamský štát v Iraku 
a Sýrii (ISIS), alebo Dá’iš (Daeš), 
je islamská sunnitská militantná 
teroristická organizácia, ktorá 
vznikla z Al-Káidy v Iraku. V roku 
2006 vyhlásila islamský štát v Ira-
ku a v roku 2014 aj v Sýrii, kde 
v občianskej vojne dobyla veľké 
územia. Mala skoro dvestotisíc 
bojovníkov iba v týchto dvoch 
krajinách. 23. marca 2019 padla 
posledná dedina teroristov Al 
Baghuz, ale teroristická organizá-
cia pôsobí v ilegalite naďalej.

Regrutácia zo strany prívržencov 
radikálneho výkladu islamu prebieha 
ďalej. Do tejto situácie musia vstúpiť 
kresťania s radostnou zvesťou evanjelia 
pre všetkých. Zvesťou o Ježišovi Kristovi, 
ktorý je sprostredkovateľ medzi Bohom 
a človekom. Musia dokazovať silu odpus-
tenia, súcitu a pomoci. Bez intenzívneho 
angažovania sa cirkví ukáže Európa iba 
svoju silovú a konzumnú tvár.

Charitatívne a humanitárne programy, 
ktoré som mal možnosť spoznať po-
pri svojich parlamentných služobných 
cestách, robia neoceniteľnú prácu. Srdce 
projektových manažérov aj samotných 
terénnych pracovníkov a tisícov dob-
rovoľníkov naprieč Európou je bez 
pochýb zakorenené v láske Ježiša Krista 
k núdznemu človeku a v presvedčení 
o pomoci blížnemu bez ohľadu na jeho 
vierovyznanie.

Ako evanjelizátor však dodávam, že táto 
pomoc musí ísť vždy ruka v ruke s posols-
tvom o láske Boha Otca a nevyčísliteľnej 
obete jeho Syna Ježiša Krista za náš 
hriech a verejné dobro. Práve spása člove-
ka je tým pravým rámcom na budovanie 
tolerantnej a slobodnej spoločnosti. Stojí 
v ostrom kontraste s diktátom jedného 
náboženstva a jednej politickej ideológie, 
ktorá je taká bežná na Blízkom východe 

a ktorého Daeš bol zatiaľ najextrémnej-
ším prejavom.

To nás privádza k podstatnému bodu a to, 
ako by mala EÚ reagovať na vznik podob-
ných fundamentalistických neštátnych 
aktérov, akým Daeš bezpochyby bol. Je 
totiž jasné, že v súčasných podmienkach, 
ako je geopolitická nestabilita, rekordné 
množstvo ľudí žijúcich mimo svojho do-
mova, klimatické zmeny a pod., neostane 
ojedinelý a v rôznych variáciách a intenzite 
ho budeme môcť sledovať po celom svete. 
Európska únia takúto hrozbu nemôže 
podceniť a musí sa proaktívne zapájať.

NÁBOŽENSKÁ SLOBODA 
Bez ohľadu na svoju duchovnú chudobu 
nesmie Európska únia prestať presadzo-
vať náboženskú slobodu ako základný 
pilier akéhokoľvek demokratického 
zriadenia vo svete. Sloboda vierovyznania 
a presvedčenia totiž nepredstavuje iba 
akýsi doplnok, ktorý vieme v prípade 
nutnosti na čas odložiť. Stojí na piedestáli 
toho, k čomu sa euroatlantická civilizácia 
založená na židovsko-kresťanských hod-
notách v dejinách dopracovala. Možnosť 
ísť v nedeľu do chrámu, verejne sa hlásiť 
k svojej viere, zriecť sa jej alebo kritizovať 
náboženstvo a jeho predstaviteľov pova-
žujeme za úplnú samozrejmosť, a tak je 
to správne. Tento fundamentálny princíp 
dovoľuje rešpektovať každého jednotlivca 
bez ohľadu na jeho názor a zabezpečuje 
občiansky pokoj.

Blízkovýchodná mentalita takýto prístup 
nepozná. Náboženstvo je v prvom rade 
skupinovou identitou, úzko spojenou 
s etnikom, komunitou a históriou celej 
rodiny. Kritizovanie alebo dokonca 
konverzia na iné náboženstvo je otázkou 
absolútneho vykorenenia jednotlivca 
a v hojných prípadoch prenasledovania, či 
dokonca smrti.

Mnohé krajiny Blízkeho a Stredného 
východu síce formálne uznávajú pluralitu 
náboženského presvedčenia, zo stretnutí 
s vysokými vládnymi predstaviteľmi však 

Branislav Škripek, ktorý je k aprílu 2019 najvplyvnejším slovenským 
europoslancom (za rok 2016 to bola Anna Záborská), navštívil Sýriu 
a Libanon, kde zhodnotil situáciu kresťanov slovami: „Kresťania sú v táboroch 
šikanovaní a bití. Kresťanské ženy sú tam znásilňované. Tábory nie sú 
bezpečným miestom pre všetkých utečencov.”

archív B. Škripeka
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viem, že ide skôr o pózu. V Pakistane, 
krajine s výraznou moslimskou majoritu, 
bol až do roku 2017 sobáš pre 3,8 milióna 
Hindov nelegálny. Kresťanské manželstvá 
ostávajú do dnešného dňa v právnom 
vákuu.

Akýkoľvek udržateľný štátny režim, ktorý 
má zamedziť vzniku nových radikálnych 
hnutí vo svete, musí stavať na principiál-
nom dodržiavaní náboženskej slobody. 
Tolerancia náboženskej diverzity bude 
prvým krokom k rešpektovaniu ľudskej 
dôstojnosti každého jedinca. Je to myš-
lienka, na ktorú mnohé komunity ešte 
neprišli, a považujú ju skôr za nebezpeč-
ný export Západu.

Európska únia ako hospodársky gigant 
má možnosť toto smerovanie ovplyvniť. 
Pre ktorúkoľvek rozvojovú africkú alebo 
ázijskú krajinu sú obchodné zmluvy 
veľmi cenené. Z pozície silnejšieho 
musí mať Európa vôľu zakomponovať 
do týchto zmlúv doložku o dodržia-
vaní náboženskej slobody a priebežne 
ju vyhodnocovať. Ak dnes Európsky 
parlament verbalizuje svoju obavu o práva 
napr. sexuálnych menšín vo svete (ako 
napríklad vo výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete za rok 
2016), o to viac by sa mal snažiť hovoriť aj 
o náboženských právach. V tomto smere 
treba oceniť uznesenie Európskeho parla-
mentu z 15. januára 2019 o usmerneniach 
EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ 
na podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ.

Táto pozícia je krok správnym smerom. 
Veľká škoda, že slovenská vládna strana 
napriek svojmu deklarovanému kresťan-
skému odkazu zatiaľ o ochrane kresťanov 
vo svete mlčí. O to viac si cením iniciatívu 
Anny Verešovej, predsedníčky ľudsko-
právneho výboru NR SR, ktorá spolu 
s viacerými činnými aktivistami založila 
v novembri 2018 takúto parlamentnú 
komisiu. Jednou z prvých aktivít je práca 
na deklarácii NR SR k ochrane nábo-
ženskej slobody a prenasledovaných pre 
náboženské presvedčenie.

PRAVDIVÉ INFORMÁCIE
Nakoniec, v spojitosti s vplyvom Daešu 
v Európe treba spomenúť aj existenciu 
propagandy, falošných správ a hoaxu. Pri 
početných stretnutiach s voličmi v slo-
venských mestách a dedinách už dlhší čas 
registrujem rastúcu nedôveru voči tradič-
ným médiám, ktoré nás informujú o dianí 

vo svete. Sú považované za tendenčné, 
zmanipulované, dokonca za produkt aké-
hosi svetového sprisahania. V mnohom 
so svojimi voličmi súhlasím. Objektívne 
informovanie bolo v celej histórii tlače 
skôr ideálom ako praxou. Určitú mieru 
názorového zafarbenia musíme vždy 
rešpektovať. Nakoniec, ani samotní no-
vinári nie sú stroje, ktoré nemajú vlastné 
názorové pozadie. Je však na mieste 
kritika, že mnohí sa stali poplatní jed-
nému ideologickému smeru a politickej 
korektnosti. Mainstreamové médiá sa 
v mnohom spreneverili svojmu poslaniu. 
Ľudia inštinktívne cítia, že médiá ich 
neinformujú, ale masírujú.

Smutným následkom je príklon k tzv. 
alternatívnym médiám, ktoré síce 
deklarujú svoju nezávislosť, ale v sku-
točnosti za nimi stojí veľmi silná fi-
nančná a názorová sila. Čísla fanúšikov 
tzv. alternatívnych médií na sociálnych 
sieťach sú alarmujúce. Posledný prieskum 
think-tanku Globsec z roku 2018 hovo-
rí, že pre 10 miliónov Stredoeurópanov 
sú dezinformačné weby prvým zdrojov 
informácií. Najlepšie vidíme skazené ovo-
cie ich ideologickej činnosti pri veľkých 
krízach, ako bola vojna v Sýrii alebo prílev 
migrantov do Európy. Aj v spojitosti 
s pôsobením Daešu bolo vydaných množ-
stvo nepravdivých, zavádzajúcich správ. 
Napriek svojej „nezávislosti“ boli takmer 
všetky tendenčné a smerovali k jedinému 
vysvetleniu všetkých zložitých udalostí.

Pluralita médií, skutočná nezávislosť, 
poctivá žurnalistika ostávajú veľkou 

výzvou pre celú Európsku úniu. Vplyv 
hoaxov a falošných správ má nepred-
staviteľný dosah na život spoločnosti 
a politické rozhodnutia. Obraz, ktorý 
médiá vytvárali, redukovali dianie v Sýrii 
na čiernobielu bitku dobrých a zlých. Až 
vďaka osobnému angažovaniu sa v Sýrii, 
osobným svedectvám na služobných 
cestách po blízkovýchodných krajinách 
so svojím politickým poradcom Petrom 
Brozom som pochopil, ako médiá dokážu 
(vedome či nevedome) sploštiť zložité 
témy. Je zodpovednosťou nás všetkých 
stavať sa kriticky ku každej správe.

Preto všetkým odporúčam nepodľahnúť 
vábeniu samozvaných odborníkov, ktorí 
poznajú zaručené recepty na každý sveto-
vý problém. Až Európsky parlament ma 
naučil, že žijeme v zložitom svete, ktorý 
si viac ako prázdne marketingové výkriky 
vyžaduje poctivú a dlhodobú politickú 
prácu. Pozývam vás, aby ste si overovali 
zdroje správ. Vždy pomôže prečítať si 
správy z viacerých médií, aj keby si navzá-
jom odporovali. Informovaná spoločnosť 
je základom demokracie.

Povzbudzujte svoje okolie, aby sa zau-
jímalo a pýtalo. Nebojte sa klásť otázky 
svojim poslancom. Sú tu vďaka vám a pre 
vás. V ostatných rokoch sa začal používať 
pojem post-faktuálna doba, teda akési 
vedomé vyhýbanie sa faktom a stavanie 
na emóciách a pudoch. Buďme v tomto 
smere ľuďmi ducha a rozumu. Pomôžme 
spoločnosti prekonať náročné obdobie, 
v ktorom žijeme.

MICHAL MALÝ (1919 – 1959)
OSOBNOSTI g Michal Malý sa narodil 18. septembra 
1919 v roľníckej rodine v obci Poša. Mal šesť súrodencov. 
Po základnej škole v rodisku dochádzal bicyklom do vra-
novskej meštianky, odkiaľ prestúpil do gymnázia v Mi-
chalovciach. Po štúdiách teológie v Prešove prijal sviatosť 
manželstva s Teodóziou Schudichovou. Boh im požehnal 
dvoch synov: Tadeáša a Mirona. Sviatosť kňazstva prijal 
28. júla 1946 v prešovskej katedrále z rúk vladyku Pavla Gojdiča a nastúpil do vy-
pálenej obce Ruská Poruba. Veriaci mu postavili malý drevený dom.

Začiatkom februára 1947 mu zistili obojstranný nález na pľúcach. Do farnosti sa 
už nikdy nevrátil. Krátko pôsobil v Miklušovciach, ale väčšiu časť roka bol na lie-
čení v Tatrách. 1. marca 1950 ho vladyka uvoľnil z pastorácie. V júni 1951 musel 
opustiť sanatórium a vrátil sa k rodičom, kde nezištne a neverejne pôsobil, ako sa 
dalo. Kým žil, farská budova v Poši nebola obsadená pravoslávnym duchovným. 
Pohrebné obrady si ľudia vykonávali sami a otec v tichosti išiel na cintorín, a pri 
svetle baterky zapečaťoval hroby. Zomrel zaopatrený sviatosťami 9. apríla 1959. 
(Juraj Gradoš)
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BIOBANKY  
A ICH ÚLOHA

Jozef GLASA

Banky bežne poznáme ako finančné ustanovizne. 
Zhromažďujú, chránia a požičiavajú peniaze. Na krytie 
ich hodnoty majú niektoré banky vo svojich trezoroch 
zlato či iné hodnotné veci – napríklad vzácne drahé 
kamene alebo šperky. V čom však spočíva poslanie 
a hodnota biobanky? Čo zhromažďuje, chráni 
a poskytuje? Je biobankovanie etické?

Biobanka je špeciálne zariadenie biome-
dicínskeho výskumu. Zbiera, analyzuje, 
uchováva a poskytuje dôveryhodným 
žiadateľom na výskumné účely dve 
navzájom prepojené množiny vecí. 
Prvou sú biologické materiály ľudského 
pôvodu. Od zdravých dobrovoľníkov, 
pacientov či od osôb, ktoré sa zúčastňujú 
na rozličných štúdiách biomedicínskeho 
výskumu. Okrem špeciálne zmrazených 
ľudských buniek, tkanív či krvných 
vzoriek môže biobanka niekedy zbierať aj 
materské mlieko, spermu, sliny či stolicu. 
Môže tiež prevziať zbierky biologických 
materiálov, ktoré vznikli pri poskytova-
ní zdravotnej starostlivosti pri odbere 
tkanív pacienta na rôzne vyšetrenia pri 
operáciách alebo pri punkciách orgánov 
– napríklad pečene, obličiek či kostnej 
drene. Druhou, rovnako významnou 
vecou sú údaje o zdravotnom stave či 
chorobe osôb, od ktorých biologické 
vzorky pochádzajú. Čím väčší súbor vzo-
riek a s nimi spojených údajov biobanka 
zhromaždí, tým majú väčšiu vedecko-vý-
skumnú hodnotu. Dnes sa súbory vzoriek 
a k nim patriacich údajov za prísne 
stanovených podmienok môžu navzájom 
prepájať. Tým ich vedecko-výskumná 
hodnota ďalej narastá. Prečo? Komu 
záleží na zbierkach starých biologických 
materiálov a zdravotných údajov?

Nuž, záležať nielen môže, ale aj musí 
nám všetkým. V prvom rade, samozrej-
me, vedcom – výskumným pracovníkom 

na poli biomedicínskeho výskumu. Tí 
služby biobánk (biobankovanie) veľmi 
často využívajú. Ďalej ľuďom, ktorí s vy-
užitím biobankového výskumu vyvíjajú 
a neskôr vyrábajú v praxi použiteľné lieky, 
vakcíny, chirurgické materiály, zdravotné 
pomôcky alebo rôzne špičkové prístroje. 
Aj farmaceutickým a iným výrobným 
spoločnostiam, ktoré sa vývoju a výrobe 
týchto potrebných produktov venujú. 
Bez ich práce a investícií by sme dnes 
tieto užitočné produkty nemali. Pritom 
niekedy potrebujú dobre definované, 
stabilné línie ľudských buniek. Tieto im 
za detailne kontrolovaných podmienok 
môže poskytnúť biobanka.

Biomedicínsky výskum získal v činnosti 
biobánk priam neoceniteľnú pomoc 
a celkom nové možnosti. Využitie veľmi 

veľkého počtu vzoriek a k nim patriacich 
údajov umožňuje teraz vedcom pracovať 
oveľa účinnejšie – skúmať skryté vzťahy 
medzi uvažovanými príčinami a vznikom, 
vývojom alebo následkami najrôznejších 
chorôb, úlohu vybraných génov alebo ich 
skupín, či pôsobenie škodlivín v život-
nom alebo pracovnom prostredí človeka. 
Ide o pochopenie mechanizmov vzniku 
rozličných typov rakoviny, cukrovky, 
reumy, Alzheimerovej choroby, celiakie či 
potravinovej alergie. Obrovské množstvá 
údajov a vzoriek dávajú nálezom a zá-
verom vedcov oveľa väčšiu výpovednú 
hodnotu. Umožňujú im nájsť aj také fakty 
a súvislosti, ktoré sa pri skúmaní menších 
počtov pacientov alebo zdravých osôb 
neukážu.

Nové technické a technologické možnosti 
význam a využitie biobankového výsku-
mu ďalej rozširujú. Napríklad možnosť 
čítania ľudského genómu v biobankova-
ných bunkách. Už v blízkej budúcnosti 
sa tak o danom človeku bude možno 
dozvedieť oveľa viac, než si dnes vieme 
vôbec predstaviť. Aj o jeho predkoch 
alebo potomkoch.

Aj preto musia byť biologické vzorky 
a s nimi spojené súbory údajov v bioban-
ke chránené a zabezpečené prinajmen-
šom tak spoľahlivo a účinne ako zlaté in-
goty v Národnej banke Slovenska. Aby sa 
tieto mimoriadne cenné materiály a údaje 
mohli využiť naozaj iba na dobré účely 
a spoľahlivo sa predišlo ich zneužitiu. 
S tým spojené etické otázky si priblížime 
v ďalšom pokračovaní tejto rubriky.

pr
od

-c
ar

eh
ub

s.
ne

t

7www.casopisslovo.sk bioetika



KRESŤANIA V SÝRII
Juraj GRADOŠ

Sýria je štátom, kde sa pomaly končí občianska vojna. Je to čas, keď sa začína budovať 
nová sýrska spoločnosť. Tá predošlá bola tolerantná voči všetkým náboženským 
menšinám a kresťania v nej zažívali obdobie pokoja. Vojna však všetko zmenila. Keďže 
najväčšie boje sa odohrávali v lokalitách obývaných kresťanskými komunitami, je 
prirodzené, že tie boli nimi zasiahnuté do veľkej miery.

g Vladyka, už niekoľkokrát ste navštívili 
Sýriu. Ako na vás zapôsobila?

Sýriu som navštívil viackrát. Počas posledných 
troch vojnových rokov ju navštevujem každoročne. 
Táto krajina je istým spôsobom kolískou kresťan-
stva. V Antiochii boli nasledovníci Ježiša Krista pr-
výkrát pomenovaní kresťanmi. Pri ceste do Damas-
ku, hlavného mesta Sýrie, sa obrátil apoštol Pavol 
a tu začal ohlasovať Krista. Tu v púšti niekoľko 
rokov strávil v meditácii, aby lepšie spoznal Božie 
plány s ním, s jeho vlastným životom a poslaním, 
apoštolátom. Dnes je Sýria pestrá a rôznorodá, čo 
sa týka jazykov, náboženstiev a u kresťanov i obra-
dov. Z katolíckych cirkví sui iuris je tu Arménska, 
Melchitská, Maronitská, Chaldejská a Sýrsko-kato-
lícka cirkev.

g Ako je to teraz?

I dnes je to tak. Ja som pri návštevách nebol 
na miestach bojov. Spočiatku som bol v Damasku 
a jeho blízkom okolí. Pri poslednej návšteve som sa 
dostal do miest, ako je Homs alebo Aleppo, kde sa 
boje skončili iba nedávno. 

g Obidve mestá sa často spomínali aj v sprá-
vach. Aká je situácia v Homse?

Ten som navštívil pri posviacke obnovenej mel-
chitskej katedrály. Mesto bolo dlho rozdelené 
a v obkľúčení. Frontová línia prechádzala práve 
kresťanskou časťou mesta. Práve na tomto mieste 
bol zavraždený jezuita, 75-ročný páter Frans van 
der Lugt, ktorý tu žil počas celého obliehania. Bol 
všeobecne uznávaný a rešpektovaný moslimami aj 
kresťanmi. Napriek tomu bol mučený a popravený. 
Pochovali ho priamo na dvore, lebo pohrebné obra-
dy nebolo možno vykonávať na cintoríne. Spomí-
nam si na poznámku generálneho vikára sýrsko-
katolíckeho biskupstva, kde riešili, kadiaľ pôjde 

veľkopôstna krížová cesta. Kde bude kalvária. On 
povedal, že celé centrum mesta je jednou veľkou 
kalváriou. Tým naznačil osud mesta aj kresťan-
skej komunity, ktorá bola v ňom. Aj tu kresťanská 
komunita trpela spolu s ostatným obyvateľstvom 
– nešlo o priamo cielený boj proti kresťanom. 
Problémom bolo, že práve kresťanská časť mesta 
bola dlho hranicou medzi územím obsadeným 
vládnymi jednotkami a územím pod kontrolou 
povstalcov.

g Podobne to bolo aj v Aleppe?

Aj v Aleppe prebiehali dlhotrvajúce boje. Z mesta 
sa dalo vycestovať iba veľmi komplikovane. Počas 
svojej poslednej cesty do tohto mesta sme išli okľu-
kou, lebo hlavná prístupová diaľnica do mesta ešte 
nebola bezpečná. Tu som videl územia poznačené 
vojnou. Osady a dediny sú iba zrúcaninami bez 
obyvateľov, ktorí utiekli asi do táborov v Libanone 
a Turecku a je otázne, kedy a či sa sem vôbec vrátia. 
Mesto, jedno z hlavných ekonomických centier Sý-
rie, bolo kozmopolitné, vedľa seba tu žili aj viaceré 
kresťanské komunity. Aj tu sa frontová línia tiahla 
centrom mesta, kde sa vedľa seba nachádzali tri či 
štyri katedrály.

g Viem, že ste v roku 2015 navštívili Maaloulu 
severovýchodne od Damasku. Jej príbeh už 
čitatelia Slova mali možnosť spoznať.

Nebol som v nej prvýkrát. Poznal som ju aj pred 
vypuknutím vojny v Sýrii. Život sa tu radikálne 
zlepšuje. Bol obnovený Monastier sv. Sergeja 
a Bakcha, ktorý značne poškodili miestne boje. 
Mali v ňom centrum povstalci, ktorí kontrolovali 
a ostreľovali obec. V ženskom monastieri v dedine 
som videl dôkazy úmyselného obrazoborectva – 
polámané kríže a povypichované oči na ikonách. Aj 
toto boli prejavy náboženskej neznášanlivosti mos-
limov, ktorí však nepochádzajú zo Sýrie. Miestni 
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Arcibiskup 
Cyril Vasiľ 
(53) bol pred 
desiatimi rokmi 
7. mája 2009 
vymenovaný 
emeritným 
pápežom 
Benediktom 
XVI. za sekretára 
Kongregácie 
pre východné 
cirkvi. Zároveň sa 
stal titulárnym 
arcibiskupom 
v Ptolemaide 
v Líbyi. Predtým 
pôsobil 
na Pápežskom 
východnom 
inštitúte 
a Pápežskej 
univerzite 
Gregoriana 
v Ríme.
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moslimovia nemajú 
problém s kresťanmi 
a s ich symbolmi.

g Je šanca na obno-
vu kresťanských 
komunít?

Obnova budov už pre-
bieha. Oveľa náročnejšie 
je však obnoviť komu-
nity. Je málo pravdepo-
dobné, že sa kresťania zo 
Škandinávie či Ameriky 
vrátia domov. Výzvou 
pre nás je však zastaviť 
tento odliv a zabezpečiť 
také podmienky pre kresťanov, aby mohli žiť v do-
movine v mieri bez život ohrozujúcich ťažkostí.

Staráme sa aj o kresťanských emigrantov. V prvom 
rade o to, aby boli tieto komunity prijaté miestnou 
katolíckou komunitou a bolo im umožnené sláviť 
liturgie vo svojom jazyku a obrade. Potom pre tieto 
komunity vytvárame základné organizačné štruk-
túry a postupne vytvárame ordinariáty. Neskôr sa 
z nich pravdepodobne vytvoria exarcháty alebo 
eparchie.

g Čo tento vojenský konflikt zmenil?

Vojna zmenila mnoho. V prvom rade rozvrátila 
spôsob spolužitia, ktorý bol charakteristický pre 
predvojnovú Sýriu. Vtedy sa tu mnohé kresťanské 
i moslimské komunity nielen spoznávali, ale i tole-
rovali, rešpektovali a správali sa k sebe priateľsky. 
Do tohto veľmi pokojného a plodného spolužitia 
sa vniesol chaos. Ten je teraz najvypuklejší medzi 
sunnitmi a šíitmi, no i medzi moslimami a kres-
ťanmi. Vplyv vojny na kresťanov v tomto konflikte 
je skôr iba akýmsi vedľajším efektom celej vojny, 
keďže neboli bezprostrednou súčasťou vojnových 
záujmov. No ako menšinová komunita sa tu ocitli 
vo víre udalostí, ktoré ich značne ovplyvnili a pre-
sahovali.

g V médiách i na Slovensku sa často hovorí 
o migrácii obyvateľov z tejto oblasti.

Pre mnohých Európanov sú títo migranti možno 
problémom. No oveľa väčší dosah má táto situácia 
na samotnú Sýriu a na kresťanské komunity, ktoré 
v nej žijú. Mnohé z nich prišli o celú mladú generá-
ciu. Mladí muži museli narukovať do armády. Kým 
jedni narukovali, druhí sa snažili vyhnúť tejto služ-
be tým, že emigrovali. Necítili sa takí zapálení pre 
boj za režim, s ktorým nie sú stotožnení, a podstata 
tohto konfliktu sa ich netýkala natoľko, aby za ňu 
bojovali. Vnímali túto vojnu ako boj, ktorý nie je 
v ich záujme. Nič na ňom nezískajú. Skôr naopak. 
Táto situácia má však ďalekosiahle dôsledky. V kra-

jine totiž bude v tejto generácii prevládať ženský 
prvok a miestne kresťanské ženy si nebudú môcť 
nájsť manželov spomedzi kresťanských komunít. 
Budú tak stáť pred ťažkým rozhodnutím. Niektoré 
z nich sa vydajú za moslimov a budú musieť prijať 
islam. A ak aj manžel bude tolerantný, čo sa týka 
náboženského presvedčenia manželky, istotne 
ich deti budú musieť byť vychovávané v islamskej 
viere. A tak sa demograficky oslabí ďalšia generácia 
kresťanov v tejto krajine. Bude to ďalší úder pre 
miestne kresťanstvo. Teda popri migrácii budú 
miestni kresťania čeliť silnej asimilácii.

g Čo by ste si pre týchto ľudí priali?

V prvom rade by som si prial pokoj. Za ten sa mô-
žeme spoločne modliť. Prajem si, aby tento pokoj 
nebol iba zastavením bojov, ale dlhotrvajúcim 
prinavrátením pôvodného spolužitia náboženských 
skupín v Sýrii. Vnímam preto ako veľmi potreb-
né, aby sa v Sýrii vytvárala občianska spoločnosť, 
v ktorej si každý bude ctiť toho druhého na základe 
jeho vlastnej ľudskej dôstojnosti a vlastného miesta 
v ľudskom spoločenstve, nie na základe príslušnos-
ti k nejakej náboženskej alebo inej skupine.

Každý takýto pokoj nechce byť len prímerím či 
mierom, pokojom zbraní, ale musí vychádzať 
z priznania vnútornej potreby pokoja a obrátenia 
sa. Istotne to bude dlhoročný proces, kde práve 
kresťania môžu zohrať pozitívnu úlohu.

Zároveň im prajem bezpečie. To je ovocím pokoja. 
Tým sa otvorí možnosť návratu mnohých mig-
rantov späť do svojej vlastnej materskej krajiny, 
do Sýrie. Týka sa to najmä tých utečencov, ktorí 
teraz žijú v okolitých krajinách, ako je Libanon či 
Turecko, alebo Jordánsko. Tí akoby jedným okom 
stále pozerali na svoju starú vlasť a majú túžbu 
sa bezpečne vrátiť, ak im to podmienky v Sýrii 
umožnia. Tým však, ktorí opustili tento geografický 
región a vydali sa najmä do Európy, ale i Ameriky, 
môžem zaželať, aby nepretrhli zväzky jednak so 
svojou vlasťou, ale ani so svojím náboženským 
spoločenstvom, do ktorého stále patria.

Arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ, sekretár Kongre-
gácie pre východné 
cirkvi, absolvoval 
od 13. do 18. marca 
2015 návštevu v Sýrii. 
V rámci nej 16. marca 
navštívil aj grécky 
ortodoxný Monastier 
sv. Tekly v Maaloule.

VIETE, ŽE...? 
V budove Kongregácie 
pre východné cirkvi 
pôvodne žil známy 
taliansky umelec Ra-
fael Santi. Kópia jeho 
sixtínskej Madony je 
na ikonostase v pre-
šovskej katedrále.
Budova bola v čase 
vlády Mussoliniho 
posunutá o niekoľko 
metrov, aby vznikla 
Via della Conciliazione 
(Cesta zmierenia).
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Hľadáme dobrodinca, podporovateľa, ktorý bude 
na účet Slova cez SIPO pravidelne mesačne prispievať 
aspoň 2 eurá. Stačí kontaktovať redakciu (051 756 26 42; 
0911 711 263; redakcia@casopisslovo.sk), zaslať nám 
vaše EČ zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/

RODINA A ZÁVISLOSŤ
Anna ZÁBORSKÁ

Závislosť je ochorením rodiny a podľa toho by sme k nej 
mali pristupovať. Vzniká ako výsledok úplného rozpadu 
zmysluplných vzťahov, ktorý má svoj počiatok v nefunkčnej 
rodine. Diskusia o závislosti sa často sústreďuje len na ňu 
samotnú. Aby sme však lepšie pochopili, prečo sa mladí 
ľudia stávajú závislými, je nevyhnutné poznať faktory, ktoré 
k závislosti vedú.

Fungovanie rodiny a psychologické 
rizikové faktory významne ovplyvňujú 
vznik závislosti u mladých ľudí. Nie sú 
jediné, ale ich prítomnosť zvyšuje šancu, 
že mladý človek sa uchýli k nejakej forme 
závislosti – drogám, hazardným hrám, in-
ternetu, alkoholu, tých možností je veľa.

NEZVLÁDANIE 
HNEVU A POMÝLENÁ 
TOLERANCIA
Rodina je prvou inštitúciou socializácie 
detí a má najväčší vplyv na formovanie 
ich osobnosti. Rodina prenáša hodnoty, 
zlepšuje morálku a správanie. Výskum 
v oblasti sociálnej psychológie potvr-
dzuje, že problémy vo fungovaní rodiny 
majú za následok rozvoj antisociálneho, 
agresívneho a návykového správania u do-
spievajúcich detí.

Agresívne správanie, ktoré sa objaví už 
v detstve, je najdôležitejším signálom, že 
v budúcnosti sa u dieťaťa môže objaviť 
závislosť. Podľa niektorých vedeckých 
štúdií užívatelia drog zažívali hnev častej-
šie ako ich rovesníci, ktorí drogy nebrali. 

Rovnako s väčšou pravdepodobnosťou 
vyjadrili hnev voči iným osobám alebo 
objektom vo svojom okolí a mali nad 
svojím hnevom menšiu kontrolu. Mladí 
ľudia, ktorí nedokážu kontrolovať svoj 
hnev, sa stávajú závislými, pretože neve-
dia nájsť iný spôsob, ako dosiahnuť svoje 
ciele – namiesto toho útočia na prekážku, 
ktorá im stojí v ceste.

Výskumy naznačujú, že v rodinách 
mladých ľudí so závislosťou existuje málo 
efektívna rodičovská kontrola. Extrém-
ne tolerantný prístup zo strany matky 
a tolerantný prístup zo strany otca podľa 
niektorých vedeckých štúdií ovplyvňujú 
vývoj vlastností charakteristických pre 
závislých a delikventov. Naopak, v tých 
rodinách, kde deti závislosti nepodľahli, 
rodičia komunikujú rodičovskú kontrolu, 
ktorú deti vnímajú ako nepriateľskú, ako 
prijateľný spôsob riešenia vzájomných 
sporov.

ZLE FUNGUJÚCA RODINA
Existuje mnoho typov rodinných konflik-
tov, ale absencia komunikácie a ne-
schopnosť riešiť problémy sú základnými 

faktormi, ktoré sa podpisujú pod vznik 
závislosti. Čím horšie rodina funguje, tým 
väčšia je pravdepodobnosť, že u detí sa 
rozvinie skrytý pocit hanby, citové prob-
lémy a niekedy aj závislosť. Dysfunkcia 
v rodine, v ktorej človek vyrastá, môže 
doživotne ovplyvniť viacero oblastí jeho 
života vrátane schopnosti komunikovať 
s druhými pri riešení problémov a celko-
vej úzkosti v intímnych vzťahoch.

Vyjadrenie náklonnosti je dôležitým prv-
kom komunikácie. Mladí ľudia trpiaci zá-
vislosťou pochádzajú väčšinou z komplet-
ných rodín s matkou aj otcom žijúcimi 
v spoločnej domácnosti. Narušené vzťahy 
v rámci týchto rodín však významne zvy-
šujú pravdepodobnosť vzniku závislosti 
u detí. Jednou z najčastejších sťažností 
týchto mladých ľudí je, že rodičia ich ne-
počúvajú. Sú presvedčení, že ich názory 
nie sú pre rodičov dôležité a že rodičia sa 
nesnažia pochopiť ich pocity.

Ľudia so závislosťou hodnotia horšie 
svoje vzťahy s matkami a sú menej 
spokojní so svojimi rodinami. Tí, ktorí sa 
stali závislými, vnímajú svoje matky ako 
odmietavejšie a agresívnejšie než tí, ktorí 
žiadnou závislosťou netrpeli. Podobne 
podľa inej štúdie narkomani vnímajú 
správanie svojich otcov voči sebe ako viac 
odmietavé, menej priateľské a málo ak-
ceptujúce. Zároveň otcom často vyčítajú, 
že ich zanedbávali.

VYCHOVÁVAŤ LÁSKOU
V roku 2012 uskutočnili vedci z la-
boratória neurológa Grega Siegleho 
na Pittsburskej univerzite v USA pamätný 
experiment. Pomocou magnetickej rezo-
nancie pozorovali zmeny v mozgu detí vo 
veku asi desať rokov diagnostikovaných 
úzkostnými poruchami. Niektoré z detí 
chceli, aby ich matky stáli počas snímko-
vania vedľa nich. To je zvyčajne povolené. 
Ale jeden z prítomných výskumníkov sa 
obával, že v tomto prípade by to mohlo 
ovplyvniť výsledky. A mal pravdu.
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Deti trpiace stavmi úzkosti, ktoré pod-
stúpili vyšetrenie samy, bez prítomnosti 
matky, vykazovali zvýšenú aktivitu v tých 
mozgových centrách, kde sa združujú 
emocionálne a fyziologické reakcie 
na strach a stres. Presne takýto výsledok 
vedci aj očakávali.

Prekvapilo ich však, že keď bola počas 
vyšetrenia  pri dieťati aj matka, prístroj 
žiadnu takúto aktivitu nervových centier 
nezaznamenal. Mozgy detí trpiacich 
úzkosťou vyzerali rovnako ako mozgy 
detí bez úzkosti.

Empatické spojenie dospelého s dieťa-
ťom, ktoré prežíva stres, obzvlášť vtedy, 
ak je sprevádzané dotykom alebo objatím, 
pomáha dieťaťu tento stres regulovať. 
Kým sme mladí, naše nervové spojenia sa 
vytvárajú a menia veľmi rýchlo. Množstvo 
ďalších štúdií potvrdilo, že ak si dospelý 
vytvorí spojenie s dieťaťom prežívajúcim 
stres alebo konflikt, môže tým stimulovať 
vývoj v tých častiach detského mozgu, 
ktoré kontrolujú reguláciu emócií. Toto 
spojenie môže mať rôzne podoby, od jem-

ného chytenia za ruku až po láskyplné 
objatie.

RODIČOVSTVO 
A SPOLOČNOSŤ
Ak chceme ako spoločnosť predchádzať 
vzniku závislostí u mladých ľudí, je dô-
ležité, aby sme pri každej intervencii za-
meranej na blaho rodiny rešpektovali dva 
dôležité princípy. Tým prvým je konšta-
tovanie, že matka a otec sú pre dieťa tými 
najdôležitejšími osobami od momentu 
počatia až po dospelosť. A tým druhým 
je poznanie, že rodičia nesú na svojich 
pleciach obrovskú zodpovednosť za zdra-
vý vývoj dieťaťa – takú veľkú, že niekedy 
s ňou potrebujú pomôcť.

S výnimkou hraničných prípadov, keď 
je ohrozené zdravie alebo život dieťaťa, 

musí štát a jeho inštitúcie rešpektovať 
širokú autonómiu a vnútornú integritu 
rodiny. Súčasťou tejto integrity sú aj hod-
noty, podľa ktorých rodina žije.

Spoločnosť, ktorá sa riadi týmito princíp-
mi, sa snaží vyhýbať priamej intervencii 
do vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom. 
Zároveň tiež veľmi opatrne a citlivo 
definuje rámec povinností rodičov pri 
výchove detí.

Na druhej strane takáto spoločnosť ponú-
ka rodičom a rodinám nástroje podpory, 
ktoré môžu využiť v prípade problémov 
alebo aby problémom predišli. Ak je dys-
funkčná rodina významným faktorom pre 
vznik závislosti, potom služby zamerané 
na jej predchádzanie alebo riešenie nie 
sú pre spoločnosť ako celok nákladom 
navyše, ale výhodnou investíciou.

65% závislých získa prvú skúsenosť s drogou vo vlastnej rodine alebo 
cez priateľov. Iba štvrtina mladých ľudí v pubertálnom veku sa rozpráva 
s rodičmi o drogovej závislosti, jej následkoch a negatívnom vplyve. Tí, ktorí 
sa o nej rozprávajú, majú menšiu pravdepodobnosť stať sa závislými (www.
drugabusehelp.com).

V Českej republike podľa sčítania ľudu v roku 2011 žilo 1,4 milióna závislých 
detí v úplných rodinách a 400 000 v neúplných rodinách. Mierne vyšší podiel 
závislých detí je v neúplných rodinách (o 3,7 %). 

AdobeStock
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CARIHRADSKÉ 
IKONY

Milan GÁBOR

Tri ikony Bohorodičky s tým istým 
názvom sa spájajú s niekdajším veľkole-
pým kultúrnym i náboženským centrom 
Byzancie – mestom Carihrad (cárovo, 
cisárovo mesto) či Konštantínopol (mesto 
cisára Konštantína, dnes Istanbul).

Carihradská ikona Bohorodičky (rus. 
Цареградская) sa objavila 25. apríla 1071. 
Vedci pripúšťajú, že šlo o kópiu bla-
chernskej ikony Božej Matky privezenej 
z Byzancie do Ruska. Potvrdzovať to má 
aj podobnosť ikon. Ikonu vlastnilo knieža 
Izjaslav do času, kým sa nepostavila 
cerkev vo Vyšgorode, kam boli 2. mája 
1072 prenesené mošči (relikvie) sv. Borisa 
a Gleba. Tešila sa veľkej úcte i na základe 
jej zázrakov.

Iná divotvorná carihradská ikona bola 
v tom istom roku nájdená na mieste Stará 
Rus (Novgorodská eparchia). Podľa le-
gendy ju mali priniesť dvaja mnísi z Kon-
štantínopola. Po ceste sa zastavili, aby 
v sobore slávili liturgiu. Na pamiatku, že 
boli v tomto kraji, nechali v Staroruskom 
sobore miniatúrnu ikonu Bohorodičky 
pripevnú na bridlici. Ikona sa zakrátko 
preslávila mnohými zázrakmi.

Poslednou z carihradských ikon je ikona, 
ktorá sa nachádza v mužskom Eleaza-
rovom monastieri neďaleko Pskova. 
Monastier bol založený v roku 1447 
prepodobným Eufrozíniom Pskovským. 
Po niekoľkých rokoch monastieru poslal 
konštantínopolský patriarcha Gennadios 
II. Scholarios ako dar kópiu carihradskej 
ikony Bohorodičky. Ikona Božej Matky 
s dieťaťom sa od svojho príchodu do mo-
nastiera preslávila mnohými zázračnými 
znameniami. Mnohí, ktorí trpeli od ne-
čistých duchov či duševnými a telesný-
mi chorobami, boli uzdravení. Zápisy 
o uzdraveniach sa nachádzajú v letopi-
soch monastiera uložených v Štátnom 
archíve Pskovskej oblasti.

Istá luteránka Emília mnoho rokov trpela 
na krvotok a upadla do stavu úplného vy-
čerpania. Nevládla chodiť, a tak ju priniesli 
do monastiera pred ikonu. Tu ju počas 
spevu akatistu pomazali olejom z lampady 
pred ikonou a žena bola uzdravená.

Istý Andrej bol od mladosti slepý. Milo-
val Božiu Matku a často navštevoval mo-
nastier, kde sa pred divotvornou ikonou 

vrúcne modlieval. Počas obradu svätenia 
vody na Bohozjavenie horko plakal a z hĺb-
ky duše volal: „Prečistá Panna, Bohorodič-
ka, Matka Krista nášho Boha! Prejav svoje 
milosrdenstvo nado mnou hriešnym, učiň 
ma hodným aspoň jediný raz vzhliadnuť 
na teba a tvoju svätú ikonu a uvidieť na nej 
zobrazeného aj tvojho Syna, Spasiteľa 
sveta, ktorého držíš v náručí, Milosrdná! 
Viem, že som hriešny a úbohý, Vládkyňa 
neba a zeme, a že ani tam, ani tu nie som 
hoden vidieť ťa, naša radosť, ak neprejavíš 
svoje milosrdenstvo a nezmiluješ sa nad 
tvojím úbohým služobníkom!“ Keď bol 
pokropený svätenou vodou, stal sa zázrak. 
Andrej zreteľne uvidel divotvornú ikonu 
Božej Matky a Krista, ktorí žiarili svetlom 
Božej krásy a milosti. Naplnený bázňou 
i strachom na prekvapenie všetkých, ktorí 
boli s ním, zvolal: „Ó, najmilostivejšia 
Vládkyňa – Svetlo mojich očí a radosť 
môjho srdca! Ďakujem ti, Požehnaná! Ty 
si nie pre moje modlitby, ale z tvojho mi-
losrdenstva a z lásky tvojho Syna a nášho 
Spasiteľa prejavila na mne hriešnom svoje 
milosti. Teraz moje oči vidia spásu, ktorú 
daroval tvoj Syn a náš Boh všetkým, ktorí 
veria v jeho meno.“  V monastieri zostal 
na bohoslužbách ešte tri dni a modlil sa 
pred divotvornou ikonou Bohorodičky.

Na ikone na rozdiel od dvoch predchá-
dzajúcich, ktoré sú typu Hodigitria, dieťa 
Kristus drží v ľavej ruke bielu holubicu 
s roztiahnutými krídlami, akoby chcela 
odletieť. Pravicou sa drží svetlej šatky 
prehodenej cez ramená Bohorodičky. 
So sústredeným pohľadom sa nedíva 
ani na Matku, ani na nazerajúceho, ale 
nadol. Liturgická pamiatka ikony sa slávi 
25. apríla a 17. septembra.
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Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA 
(podnikateľa či firmu),  

ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu  
o reklamnom partnerstve a bude  

pravidelne mesačne prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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MOJÍM HOSŤOM JE KRISTUS KRÁĽ
SLOVO OTCOV █ Ďakujem ti, Kráľ môj, že si nepohrdol 
mnou, biednym dieťaťom!

Pri návšteve panovníkov sa zvykne postaviť víťazná brá-
na a takto privítať hlava štátu. Tebe, Ježišu, skromne, ale 
s o to väčšou láskou zhromaždím všetky svoje myšlienky, 
aby tebe ako Kráľovi slúžili. Celý sa ti obetujem, kraľuj nado 
mnou. Kraľuj v mojich myšlienkach, v mojich očiach, v mojej 
duši, tele, nech všetky skutky poslúžia na tvoju slávu. Chcem 
byť tvoj, len tebe chcem slúžiť. Buď Pánom môjho srdca. 
Nikoho viac nechcem mať vo svojom srdci, iba teba. Zostaň so 
mnou, pretože okolo mňa je veľa smútku, pokušenia, mno-
ho nepriateľov. Potrebujem tvoju pomocnú ruku. Ako Kráľ 
prírody povedz iba jedno slovo, aby všetko stíchlo, a upokojí sa 
moje rozbúrené srdce.

Ježišu, Kráľu, chcem slúžiť iba tvojej vôli, pretože vidím, že 
vo svete je všetko dočasné, pominuteľné. Preto slúžiť tebe má 
význam.

Ježišu, Kráľu, pomôž všetkým ľuďom, aby čím skôr poznali 
pravdu. Daj mnohým mladým chlapcom i dievčatám misi-
onárske povolanie, aby aj v tých krajinách, kde o tebe ešte 
nepočuli, šírilo sa tvoje kráľovstvo. Požehnaj prácu Svätého 
Otca, aby Cirkev spravoval múdro a podľa tvojej vôle. Pomôž 
blúdiacim, aby čím skôr naplnili tvoje slová: „Bude jedno 
stádo a jeden pastier“ (Jn 10, 16). Kriste, nech príde tvoje 
kráľovstvo do našich duší. Kraľuj v našich školách, kraľuj 
v našich úradoch, kraľuj v srdciach našej mládeže, kraľuj nad 
celou zemou, pretože už dávno vieme, že bez teba niet šťastia, 
bez teba niet pokoja, bez teba niet kultúry ani morálky. Kriste 
Kráľu, ty si náš a my sme tvoji. Tvoj chcem byť teraz i naveky. 
Amen.

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

Chcem sa z celého srdca poďakovať 
za modlitby a za posilu, ktorou mi bolo 
na ceste hľadania môjho povolania mod-
litbové spoločenstvo Angelus. Bolo to aj 
ťažké, aj krásne obdobie, čakanie a hľada-
nie, blízkosť a samota, niekedy beznádej, 
znova odvaha mať nádej... Myslím si, že 
každý to veľmi dobre chápe a dôverne 
pozná. Ešte viac tí, ktorí sú starší, a stále 
nenašli to, po čom túžia.

Ale náš Boh je veľký a mocný, veľmi 
nás každého osobitne ľúbi a dá nám to, 
po čom túži naše srdce. A dostaneme to 
vtedy, keď je to pre nás najlepšie. Niekedy 
nechápeme, prečo musíme dlho čakať, 
aby sme to dostali, a niekedy sme netr-

pezliví, lebo chceme to mať hneď... No 
Bohu do výchovy nevidíme.

Ja som po čase hľadania a čakania našla 
svoje povolanie, našla svojho teraz už 
manžela. V auguste minulého roka sme 
mali svadbu. Už len naše stretnutie 
a spoznanie bolo pre nás (stále je a mys-
lím, že aj navždy bude) veľkým zázrakom.

Pred začatím svojich Kristových rokov 
života som sa rozhodla zrealizovať svoju 
veľkú túžbu, ktorú som už dlho nosila 
v sebe a vždy som o nej hovorila – moje 
putovanie (moje camino) do Santiaga de 
Compostela. Rozhodla som sa putovať len 
sama a prežiť toto denno-denné kráča-

nie k hrobu sv. Jakuba ako čas strávený 
bližšie s Bohom, ako obetu za poznanie, 
čo mám v mojom živote robiť, a ako obetu 
za môjho manžela... A počas putovania 
som sa zoznámila s mojím manželom – 
Španielom. A musím povedať, že keď sa 
teraz spätne pozeráme na začiatky nášho 
vzťahu (teraz sú to dva roky), nerozu-
mieme, ako sme to všetko mohli vydržať 
– učenie sa cudzieho jazyka, budovanie 
vzťahu na diaľku – každodenné telefono-
vanie, písanie, cestovanie... Ale vždy sme 
cítili, že náš vzťah, láska, ktorú máme, je 
vzácny dar, o ktorý máme bojovať. A tak 
sme bojovali, a potom sme sa rozhodli aj 
denno-denne bojovať v manželstve.

A, samozrejme, bez pomoci našej Matky 
Márie a Ježiša to nedokážeme. Prosíme 
ich, aby nám pomáhali, ako pomáhali 
ženíchovi a neveste na svadbe v Káne, 
aby nás naše spoločné camino doviedlo 
do neba...

Bohu vďaka!

Prajem všetkým, ktorí hľadajú, čakajú 
a pýtajú sa, špeciálne tým, ktorí prežívajú 
ťažké obdobie, aby neprestávali Bohu 
dôverovať a veriť mu, alebo sa učili dôve-
rovať mu odznova... Aj keď slová: Bohu 
nikdy nie je nič nemožné, môžu tieto 
znieť v tomto čase akokoľvek neskutoč-
ne...

13www.casopisslovo.sk zo života
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
17. – 19.05. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov
24. – 26.05. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Humenné, Stará Ľubovňa, 
Orlov. Veková kategória účastníkov je od 9 
do 30 rokov
31.05. – 02.06. Víťazstvo v Kristovi  – život 
je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, 
ale vďaka Kristovi môžeme obstáť a víťaziť. 
Ak chceš začať žiť takýto víťazný život, príď. 
(Peter Lipták a špeciálny hosť)

 SKÚŠKOVÉ OBDOBIE

1. Ktorý prvý človek podľa Biblie nezomrel?
 a) Adam
 b) Henoch
 c) Noe

2. Ako sa volali podľa Svätého písma Ježišovi 
bratia?
 a) Jakub, Jozes, Júda a Šimon
 b) Jakub, Júda, Šimon
 c) Jakub, Ján, Júda, Šimon

3. Kde sídlili prvé veľké patriarcháty?
 a) Rím, Jeruzalem, Damask, Alexandria
 b) Rím, Jeruzalem, Antiochia, Solún
 c) Rím, Jeruzalem, Antiochia, Alexandria

4. Ktorý pápež v poradí je František?
 a) 246
 b) 256
 c) 266

5. Ako sa volá pôst pred sviatkom Uspenia 
(Zosnutia) Presvätej Bohorodičky? 
 a) Spasivka
 b) Uspivka
 c) Bohorodičník

 S ÚSMEVOM

Inzerát
Vymením jednoizbový byt za dom.
Zn. Doplatiť môžete aj neskôr.

„Čo si blázon? Nevidíš, že polievaš kvety 
prázdnou krhlou?“ 
„ A ty nevidíš, že sú umelé?“
 
Dvaja blázni sa z dvora blázinca pozerajú 
na dúhu a jeden hovorí: 
„Na reklamu peniaze majú, ale aby nás niečo 
naučili, tak to nie.“

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4c, 5a

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Miroslav Baran, bohoslovec 
 
Vážne? Už ste to vyskúšali? Na prvý pohľad to tak vôbec 
nevyzerá. A tu sa hneď dostávame k pointe. Prvý pohľad 
a ozajstná istota sú len zriedka totožné. Sme v období 
po Pasche a vynára sa mi obraz Kalvárie. Vyzeralo to tak, že 
Ježiš je definitívne porazený. No bolo to naozaj tak? Sotva. 
Kristus tam, naopak, zvíťazil nad každým zlom. Preto majme 
odvahu ísť do kolien, budovať vzťah s Bohom, a takto žiť 
istejším životom.

Páči sa mi to . Odpovedať

Patrik Maľarčík, duchovný správca Centra voľného času 
v Juskovej Voli 
 
Čím nižšie ťažisko, tým väčšia stabilita. Človek v postoji 
modlitby a pokory robí najistejšie životné kroky na ceste 
do neba. „Kto sa ponižuje, bude povýšený,“ hovorí Ježiš. Len 
v poslušnosti a podriadenosti Bohu kráčame cestou lásky 
do večnosti. A apoštol Peter nás upozorňuje, že na tejto ces-
te máme protivníka, ktorý obchádza ako revúci lev a čaká, 
koho by zožral (porov. 1 Pt 8, 8). Naše víťazstvo je v Ježišovi 
Kristovi. Sv. Charbel pripomína: „Pamätajte, že nebudete 
schopní čeliť diablovi, ak nie ste schopní pokľaknúť pred 
Bohom.“

Páči sa mi to . Odpovedať

Beáta Baranová, členka komisie Dobrej noviny Prešovskej 
archieparchie 
 
Pre malého drobca, ktorý šikovne lozí na kolenách, ani 
schody nie sú prekážkou. Kolienka mu dávajú istotu, že to 
zvládne. Spája sa mi to s modlitbou a vynára sa mi výzva 
jedného kňaza, ktorý prísne, no s láskou pozýval k modlitbe 
na kolenách. V našich modlitbách Pána chválime, odprosu-
jeme, ďakujeme, ale aj prosíme. Niekedy sú to všedné veci, 
ale často aj ťažšie. Denne zápasíme s problémami, no len 
v modlitbe nájdeme pomoc a útechu. Tak poďme do kolien 
a presvedčme sa, že náš Otec je našou istotou, a dá nám 
všetko, o čo budeme prosiť, ak to bude pre naše dobro 
a zhodné s jeho vôľou.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

BLAHOSLAVENÝ 
JÁNOS ANASZTÁZ 
BRENNER
Tento mladý maďarský 
kňaz, vysvätený v roku 
1955, zomrel ako 
mučeník. Venoval sa 
hlavne výchove detí 
a mládeže, a to bolo 
tŕňom v oku komunis-
tickému režimu. Keď 
v noci niesol Eucharis-
tiu domnelému zomie-
rajúcemu, zasadili mu 
tridsaťdva rán dýkou. 
Vrahovia neboli nikdy 
postavení pred súd.

49 106

HE
3K

 N
A 

JE
DE

N 
KL

IK
NA

PÍ
ŠT

E 
NÁ

M

Božie dieťa

sz
tg

ho
ni

sm
er

et
.h

u

Dada Kolesárová

14www.casopisslovo.sk pre mladých



ar
ch

ív
 A

dr
iá

na
 S

em
an

a

va
ti

ca
nn

ew
s.

va

KOŠICKÝ 
BOHOSLOVEC 
PRIJAL 
PODDIAKONÁT
RÍM/TALIANSKO g V úvode 
paschálnej večierne 21. apríla 
v Chráme sv. Atanáza pri Pápež-
skom gréckom kolégiu v Ríme 
udelil so súhlasom košického 
eparchu Milana Chautura CSsR 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi, 
bohoslovcovi Košickej eparchie 
Adriánovi Semanovi nižšie sväte-
nie – poddiakonát. 
Obrad ustanovenia za poddiakona 
pozostáva z vkladania rúk biskupa 
na hlavu kandidáta a z modlitby 
s prosbou, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným. Vonkajším znakom svätenia 
je orár, ktorý poddiakon nosí prekrížený. Biskup svätencovi v závere odovzdáva 
ručník a nádobu s vodou. Úlohou poddiakona je udržiavať v čistote bohoslužob-
né nádoby a svietniky či obliekať biskupa a kňaza do liturgického rúcha. (TSKE)

BOMBOVÉ ÚTOKY 
NA SRÍ LANKE
KOLOMBO/SRÍ LANKA g Vyše 350 životov 
a 500 zranených si vyžiadali samovražedné bom-
bové útoky na Srí Lanke na veľkonočnú nedeľu 
a pondelok 21. – 22. apríla. Útoky boli zamerané 
predovšetkým na kostoly a luxusnejšie hotely. 
Z útokov bola obvinená miestna islamistická sku-
pina Národné monoteistické hnutie. K zodpoved-
nosti sa po niekoľkých dňoch prihlásila džihádis-
tická organizácia Islamský štát. Občianske hnutia 
a združenia zastupujúce moslimov na Srí Lanke 
však útoky odsúdili.

Arcibiskup Kolomba kardinál Albert Malcolm 
Ranjith Patabendige Don v rozhovore povedal, že 
útoky boli nečakané, keďže za ostatných desať ro-
kov sa nijaký incident nestal. Svätý Otec František 
v pondelok 22. apríla napoludnie ohľadne útokov 
povedal: „... dúfam, že všetci odsúdia tieto tero-
ristické činy, neľudské činy, nikdy neospravedlni-
teľné.“ Predseda Konferencie biskupov Slovenska 
arcibiskup Stanislav Zvolenský požiadal v mene 
slovenských biskupov o modlitbu za obete aj 
za ich príbuzných, priateľov a pozostalých. (-red)

SVÄTÝ OTEC NAVŠTÍVIL MAROKO
RABAT/MAROKO g Svätého Otca Františka na jeho 28. apoštolskej ceste 
v Rabate, v hlavnom meste Maroka, privítal 30. marca kráľ Mohammed VI. 
aj rabatský arcibiskup Cristóbal López Romer.

Pri stretnutí s predstaviteľmi štátu na priestranstve Hassanovej veže v Rabate 
kráľ Mohammed VI. pripomenul historickú návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. 
v Maroku v roku 1985. Zdôraznil úsilie krajiny o medzináboženské porozume-
nie medzi moslimami, kresťanmi a židmi. Svätý Otec sa v príhovore dotkol 
témy islamistického fundamentalizmu, ktorý nazval urážkou samotného 
Boha. Na záver poukázal na príspevok katolíkov k životu krajiny, predovšet-
kým v službe vzdelávania a výchovy.

Vyvrcholením návštevy v Maroku bola 31. marca historicky prvá svätá omša 
s pápežom, na ktorej sa zúčastnilo desaťtisíc veriacich. Predchádzalo jej stret-
nutie s kňazmi, zasvätenými osobami a Ekumenickou radou cirkví. (TK KBS)

GLASGOV/ŠKÓTSKO g Hovorca Katolíc-
kej cirkvi v Škótsku vydal koncom marca 
vyhlásenie, v ktorom varuje, že v spoločnosti 
nastáva klíma zvýšenej citlivosti, podľa ktorej 
aj učenie Cirkvi ohľadne potratov a homose-
xuálnych manželstiev sa môže stať právnym 
zločinom. (catholicherald.co.uk)

PRAHA/ČESKO g Prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri 
uskutočnil na pozvanie gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchu v Českej republike vla-
dyku Ladislava Hučka 6. – 7. apríla návštevu 
Prahy. Kardinál Sandri sa stretol s gréckoka-
tolíckymi kňazmi, ktorým predniesol reflexiu 
a viedol s nimi dialóg. Okrem iného pripo-
menul, že Svätý Otec môže zvážiť povýšenie 
exarchátu na úroveň eparchie. Poukázal 
na Pravoslávnu cirkev v českých krajinách 
a na Slovensku, ktorá si aj rozdelení štátov 
zachovala integritu, a dodal, že treba zvážiť 
aj užšie prepojenie českých gréckokatolíkov 
s Prešovskou metropoliou. V nedeľu kardinál 
spolu s vladykom Hučkom slávil svätú litur-
giu v Katedrále sv. Klimenta. (TK ČBK)

SKALA-PODIĽSKA/UKRAJINA g Ukra-
jinský kňaz Vasyl Gemanyuk zorganizoval 
19. apríla seminár pre ženy Múdra žena – ús-
pešný muž, ktorého témami boli starostlivosť 
o manželstvo, povolanie ženy v súlade s bib-
lickým učením a ako správne komunikovať, 
aby bola žena počutá. (news.ugcc.ua)

15www.casopisslovo.sk z kresťanského sveta
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SVÄTÁ   PASCHA
Jaroslav GIROVSKÝ

Eparchovia aj tohto roku 18. – 21. apríla slávili sviatky Kristovho vzkriesenia vo svojich katedrálach. 
Každý z týchto veľkých dní má svoje špecifiká. Tak ako Pascha je dňom radosti, Veľký štvrtok je 
dňom ustanovenia kňazstva a Eucharistie, Veľký piatok dňom vykúpenia a Veľká sobota dňom krstu. 
Veľký štvrtok bol v Prešovskej archieparchii a Košickej eparchii význačný aj novými menovaniami.

Pred malým vchodom počas svätej liturgie prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ odovzdal mitru, zlatý kríž s ozdobami 
a nábederník novému súdnemu vikárovi otcovi Jaroslavovi 
Pasokovi. Následne udelil právo nosiť pri liturgických sláveniach 
nábederník otcovi Danielovi Dzurovčinovi, synkelovi pre 
ekonomiku, a otcovi Jurijovi Popovičovi, vyučujúcemu na GTF PU 
v Prešove.

Vladyka Milan v čase malého vchodu vyznamenal právom 
nosiť nábederník otca Milana Kmeca a otca Lukáša Vojčíka, 
predsedu a podpredsedu rady pre mládež Košickej eparchie, 
za ich dlhoročnú obetavú prácu s mládežou. Potom uviedol 
archimandritu Jaroslava Lajčiaka do úradu protosynkela Košickej 
eparchie modlitbou a odovzdaním mitry a povýšil igumena 
Pimena P. Medviďa do hodnosti archimandritu.

VEĽKÝ ŠTVRTOK

VEĽKÝ PIATOK

16www.casopisslovo.sk



M
. Ž

ar
na

yo
vá

, M
. P

al
oč

ko
, P

. H
ri

c,
 S

. G
áb

or
, Ľ

. M
ic

ha
lk

o

udalosť

SVÄTÁ   PASCHA
Jaroslav GIROVSKÝ

Eparchovia aj tohto roku 18. – 21. apríla slávili sviatky Kristovho vzkriesenia vo svojich katedrálach. 
Každý z týchto veľkých dní má svoje špecifiká. Tak ako Pascha je dňom radosti, Veľký štvrtok je 
dňom ustanovenia kňazstva a Eucharistie, Veľký piatok dňom vykúpenia a Veľká sobota dňom krstu. 
Veľký štvrtok bol v Prešovskej archieparchii a Košickej eparchii význačný aj novými menovaniami.

Obrady Utierne vzkriesenia sa uskutočnili vo všetkých 
katedrálnych chrámoch prenesením plaščenice na prestol 
a úvodnými spevmi Christos voskrese pred zatvorenými 
vchodovými dverami do katedrál.

Súčasťou Utierne vzkriesenia počas veršových sloh je aj 
uctenie si kríža, evanjelia a ikony vzkriesenia.

Charakteristickým znakom tejto liturgie je, že pred 
evanjeliom, ktoré už hovorí o vzkriesení, sa prítomní 
kňazi spolu s eparchom prezliekajú z tmavých do svetlých 
bohoslužobných rúch. Rovnako sa menia aj plachty 
na analojoch z tmavých na svetlé.

Na tejto liturgii sa zvykne čítať pätnásť čítaní zo Starého 
zákona, ktoré opisujú mnohé spásonosné Božie zásahy 
v dejinách vyvoleného národa a sú predobrazom Ježišovej 
Paschy – prechodu zo smrti do života a záchrany človeka.

Počas tejto liturgie je zvykom udeľovať iniciačné sviatosti 
(krst, myropomazanie a Eucharistiu) katechumenom. Vladyka 
Milan ich udelil piatim dospelým. 

Jedným z najviditeľnejších znakov utierne Paschy je 
posvätenie jedál. V rámci modlitieb sa posviaca chlieb, teda 
paska, potom baránok a ostatné mäsité jedlá, a nakoniec 
maslo, syr, vajíčka i ostatné pokrmy. Tieto jedlá veriaci 
následne konzumujú počas celej Nedele Paschy.

VEĽKÁ SOBOTA

SVÄTÁ NEDEĽA PASCHY

17www.casopisslovo.sk



MLADÍ SA STRETLI SO SVOJIMI 
BISKUPMI
Kvetný víkend na tému Hľa, služob-
nica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova sa v Prešovskej archi-
eparchii a v Košickej eparchii konal 12. 
– 14. apríla. Okrem katechéz a práce 
v skupinkách program vypĺňali mod-
litby, diskusie či svedectvá. Bratislav-
ský eparcha Peter Rusnák sa so svojimi 
mladými stretol 13. apríla v Marianke.

JUSKOVA VOĽA – POPRAD g 

Centrom víkendu v Prešovskej 
archieparchii bolo Gréckokatolícke 
mládežnícke centrum Bárka. Mla-
dých sprevádzali anglicky hovoriaci 

študenti z rakúskeho Gamingu. 
Program Kvetnej nedele pokračoval 
v popradskom chráme archijerejskou 
svätou liturgiou. Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ v homílii 
zdôraznil Kristovu lásku a varoval 
pred ľahostajnosťou a formálnosťou. 
Po svätej liturgii odovzdal certifiká-
ty absolventom animátorskej školy. 
Program pokračoval v Dome kultúry 
v Poprade. Zazneli piesne skupiny 
Lámačské chvály, svedectvo zo Sveto-
vých dní mládeže v Paname i svedec-
tvo o prežívaní animátorskej školy. 
Stretnutie v Poprade uzavrel scénický 
tanec, ktorý predstavil život Presvätej 
Bohorodičky.

SOBRANCE g Vyvrcholením víken-
du mladých Košickej eparchie bola 
nedeľná archijerejská svätá liturgia 
v Chráme sv. sedmopočetníkov, ktorú 
v prenose Rádia Lumen slávil košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. Nedeľný 
program, zameraný na odovzdanosť 
a dôveru Bohu, pripravili mladí Sobra-
neckého protopresbyterátu.

MARIANKA g Program stretnutia 
v Bratislavskej eparchii tvorila modlit-
ba krížovej cesty. V miestnej Bazilike 
Narodenia Panny Márie vladyka Peter 
predniesol katechézu, v ktorej zdô-
raznil dôležitosť odovzdávania viery 
deťom skrze predkladanie vlastnej 
skúsenosti. Stretnutie vyvrcholilo 
bratským agapé. (Viktória Žolnová, 
Dominik Petrík, Veronika Marcinová, 
-sg)

PIATI BOHOSLOVCI 
PRIJALI NIŽŠIE 
SVÄTENIA
PREŠOV g V Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
sa na Krížupoklonnú nedeľu 24. marca 
prijali piati prešovskí bohoslovci Mar-
tin Grošík, Jakub Jasik, Dávid Rybovič, 
Dávid Zimovčák a Štefan Varcholík z rúk 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ prvý stupeň nižších svätení – 
postriženie. Vladyka Ján ich povzbudil, aby 
príkladným životom svedčili o Kristovi. 
Bohoslovci sa tak stali čitateľmi Božieho 
slova – čtecmi, spevákmi žalmov – pivcami 
a svieconosičmi – sviščenoscami.

Nasledovala svätá liturgia, pri ktorej vlady-
ka povedal, že bez Kristovho zmŕtvychvs-
tania by kríž bol znakom obety, ale nemal 
by zmysel. „Ale vďaka zmŕtvychvstaniu 
je to znamenie Kristovho, ale aj nášho 
víťazstva nad smrťou.“ Svätencom povedal, 
že aj oni budú konfrontovaní s krížom ako 
všetci ľudia. „Netreba zutekať, ale zjedno-
tiť sa s Kristovým krížom.“ (-mg, IS PA)
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NAD PČOLINÝM 
VYZDVIHLI  
NOVÝ KRÍŽ
PČOLINÉ g Veriaci z farností Snina, 
Hostovice, filiálky Čukalovce a miestni 
farníci Pčoliného sa 12. apríla pomodlili 
krížovú cestu v rusínčine spojenú s výstu-
pom na vrch Makovica. Modlitbu viedol 
miestny farár Martin Kostilník spolu so 
sninským protopresbyterom Marošom 
Prejsom, otcom Alexejom Janočkom 
a Michalom Galmusom, správcom farnosti 
Hostovice. Veriaci niesli železný byzant-
ský kríž, ktorý bol na hore inštalovaný 
a posvätený. Vytvoril ho miestny rodák 
Milan Michal Gnip, študent Technickej 
univerzity v Košiciach. „Nie je žiadnej 
cesty k Bohu, iba cez prijatie vlastného 
kríža,“ zdôraznil jeho autor. (Annamá-
ria Gnipová)
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JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 17. – 21. marca 
konali duchovné cvičenia kňazov Prešovskej 
archieparchie pod vedením prof. Jaroslava 
Maxmiliána Kašparů. (IS PA)

VRANOV NAD TOPĽOU-LOMNICA g 

Počas tretieho a štvrtého pôstneho týždňa 
18. – 24. a 25. – 31. marca sa v kláštore sestier 
redemptoristiek konali ikonopisecké kurzy, 
ktoré viedol majster Mihai Cucu z Rumun-
ska. Ikony deviatich účastníkov prvého 
turnusu posvätil po spoločnej večierni pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
(H. Dudová OSsR)

STARÁ ĽUBOVŇA g V Špeciálnej základnej 
škole sv. Anny sa 22. marca konalo projektové 
vyučovanie pri príležitosti svetového dňa 
vody. (D. Kosturková)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 22. – 24. mar-
ca konal Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra 
Liptáka z Košíc. (P. Maľarčík)

DVORIANKY g Duchovnú obnovu pre 
členov Arcibratstva posvätného ruženca 
a členov spolku živého ruženca farnosti 
Dvorianky viedol 23. – 24. marca otec Metod 
Lukačik CSsR, viceprovinciál Michalovskej 
provincie redemptoristov. (G. Čverčko) 

KRUŽLOV g Redemptoristi, otcovia Jozef 
Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR, vyko-
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PREŠOVSKÝ SEMINÁR  
OTVORIL SVOJE BRÁNY
PREŠOV g V Grécko-
katolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča sa 
7. apríla konal Deň ot-
vorených dverí. Program 
sa začal katechézou 
v seminárnej kaplnke 
a následnou svätou 
liturgiou, ktorú slávil 
prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak 
SJ a spevom sprevá-
dzal seminárny Zbor sv. Romana Sladkopevca. V homílii vladyka zdôraznil, že 
po Adamovom hriechu je každý odsúdencom na smrť, ktorého Ježiš vykúpil.

Po občerstvení nasledovala prezentácia seminára – jeho história, funkcie pred-
stavených i harmonogram dňa. Hosťom sa prihovorili aj vladyka Ján, rektor semi-
nára otec Miroslav Dancák. Na oddýchnutie boli pripravené stanovištia, na kto-
rých mohli účastníci spoznať liturgické predmety, symboliku liturgie a teológiu 
ikonostasu i písanie ikony, históriu a prípravu bohosloveckého časopisu Prameň, 
taktiež naučiť sa spoločenskému stolovaniu či škrabaniu zemiakov. Deň zavŕšila 
modlitba večierne. (-mg)

ŽIACI SÚŤAŽILI 
VO VEDOMOSTIACH 
Z BIBLICKÝCH KNÍH
PREŠOV – KOŠICE g V marci a v apríli sa konali 
súťaže žiakov vo vedomostiach z vybraných bib-
lických kníh. Žiaci prvého stupňa základných škôl 
súťažili v dvoch kategóriách biblickej súťaže. Prvá 
kategória biblickej olympiády je určená žiakom 
druhého stupňa a druhá kategória študentom 
stredných škôl. Trojčlenné tímy si koncom marca 
zmerali sily na protopresbyterátnych kolách, kto-
rých výhercovia postúpili na eparchiálne kolo. To 
sa v Prešovskej eparchii konalo 8., 10. a 11. apríla 
v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Epar-
chiálne kolo súťaží sa v Košickej eparchii konalo 
9. a 10. apríla na Eparchiálnom úrade v Košiciach.

Tri víťazné družstvá v každej kategórii biblickej 
súťaže postupujú na metropolitné kolo do Jusko-
vej Vole. Víťazi biblickej olympiády zas postupujú 
na celoslovenské kolo do Oščadnice v Žilinskej 
diecéze. (katechetické úrady Prešovskej metro-
polie)

V KOŠICKEJ EPARCHII UVIEDLI  
DO ÚRADU NOVÉHO 
PROTOSYNKELA
KOŠICE g Košický eparcha Milan 
Chautur CSsR slávil 31. marca svätú 
liturgiu v košickej Katedrále Naro-
denia Presvätej Bohorodičky, pri 
ktorej sa poďakoval otcovi Vladi-
mírovi Tomkovi za 22 rokov služby 
vo funkcii protosynkela. Poveril ho 
službou duchovného sprevádzania 
kňazov a potvrdil ho v hodnosti 
stavroforného mitráta. Nového pro-
tosynkela archimandritu Jaroslava 
Lajčiaka uviedol do úradu vladyka 
Milan na Veľký štvrtok 18. apríla.

Otec Jaroslav Lajčiak bol v roku 
2010 vysvätený za kňaza. Teologic-
ké štúdiá začal v Prešove a zavŕšil 
na Collegium Orientale v Eichstätte. 
V roku 2015 obhájil na Pápežskom 
východnom inštitúte v Ríme 
doktorát. Od roku 2015 prednáša 
kánonické právo na Pápežskej Urbanovej univerzite a Pápežskom východ-
nom inštitúte. Pôsobil ako duchovný správca farností Pompeiana a Terzorio 
v talianskej diecéze Ventimiglia-San Remo. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi, mu za službu Cirkvi 6. apríla 2019 udelil 
titul archimandrita. Titul označuje kňaza – predstaveného významného 
monastiera alebo skupiny monastierov, ale udeľuje sa aj ako vyznamenanie 
neženatým kňazom. (TSKE)
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SESTRY SLUŽOBNICE OSLÁVILI 
ŽIVOT SPOLUZAKLADATEĽKY
SLOVENSKO g Slovenská provincia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie slávila 7. apríla 100. výročie odchodu do večnosti spoluzakladateľky 
sestier služobníc bl. matky Jozafáty. Tento rok je zároveň rokom úcty blaho-
slavenej.

Pri tejto príležitosti v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávil svätú 
liturgiu otec Daniel Dzurovčin, prešovský vikár pre ekonomiku, ktorý sestry 
povzbudzoval k službe a k obete v láske. Bratislavský eparcha Peter Rusnák 
slávil svätú liturgiu v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne. V homílii povzbudil sestry 
k pravdivému životu. V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky spomienkovej slávnosti predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR. 
V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry, ktoré niesli zažaté sviece ako 
znak, že ich služba má prinášať svetlo a zápal Svätého Ducha. V homílii vlady-
ka Milan vyzdvihol potrebu služby, jednoduchosti, pokory a lásky. Slávnosti 
prebiehali aj v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom, 
na miestach, kde sestry pôsobia. (kongregácia SNPM)

nali 23. – 31. marca ľudové misie vo farnosti 
Kružlov, ktorých súčasťou bola aj návšteva 
základnej školy a centra sociálnych služieb. 
(P. Vasiľ)

PROSAČOV g V Prosačove, filiálnej obci 
farnosti Remeniny, po spoločnej svätej litur-
gii v miestnom chráme posvätil 24. marca 
hanušovský protopresbyter otec Pavol Seman 
miestny dom nádeje. (P. Milenky)

STARÁ ĽUBOVŇA g Formou projektové-
ho vyučovania sa Špeciálna základná škola 
sv. Anny zapojila 25. marca do aktivít Dňa 
počatého dieťaťa. Učitelia žiakom vysvetlili 
zmysel tohto dňa – na živote nenarodených 
detí záleží – a spoločne vyhotovili plagáty 
a pripravili si biele stužky. (S. Dziaková)

STARÁ ĽUBOVŇA g Žiaci Špeciálnej 
základnej školy sv. Anny a klienti Domu sv. 
Anny navštívili 26. marca mestskú knižnicu. 
(S. Dziaková)

PREŠOV g Žiaci, rodičia aj zamestnan-
ci Cirkevnej základnej školy s materskou 
školou bl. P. P. Gojdiča sa 28. marca v Chrá-
me Povýšenia sv. Kríža mohli zamyslieť nad 
Kristovým utrpením pri modlitbe krížovej 
cesty, ktorú si pripravili žiaci tretieho ročníka 
a spevom sprevádzali žiaci z hudobno-dra-
matického krúžku. (A. Pavlišinovičová)

TREBIŠOV g Učitelia Cirkevnej základnej 
školy a materskou školou sv. Juraja usporia-
dali 29. marca pre deti v Trebišove interak-
tívnu pôstnu aktivitu S Ježišom na krížovej 
ceste. Po hranej scénke zajatia Krista v Get-
semanskej záhrade, si deti vyskúšali nesenie 
kríža cez prekážky, prezliekanie zo šiat či 
schopnosť padať na športovom stanovisku. 
Vytvorili aj spoločnú mozaiku kríža, Ježišovu 
potupenú tvár aj srdce, na ktoré vpísali svoje 
hriechy. (-czs)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 
29. – 31. marca konala Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka 
mladí rozoberali tému zranenia, odpustenia 
a modlitby chvál. V Škole služby v odbore 
animátorka skupiny Renáta Ocilková pri-
blížila tému hodnoty života. V kreatívnom 
odbore mali mladí vymyslieť pieseň, výzdobu 
i kreatívnu modlitbu. (V. Žolnová)

PREŠOV g Do funkcie hovorcu Prešovskej 
archieparchie vymenoval 1. apríla prešovský 
arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ otca 
Michala Pavlišinoviča. (IS PA)

SLOVENSKO g V Prešovskej archieparchii 
a v Košickej eparchii prebehlo začiatkom ap-
ríla vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia oča-
mi detí a výtvarného projektu Východní svätí 

VLADYKA JÁN BABJAK SA MODLIL 
ZA SVOJHO PREDCHODCU
ABRANOVCE g Pri príleži-
tosti 5. výročia smrti biskupa 
Jána Hirku navštívil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ farnosť Abranov-
ce, kde v Chráme Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
obetoval 16. apríla božskú 
službu vopred posvätených 
darov za svojho predchodcu 
spolu s miestnym správcom 
farnosti Vladimírom Sekerom-
Miklušom a otcom Gabrielom 
Székelyom.

V homílii vladyka upriamil pozornosť na lásku Krista, ktorý sa dáva mučiť, 
a varoval pred nebezpečenstvom zotročenia majetkom, pričom za príklad dal 
spravodlivého Jóba.

Po skončení služby sa vladyka Ján spolu s kňazmi a veriacimi pri hrobe bisku-
pa Jána Hirku spoločne pomodlili panychídu. (Vladimír Sekera-Mikluš)
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pre súčasnosť, ktoré organizujú katechetické 
úrady. Tri najlepšie práce výtvarnej súťaže 
postupujú na celoslovenské kolo na Katolícke 
pedagogické a katechetické centrum do Le-
voče. Tri najlepšie diela z každej kategórie 
projektu, ktorého témou boli Sedmopočetní-
ci, postupujú na metropolitné kolo v Juskovej 
Voli. (katechetické úrady Prešovskej metro-
polie)

PREŠOV g Do regionálneho kola jubilejné-
ho 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín 
v historickej budove Divadla Jonáša Zábor-
ského sa 5. apríla zapojil detský divadelný 
súbor Cirkevnej základnej školy bl. P. P. Goj-
diča v Prešove. Ich predstavenie Gruffalo sa 
umiestnilo v zlatom pásme. (M. Vinjarová)

JUSKOVA VOĽA g Na tematický víkend 
na tému Ukáž mi cestu, Pane v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre Bárka zavítali 
5. – 7. apríla mladí z protopresbyterátov Me-
dzilaborce, Snina a Stropkov. (E. Nemcová)

MICHALOVCE g Na Akatistovú sobotu 
6. apríla slávil v Bazilike Zostúpenia Svätého 
Ducha košický eparcha Milan Chautur CSsR 
pri príležitosti fatimskej soboty svätú litur-
giu. (R. Fučko)

PREŠOV g Žiaci druhého stupňa Cirkevnej 
základnej školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
zvíťazili 8. apríla na krajskom kole anglickej 
súťaže Language flower v Prešove, na kto-
rej predstavili divadelné predstavenie The 
Selection, ktorej autorkou je žiačka 8. ročníka 
Anastasia Pasoková. (M. Vinjarová)

STARÁ ĽUBOVŇA g V Špeciálnej základnej 
škole sv. Anny sa 9. apríla uskutočnila pred-
náška stomatológa Martina Kollára zameraná 
na starostlivosť o zuby. (S. Dziaková)

PREŠOV g Prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ sa 11. apríla stretol s Mila-
nom Majerským, predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja, a tridsiatimi poslan-
cami krajského zastupiteľstva, aby sa týmto 
spôsobom poďakoval za spoluprácu. Program 
tvorila prehliadka Katedrálneho chrámu sv. 
Jána Krstiteľa, návšteva Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty Prešovskej univerzity i pre-
zentácia jednotlivých pastoračných centier 
a pútnických miest archieparchie. (IS PA)

PREŠOV g Špeciálnu základnú školu sv. 
Anny reprezentovala 12. apríla žiačka Antónia 
Patorajová na Atletickom festivale detí 
s Downovým syndrómom v športovej hale. 
(V. Zamišková)

VARHAŇOVCE g Na vrchu Skalka sa vo 
Veľký piatok 19. apríla konala krížová cesta, 
počas ktorej bol osadený aj nový drevený 
kríž. (F. Vasiliková OSBM)

V NOVOSADE POSVÄTILI 
ZREKONŠTRUOVANÝ IKONOSTAS
NOVOSAD g Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil vo veľkonočný 
pondelok 22. apríla obnovený ikonostas v Chráme svätého veľkomučeníka 
Juraja. V kázni vladyka pripomenul, že každý veriaci i celá Cirkev sa obnovuje 
Kristovým vzkriesením. Dôležité je však aktívne prežívať kresťanské hodnoty 
a podieľať sa na živote Cirkvi.

Reštaurátorské práce trvali päť rokov a prevažnú časť ich financovania tvorila 
štátna dotácia. Práce realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Teraj-
ší ikonostas inštalovali počas prvej väčšej obnovy chrámu, zrejme koncom 19. 
alebo až začiatkom 20. storočia. Veľmi výrazne pritom pomohli novosadskí 
rodáci z USA. (Vladimír Seman)
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V ĽUTINE OCENILI VERIACICH
ĽUTINA g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 31. marca ocenil 
šesťdesiatdeväť laických veriacich. Po archijerejskej svätej liturgii v bazilike 
minor každému z nich odovzdal Pamätnú medailu Jubilejného roka Prešov-
skej archieparchie s dekrétom. Počas slávnosti vyjadril všetkým oceneným 
svoju vďačnosť za službu Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi a svedectvo viery.

Ocenenými boli dlhoroční kantori, kurátori a cerkovníci, veriaci, ktorí re-
prezentujú Gréckokatolícku cirkev v speve ľudových a duchovných piesní, 
v gospelovej hudbe, zborovom speve či výtvarnom umení, tí, ktorí sú nápo-
mocní Prešovskej archieparchii v mediálnej oblasti, vo fotografickej činnosti, 
veriaci pracujúci v oblasti evanjelizácie mládeže a Rómov. Medzi ocenenými 
boli viacerí, ktorí vydávali svedectvo vernosti Gréckokatolíckej cirkvi v časoch 
totality, a pamätalo sa aj na tých, ktorí svojím účinkovaním obohatili slávnostný 
galavečer pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. (IS PA)
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NEDEĽA
12. máj
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom
Hľa, bol si uzdravený; viac už nehreš, aby 
sa ti nestalo niečo horšieho. (Jn 5, 14)
Zo slov Ježiša môžeme spozorovať, že 
Boh má iný pohľad ako človek. A to je 
aj pre kresťana celoživotnou formáciou, 
aby „sa napasoval“ do Božej mentality. 
Svätý Pavol v Liste Rimanom píše, aby 
sme sa premenili obnovou zmýšľania 
(porov. 12, 2). Aj v tejto odpovedi 
vnímame, čo je pre Boha podstatné. Keď 
niekomu blahoželáme, väčšinou prajeme 
zdravie, zdravíčko. Veď je to dobré. Ježiš 
v Matúšovom evanjeliu hovorí, že byť bez 
ruky alebo očí, ktoré zvádzajú na hriech, 
je lepšie, ako byť hodený do večného 
ohňa (porov. Mt 5, 29 – 30). Preto je pre 
kresťana najpodstatnejšie mať pred očami 
spásu duše, lebo tak to vidí Boh. Možno si 
pomyslíte, že to preháňam, no aj na inom 
mieste Ježiš povie: „Lebo aký bude mať 
prospech (zisk) človek, ak by získal 
celý svet, a utrpela by škodu jeho duša? 
(Mk 8, 36)“
Liturgia: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, 
zač. 14; hlas 3; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z Nedele o porazenom, I teraz, kondák 
z Paschy; ostatné z Nedele o porazenom 
(HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

Igor Suchý

PONDELOK
13. máj
Mučenica Glykéria
Kto je tento chlieb, bude žiť nave-
ky. (Jn 6, 58b)
Pokrm je veľmi potrebný pre človeka 
od jeho narodenia až po smrť. Ak 
by prestal jesť, zomrie. To, čo Ježiš 
povedal, znamená, že keď ho prijímame 
v Eucharistii, stávame sa nesmrteľnými. 
Aj keď nám oči zatlačia, aj keď naše ústa 
onemejú, ruky znehybnejú a naše srdce 
ukončí svoju činnosť, budeme žiť ďalej 
v Otcovej láske spolu s Ježišom.
Liturgia: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, 
zač. 24; predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom); 
menlivé časti z Nedele o porazenom; na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvesto-
val a Osvieť sa (HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

UTOROK
14. máj
Mučeník Izidor
Jedni hovorili: „Je dobrý;“ iní zasa: „Nie je, 
iba čo zvádza ľud.“ (Jn 7, 12)
Istý spisovateľ spomína: „Keď som bol 
mladý, často som vystrájal a naši nevedeli, 

čo majú robiť. Bitka nepomáhala, reči ani 
toľko... Ktosi prišiel na nápad, aby som šiel 
do izby, kde je obraz Ježiša Krista, ktorý 
hrozí. Ruka zdvihnutá, tvár vážna. Striaslo 
ma. Keďže som vystrájal, Pán Ježiš mi 
stále hrozil rukou. Odvtedy sme sa na seba 
nepozerali. On nemenil svoju tvár ani 
ruku nedal dole. Až raz som sa na obraz 
dlhšie zapozeral a uvedomil som si, že 
ruku drží tak ako kňaz, ktorý ma na konci 
svätej liturgie žehnal. Svitlo mi. Pane, 
veď ty si mi celý čas žehnal. Odľahlo mi 
a hneď sme sa spriatelili. Odvtedy viem, 
že najväčšiu škodu v duši robí nepravá tvár 
Boha.“
Liturgia: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, 
zač. 25; menlivé časti ako 13. mája 
(HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

STREDA
15. máj
Polovica Päťdesiatnice 
Prepodobný Pachómios Veľký
Nesúďte podľa zdania, ale súďte spra-
vodlivo. (Jn 7, 24)
Nebeský Otec sa na nás nepozerá cez 
lupu zla, aby nám neustále ukazoval 
naše nedostatky. Pozerá sa nás s láskou 
a chápavosťou. Prečo sa tiež nepozeráme 
na svet ako on? Kritizujeme všade, stále 
a všetko. Hľadajme dobro. Všetko, čo 
máme, je dar. Kedy si naposledy ďakoval 
za všetko krásne, čo ti Boh dal? Boh ti 
spolu s radosťami a krásami sveta dal aj 
lupu – lásku, cez ktorú to všetko uvidíš.
Liturgia: Sk 14, 6b – 18, zač. 34; 
Jn 7, 14 – 30, zač. 26; predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti z Polovice 
Päťdesiatnice; namiesto Anjel zvestoval 
sa spieva 9. irmos z Polovice Päťdesiatnice 
(HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK
16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Ja som svetlo sveta. (Jn 8, 12)
Božie slovo je svetlom života. Kto ho nemá, 
blúdi. V 119. žalme je napísané: „Tvoje 
slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň 
na mojich chodníkoch.“ Takže tento svet 
je temná krajina, ktorou môžeš kráčať, 
a svetlom na ceste je ti Božie slovo. Keď ho 
čítaš, vidíš, kadiaľ máš kráčať.
Liturgia: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; 
Jn 8, 12 – 20, zač. 29; menlivé časti z Polo-
vice Päťdesiatnice; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

PIATOK
17. máj
Apoštol Andronik
Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja 
hovorím svetu to, čo som počul od neho. 
(Jn 8, 25)
Sv. Hieronym povedal: „Kto nepozná 
Písmo, nepozná Krista.“ Mnoho ľudí Biblia 
nepriťahuje. Zdá sa im, že je v nej mnoho 
chladných a nezrozumiteľných stránok. 
Kto sa však odváži pozornosťou prelomiť 
prvý obal, v modlitbe ho zasiahne jasnosť 
Božieho posolstva vrytého do Biblie: Boh 
ťa miluje.
Liturgia: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; 
Jn 8, 21 – 30, zač. 30; menlivé časti ako 
16. mája; zdržanlivosť od mäsa (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

SOBOTA
18. máj
Mučeník Teodot
... poznáte pravdu a pravda vás vyslobo-
dí. (Jn 8, 31 – 41)
Ak poznáš diagnózu (a možno aj nie), 
popros o pomoc pri liečbe. To hlavné si 
už spravil, ak si si uvedomil, že si pyšný, 
závidíš, že si lakomý alebo kradneš, že 
tvojou hlavou blúdia nečisté myšlienky... 
Potom zájdi k lekárovi. Čím viac si chorý, 
tým viac je tu pre teba.
Liturgia: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31; menlivé časti ako 16. mája (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

NEDEĽA
19. máj
Piata nedeľa po Pasche  
– o Samaritánke 
Hieromučeník Patrik
Pane, daj mi takej vody... (Jn 4, 15)
Keď Ježiš hovoril o svojej schopnosti dať 
živú vodu prúdiacu do večného života, 
presahovalo to Samaritánkino chápanie. 
Ale keď odhalil tajomstvo jej súkromného 
života, definitívne upútal jej pozornosť. 
V jej vnímaní Ježiša nastáva posun. 
Hovorí: „Pane, vidím, že si prorok.“ Nebolo 
to zatiaľ príliš hlboké vyznanie. Ježišove 
slová plne nepochopila, ale už si našiel 
miesto v jej srdci. Už nebol iba akýsi Žid, 
ktorý porušuje zvyky. Reálne začínala 
počítať s možnosťou, že by mohol byť 
ten, ktorého očakávali – Mesiáš. Úryvok 
rozpráva aj o uhasení smädu Samaritánky 
i jej krajanov, ktorí v Ježiša uverili. 
Spočiatku svoj smäd nevnímali. Keď však 
prenikli do tajomstva Ježišovej identity, 
pochopili, o čom hovoril so ženou 
na začiatku, a po tejto živej vode zatúžili. 
Samaritánka prišla k studni po obyčajnú 
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vodu. Keď však objavila prameň živej vody, 
džbán už nepotrebovala.
Liturgia: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; 
Jn 4, 5 – 42, zač. 42; hlas 4; predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu 
a z Polovice Päťdesiatnice; Sláva, kondák 
Samaritánke, I teraz, kondák z Polovice 
Päťdesiatnice; ostatné z Nedele o Samari-
tánke; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa (HS: 239; PZ: 206; 
HP: 221)

PONDELOK
20. máj
Mučeník Tallelaios
Keby bol vaším otcom Boh, milovali by 
ste ma... (Jn 8, 42)
Ježiš hovorí veľakrát o láske ako 
o univerzálnej, k všetkým ľuďom, dokonca 
k nepriateľom. No dnešná reč je trocha 
iná. Je to revolučná vec. Hovorí o láske 
medzi tými, ktorí sa rozhodli stať sa jeho 
učeníkmi a vytvoriť komunitu.
Liturgia: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 
– 51, zač. 32; menlivé časti ako 16. mája 
(HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

UTOROK
21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj 
deň; i videl a zaradoval sa. (Jn 8, 56)
Dospelý mladý muž, ktorý cestoval 
vlakom s otcom, sa pozeral z okna a kričal: 
„Otec, pozri sa na tie nádherné stromy! 
A ako utekajú dozadu, to je úžasné!“ 
Otec sa usmieval a šťastím mu žiarila 
tvár. No starší pár, ktorý sedel v kupé, 
sa na to pozeral s poľutovaním. Mladík 
znova vykríkol: „Otec, pozri sa, oblaky 
utekajú zarovno s nami!“ Toto už bolo 
na nich priveľa. Rozhodli sa, že otcovi 
dohovoria: „Pane, prečo nezoberiete syna 
k dobrému lekárovi?“ Otec sa len usmial: 
„Práve sa vraciame z nemocnice. Môj syn 
bol od narodenia slepý a dnes vidí svet 
prvýkrát.“ 
Každá osoba na tejto planéte ma svoj 
vlastný príbeh. Nesúďme ľudí skôr, než 
spoznáme ich skutočný príbeh. Pravda nás 
môže prekvapiť.
Liturgia: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; 
Jn 8, 51 – 59, zač. 33 (radové); Sk 26, 1 – 5. 
12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b 
(apoštolom); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z Polovice Päťdesiatn-
ice a apoštolom, Sláva, kondák apoštolom, 
I teraz, kondák z Polovice Päťdesiatnice; 
ostatné z Polovice Päťdesiatnice a apoštol-
om; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa (HS: 238, 184; PZ: 205, 
141; HP: 220, 135)

STREDA
22. máj
Zakončenie sviatku Polovice Päťdesiat-
nice 
Mučeník Bazilisk
Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a roz-
dával... (Jn 6, 11)
Chlapec mal len päť chlebov a dve rybičky. 
Keď ich odovzdal Ježišovi, v jeho rukách sa 
zmenili na požehnanie pre mnohých. Ježiš 
koná mnohé zázraky cez nás, cez ľudí. 
Nezáleží na veľkosti zásob, ale na tom, 
či sme ochotní podeliť sa – odovzdať to 
Ježišovi. Je možné, že aj ďalší ľudia mali 
potraviny. Azda viac ako chlapec. Možno 
si pomysleli, že to aj tak nebude stačiť. 
A nepriniesli nič. Chlapec dal všetko, čo 
mal, a Ježiš z tejto ochoty spravil zázrak. 
Hoci nemáme veľa, keď sme ochotní 
podeliť sa, dejú sa zázraky. Viac získame, 
ako stratíme. Netýka sa to iba jedla 
či peňazí, ale aj viery, lásky, nadšenia, 
obetavosti. Prajem vám odvahu.
Liturgia: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18; menlivé časti 15. mája (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK
23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
On volá svoje ovce po mene... (Jn 10, 3)
Základom vzťahu medzi pastierom 
a ovcami je osobné poznanie a láska. Ten, 
kto miluje, nepoznáva druhého ako objekt, 
ktorý mu patrí. Poznáva ho v slobodnom 
darovaní sa. Láska umožňuje hlbší pohľad 
do druhej osoby. Vtedy vzniká tajomné 
spojenie medzi dvoma milujúcimi sa, 
osobitné puto, vzájomné slobodné 
otvorenie sa jeden druhému.
Liturgia: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 
– 10, 9, zač. 35; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom); tropár zo 4. hlasu, Sláva, I teraz, 
kondák z Nedele o Samaritánke, ostatné 
z Nedele o Samaritánke; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa 
(HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

PIATOK
24. máj
Prepodobný Simeon
Ak si Mesiáš, povedz nám to otvore-
ne. (Jn 10, 24)
Ježiš musí opäť čeliť výzve dokázať svoj 
mesiášsky nárok. Požiadavku vyhlasuje 
za v podstate nesplniteľnú, lebo na to 
nestačia vonkajšie dôkazy. Museli 
by mať vnútorné spojenie s Bohom, 
založené na láske, ktorú nemajú. Tým 
však odmietajú prijať od Boha aj večný 

život, o ktorý sa tak veľmi usilujú cez 
vonkajšie zachovávanie náboženských 
predpisov. No jediný, kto im môže od Otca 
sprostredkovať dar večného života, je Ježiš.
Liturgia: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37; menlivé časti ako 23. mája; 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 239; PZ: 206; 
HP: 221)

SOBOTA
25. máj
Tretie nájdenie hlavy Ján Krstiteľa
Moje ovce počúvajú môj hlas... (Jn 10,27)
Turisti oddychovali po ťažkej túre. Zrazu 
sa v diaľke vynoril pastier so stádom oviec. 
Po chvíli sa objavil na opačnej strane 
druhý pastier so stádom. Zastali pred 
nimi, priateľsky sa pozdravili a dali sa 
do rozhovoru. Turisti si povedali: „To teda 
bude zmätok. Sme zvedaví, ako si svoje 
ovce rozdelia.“ No keď sa pastieri rozlúčili, 
každý buchol palicou o zem, zapískal, 
zakričal a jeho ovce sa vybrali za ním. 
Po chvíľke sa sformovali dve krásne stáda 
v pôvodnom zložení. 
Ovce sa vedú, nie ženú! Pastier ide na čele, 
nekričí, nekľaje, neudiera palicou. A Ježiš 
hovorí aj o sebe ako o dobrom pastierovi.
Liturgia: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; 
Jn 10, 27 – 38, zač. 38 (radové); 2 Kor 4, 6 – 
15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi); 
tropár zo 4. hlasu a Jánovi, Sláva, kondák 
Jánovi, I teraz, kondák z Nedele o Sama-
ritánske; ostatné z Nedele o Samaritánke 
a Jánovi; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 239, 155; 
PZ: 206, 109; HP: 221, 110)

NEDEĽA
26. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom 
Apoštol Karpos
Ty veríš v Syna človeka? (Jn 9, 35)
Keď sa ľudia stretnú, najčastejšie si želajú 
dobré zdravie. No nemala by nás uspokojiť 
len snaha o fyzické zdravie a dobrú 
kondíciu. Dôležitejšie je naučiť sa správne 
zmýšľať a žiť podľa svedomia. Nenechajme 
sa zlákať materialistickou spoločnosťou, 
ktorá žije v omyloch a preferuje telo pred 
duchom. Neželajme si len dobré zdravie, 
ale aj to, čo potrebuje naša duša. Iba tak 
uspokojíme vnútornú túžbu po šťastí.
Liturgia: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34; hlas 5; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z Nedele o slepom, I teraz, kondák z Pa-
schy; ostatné z Nedele o slepom; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Os-
vieť sa (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

Ján Rusnák
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Vieš, kto všetko zvykne byť vyobraze-
ný na scéne snímania z kríža, ktorú 
môžeš nájsť na plaščenici?
Úloha: Z mien vyber tie správne.

Symbolizuje umučeného Pána. Kňaz ju 
berie na svoje plecia počas veľkopiatkovej 

večierne. Spolu s ľuďmi v sprievode za 
spevu tropára (Ctihodný Jozef/ Blahoob-
raznyj Josif)  obchádza chrám. Potom ju 
uloží do pripraveného hrobu v chráme, 
aby sa cez ňu mohli veriaci pokloniť 
spásonosnej obeti Ježiša Krista. Pred 
Utierňou vzkriesenia vo Veľkú a svätú 

nedeľu Paschy ju prenáša na prestol 
a hrob tak ostáva prázdny. Tento zvyk sa 

v našich krajoch udomácnil v 16. storočí.

Poslal ma starec Simeon. Vraj 
vy si s tým určite budete 

vedieť poradiť.
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To sa 
musí opraviť, 
aby na sviatky 
bolo všetko, 
ako má 
byť.

...
opravil.

detská   

Ahoj, deti,
tohtoročná Veľká noc je síce za nami, ale 
jej viditeľný znak ostáva na prestoloch 
v chrámoch počas celého poveľkonoč-
ného obdobia. Ide obdĺžnikové plátno 
väčších rozmerov, na ktorom je zobra-
zené mŕtve telo Krista alebo ikonogra-
�cký výjav sňatia z kríža a uloženia do 
hrobu. Okraj plátna v červených alebo 
bordových tónoch lemuje text veľkopi-
atkového tropára, často aj rôzne výšivky 
a strapce zlatej farby. Volá sa plaščenica. 

Kto tam bol?

Príbehy poslušníkaPresväté telo 
Zanes ju

otcovi Jánovi,
on už kadečo

... 

Otče, keby ste vedeli, ako 
opatrne a s láskou ju 
opravil... 

                    ... keď
   sa jej dotkne, akoby sa dotkol  
      chladného tela mŕtveho Krista.

Otec, čo mám 
s tým robiť?

Utri
stôl, prestri

biely obrus, a až 
potom naň polož 

plaščenicu.

                                    Neču-
                                  dujem   

                            sa. Starec
           Ján má v sebe veľkú   
     úctu a pokoru. Raz mi
            povedal,... 

Plaščenica zostáva na prestole až do 
sviatku Nanebovstúpenia Pána. 
Z prestola sa odkladá deň pred týmto 
sviatkom, na zakončenie paschálneho 
obdobia. Je to 40 dní na znak toho,
že Ježiš po svojom vzkriesení sa ešte
40 dní zjavoval svojim učeníkom.
Úloha: Z jednotlivých častí, ktoré 
vystrihneš, poskladaj plaščenicu.

Poskladaj

Fíha!
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Presvätá Bohorodičkavojak
Jozef z Arimatey

apoštol Peterapoštol Judáš
Nikodém Marta

Mária Magdalénaveľkňaz

Lazár apoštol Jakub Pilát
Ježišapoštol Ján Veronika

Pred Paschou.

   ... , že
vždy,...

Na plaščenici je napísaný tropár, ktorý sa 
spieva na Veľký piatok.
Úloha: Vystrihni si kartičku s plaščenicou  
a tropárom. Môžeš ju podlepiť fareb-
ným papierom a použiť aj ako záložku 
do modlitebníka.

Tropár
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NA SLOVO DAROVALI

čitatelia časopisu, Varhaňovce, 10 eur; Michal 
Novotný, Žiar n/Hronom, 10 eur; Monika 
Vaňková, Košice, 10 eur; čitatelia časopisu, 
Strážske, 9,50 eura ; čitatelia časopisu, Zem-
plínska Široká, 7,50 eura; Anna Jurčišinová, 
Vyšná Pisaná, 6,50 eura; Anna Fedorová, Ži-
lina, 6,50 eura; Anna Vatraľová, Svidník, 6,50 
eura; Božena Kavalcová, Bratislava, 6,50 eura; 
Ernest Sirochman, Michalovce, 6,50 eura; 
Eva Tkačová, Dúbravka, 6,50 eura; čitatelia 
časopisu, Streda nad Bodrogom, 6,50 eura; 
Helena Hodvábna, Martin, 6,50 eura; Ján 
Jurč, Michalovce, 6,50 eura ; Jolana Siváková, 
Ložín, 6,50 eura; Jolana Jakubčáková, Poprad, 
6,50 eura; Jozef Polačko, Prešov, 6,50 eura; 
Jozef Komara, Brutovce, 6,50 eura; Juraj 
Mantič, Bratislava, 6,50 eura; Juraj Gonda, 
Kociha, 6,50 eura; Katarína Žideková, Košice, 
6,50 eura

Zo srdca ďakujeme.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Pozývame zástupcov miestnych pobočiek 
a všetkých cyrilo-metodských priaznivcov 
a ctiteľov v sobotu 25. mája do Michaloviec 
na valné zhromaždenie SSCM.

V pondelok 10. júna budeme odhaľovať 
pamätnú tabuľu Mgr. Mikulášovi Kasardovi 
v Sečovciach o 16.00 h na budove bývalej 
SVŠ, kde pedagogicky pôsobil. Potom bude 
o 18.00 h v miestnom chráme svätá liturgia 
s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Pozý-
vame tých, ktorí ho poznali, aj jeho bývalých 
študentov.

BLAHOŽELÁME

Náš drahý duchovný otec Slavomír Gereg 
z farnosti Poruba pod Vihorlatom oslávil 8. 
mája krásnych 50 rokov života. Ďakujeme 
Bohu za vás, za to, čo pre nás robíte a kým 
pre nás ste. Do ďalších rokov vyprosujeme 
pevné zdravie, hojnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnoha-
ja i blahaja lita!

bohuznáma rodina

Náš duchovný otec Tomáš Labanič oslávil 
8. apríla svoje životné jubileum – 40 rokov 
života. Ďakujeme nebeskému Otcovi za to, 
že nám poslal do Kojšova dobrého pastiera. 
Bohu vďaka za kňaza, ktorý láskavým srdcom 
denne rozdáva Kristovo telo a učí nás, ako 
máme žiť, aby sme dosiahli nebeské kráľov-
stvo. Vďaka za kázne, ktoré prenikajú do na-
šich sŕdc a menia naše životy. Radostne vám 
blahoželáme, v modlitbách za vás ďakujeme 
Bohu a vyprosujeme vám pevné zdravie 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Do ďalších 
rokov vašej ťažkej, ale krásnej práce vám 
zvolávame na mnohaja i blahaja lita.

veriaci z Kojšova

Náš duchovný otec Jozef Kavčák, kaplán 
Farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, 11. 

apríla oslávil 34 rokov. Drahý duchovný otče, 
sú to len dva roky, čo ste prišli medzi nás. 
Chceme ďakovať nebeskému Otcovi za dar 
kňazstva, prekrásne kázne a povzbudivé 
slová. Ďakujeme za vaše dobré, pokorné 
a milujúce srdce. Nech vám Svätý Duch 
daruje múdrosť pri ohlasovaní a vysvetľovaní 
Božieho slova všetkým, ktorí prichádzajú 
do chrámu zvelebovať nášho Pána. Nech 
vás Presvätá Bohorodička chráni a my vám 
do ďalších rokov vyprosujeme pevné zdravie, 
veľa fyzických a duchovných síl, spokojnosti 
a trpezlivosti. Patrón farnosti bl. Vasiľ Hopko 
nech požehnáva vašu duchovnú činnosť 
i vaše ďalšie kroky. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci Farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove

Drahý otec Peter Hríb, 
chceli by sme sa vám po-
ďakovať za kňazskú službu 
v našej farnosti a záro-
veň vám popriať všetko 
najlepšie k 35. roku vášho 
života, za ktorý ste sa Bohu 

poďakovali na Svetlý pondelok. Zároveň vám 
vyprosujeme dobré zdravie, veľa šťastia, 
lásky, Božích milostí i požehnania, aby vás 
sprevádzali na vašej kňazskej ceste životom.

„Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, 
navždy som doň položil svoje meno; moje 
oči a moje srdce tam budú neprestajne.“ 
(1 Kr 9, 3b)
Náš presbyter otec Jozef 
Popik oslávil 2. mája 40 
rokov života. Milý otec 
Jozef, nielen chrám ako 
svätostánok Boha, ale aj 
chrám našich sŕdc staviaš 
a prosíš Boha, aby ich 
posväcoval a prebýval v nás. Slová: „Daj 
mi, Pane, horlivosť pre tvoj dom, spaľujúcu 
horlivosť, ktorá strávi moju dušu, horlivosť, 
aby poznali teba a toho, ktorého si poslal, 
Ježiša Krista,“ sú naplnením tvojho živo-
ta. Život je Boží dar a my plní vďačnosti 
zvelebujeme Boha za ten tvoj. Ďakujeme 
nebeskému Otcovi, že poslal do našej far-
nosti teba, dobrého pastiera, ktorý láskavým 
a oddaným srdcom denne zasievaš Božie 
slovo do našich sŕdc, rozdávaš Kristovo telo 
a učíš nás žiť Ježišovu lásku a navzájom sa 
milovať. Vedieš nás k jednému cieľu, ktorý 
človek má od Boha, k dosiahnutiu nebeského 
kráľovstva, a zároveň Boha prosíme, aby nám 
daroval ďalší spoločne prežitý čas. Ďakujeme 
ti, že vštepuješ do našich duší vieru, nádej 
a lásku. Veľká vďaka aj za obetavú duchovnú 
službu. Úprimne ti vyprosujeme, aby ťa Svätý 
Duch hojne napĺňal svojimi darmi, láska 
a ochrana matky Božej ti prinášala požehna-
nie pri ťažkej a namáhavej práci v Pánovej 
vinici. Vyprosujeme pre tvoju pozemskú púť, 
aby ti nebeský Otec dal do života všetko, 
čo osoží, aby žehnal tvoje kroky na mnohé 
a blahé roky.

bratia a sestry z neokatechumenátneho  
spoločenstva a veriaci Farnosti  
bl. P. P. Gojdiča v Starej Ľubovni

Jozef Voľanský z Rudlova oslávil 4. mája 
požehnaných 60 rokov života. Do ďalších ro-
kov mu vyprosujeme hojnosť Božích milostí, 
ochranu nebeskej Matky, trpezlivosť niesť 
svoj kríž, pokoj v srdci, porozumenie a lásku. 
Na mnohaja i blahaja lita!

manželka Marta a deti s rodinami

SPOMÍNAME

 

19. 
mája si 
pripo-
míname 
druhé 
výročie 
úmrtia 
nášho drahého ocka, gréckokatolíckeho 
kňaza otca Ing. Jozefa Mašleja a piate výročie 
úmrtia jeho manželky Anny. Ďakujeme všet-
kým, ktorí si na nich s láskou a v modlitbách 
spomínajú. S láskou v srdci a vďakou Bohu 
za dar života na vás spomínajú syn Jozef 
a dcéry Janka a Gabika s rodinami.
Blaženyj pokoj, vičnaja jim pamjať!

POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujeme všetkým čitateľom 
a priaznivcom za veľkonočné priania, 
modlitbu a podporu. Vám a vašim rodinám 
vyprosujeme pokojný a požehnaný čas.

redakcia

INZERCIA

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie 
liturgických 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. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro-
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo-
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442 
18 28; 0907 268 344
_______________________________________

Cestovná agentúra M-TOURS vás pozýva 
na duchovnú púť do Medžugoria v termínoch 
20. – 27. jún, 4. – 11. júl, 11. – 18. júl ...  
Cena za osobu je 230 eur. V cene je zahrnutá 
cesta klimatizovaným autobusom, sprievodca, 
polpenzia, 2x zastávka pri mori, poistenie, uby-
tovanie, 2x výlet mimo Medžugoria s duchov-
ným zámerom.  
Viac sa dozviete na www.mtours.sk.  

Kontakt: 0902 545 140, 0907 887 861
_______________________________________ 

Ponúkam prácu maliarom natieračom na kaš-
tieľoch, kostoloch na Slovensku a v Rakúsku. 
Dobré zárobkové možnosti. Viac informácií: 
0905 389 162, mejl: reart007@gmail.com

25www.casopisslovo.sk oznamy
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TV LUX

g10.05. (piatok)  08.20 Starý zákon: Jeden ľud, 
jeden chrám 2 16.35 Eucharistické zázraky 
20.20 PKP 20.30 Svätý Anton z Padovy – dok.
g11.05. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 Don 
Camillo a ctihodný Peppone – film (3)
g12.05. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O rastlinách 
16.00 Slovo v obraze 21.00 Medzi nebom 
a zemou 22.30 Ruženec z Fatimy
g13.05. (pondelok)  08.20 Starý zákon: Tisíc zvit-
kov papiera 14.25 Fatimské posolstvo: Panna 
Mária 22.00 Vzkriesenie – dokument

g14.05. (utorok)  08.20 Starý zákon: Potrava slova 
2 17.00 Peter medzi nami 20.55 Gréckokato-
lícky magazín 21.15 Spojení oceánom
g15.05. (streda)  06.15 Akatist 08.20 Lesodo: 
Spoločne pri love 14.05 Vzkriesenie – doku-
ment 16.05 GkM R 20.20 PKP R

g16.05. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 13.30 
Taizé 16.00 Večera u Slováka 17.05 Nová kvali-
ta života 21.10 Poltón: Sklo
g17.05. (piatok)  02.25 Vzkriesenie – dokument 
17.30 Pápež František: Vlastnými slovami – 
dokument 20.20 PKP R 20.30 V pekle prvej 
svetovej vojny – film
g18.05. (sobota)  10.10 GkM R 10.30 Vzkriesenie 
– dokument 11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 
Don Camillo, monsignor, ale nie príliš – film (4)
g19.05. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O zvieratách 
08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze: Svätý Bene-
dikt 21.00 Americko-slovenské inšpirácie
g20.05. (pondelok)  11.00 Pápež František: Vlast-
nými slovami – dokument 14.10 Čím ma ešte 
prekvapíš 22.00 Živé píšťaly
g21.05. (utorok)  10.30 Fatimské posolstvo: Dru-
hé zjavenie Panny Márie 17.00 Viera do vrecka 
20.55 Gréckokatolícky magazín
g22.05. (streda)  03.15 Akatist 08.20 Lesodo: 
Dážď a vietor 20.20 PKP R 20.30 Kresťan v spo-
ločnosti 22.05 Chvály
g23.05. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00 
PKP R 21.50 Mjanmarsko: Nádej na slobodu – dok.
g24.05. (piatok)  08.20 Lesodo: Dobro, zlo a sup 
20.20 PKP R 20.30 Svätá Rita: Patrónka nevy-
riešiteľných vecí
g25.05. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 
Akatist 20.30 Súdruh Don Camillo – film (5)
g26.05. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v ob-
raze: Nanebovstúpenie Pána 20.30 Na ceste 
v rodine: Čistota a plodnosť

TV NOE

g12.05. (nedeľa)  07.50 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  16.55 Chiara Luce Badano: Neobyčejný 
příběh obyčejné dívky 17.40 Svědectví mla-
dých z komunity Cenacolo

g13.05. (pondelok)  08.30 Rok vína – dokument 
11.05 Zambijský Bambo – dokument 13.10 
Příběhy odvahy a víry: Návrat (10) 16.55 Pan 
rektor
g14.05. (utorok)  13.25 Causa Carnivora – doku-
ment 16.00 Biblická studna 17.05 Slovo, místo 
setkání – dokument 20.55 Řeckokatolický 
magazín
g15.05. (streda)  09.20 Dědek a jeho kreslený 
svět – rozprávka 10.45 Olivovník: Dar bohyně 
Athény (3) 12.50 Křesťané na Arabském poloos-
trově – dokument
g16.05. (štvrtok)  07.10 Hrdinové víry (6) 09.40 
Útulek svatého Juana Diega – dokument 12.50 
Královna a matka Chorvatů 16.30 ŘkM R

g17.05. (piatok)  07.20 Ale on není bílý – príbeh 
10.10 Život za polárním kruhem 14.30 Cesta 
k andělům (21) 18.50 Biblická studna
g18.05. (sobota)  08.10 Sedmihlásky (86) 16.15 
Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat (11) 19.15 
Vandrovali hudci – film 20.00 Ostrov mnichů
g19.05. (nedeľa)  08.35 ŘkM R 08.55 Dům ze 
skla? 19.00 Papež František a jeho umění vést – 
dokument 20.00 Mobil – film
g20.05. (pondelok)  09.20 Hriňovský kostelík 
na Islandu – dokument 13.20 Kalvária Nitrian-
ske Pravno – dokument 20.00 Milion hostií 
– film
g21.05. (utorok)  13.00 Jednota různého 18.45 
Animované příběhy velikánů dějin: Jana z Arku 
21.05 Řeckokatolický magazín
g22.05. (streda)  07.30 Zapomenutá generace 
08.40 Víra do kapsy 18.40 Sedmihlásky (123) 
19.15 Jezuitské redukce v Paraguayi
g23.05. (štvrtok)  09.20 Křesťané na Arabském 
poloostrově 12.50 V pohorách po horách (20) 
18.15 ŘkM R 18.50 Vagabund na kolenou
g24.05. (piatok)  12.50 Dopisy z rovníku – doku-
ment 16.35 To pravé srdce Evropy – dokument 
18.45 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
g25.05. (sobota)  08.05 Proměny Oščadnice – do-
kumentárny film 18.00 Příběhy odvahy a víry: 
Otec a syn (12) 18.45 Egypt: Unesené nevěsty
g26.05. (nedeľa)  06.45 Chceme se vrátit domů 
15.40 Misionáři chudých 18.00 Hermie a Stan-
ley na táboře 20.00 Pro větší slávu – príbeh

LUMEN

gNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
g11.05. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život: 
Sme iba poslušné ovečky? (1) 18.00 Emauzy 
– gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálne-
ho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slávi otec Peter Orenič
g12.05. (nedeľa)  13.00 Matka J. G. Tajovský: 
Matka – rozhlasová hra
g18.05. (sobota)  15.15 Literárna kaviareň: Miku-
láš Šprinc – Sonety o láske a báseň Elégia
g19.05. (nedeľa)  13.00 Fatimské deti – rozhla-
sová hra
g25.05. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolíc-
ka svätá liturgia z Prešova
g26.05. (nedeľa)  13.00 H. de Balzac: Otec Goriot 
– rozhlasová hra 20.30 Katolícke pedagogické 

a katechetické centrum a ich aktivity: Víkend 
s Božím slovom, biblická olympiáda a iné
g29.05. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa: Bašta: 
Kultúrno-komunitné centrum v Bardejove, 
vznik, pôsobenie i vízie do budúcnosti. Hostia: 
Veronika Burgerová, Marianna Potanovičová 
20.00 Lupa: Gréckokatolícka farnosť Zámutov

RTVS

JEDNOTKA

g14.05. (utorok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: Hrad 
Devín
g15.05. (streda)  08.50 Kultúrne dedičstvo: 
Nitriansky hrad
g16.05. (štvrtok)  08.50 Kultúrne dedičstvo: 
Levoča

DVOJKA

g11.05. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom
g12.05. (nedeľa)  06.40 Božie domy s Vandalom R 
10.20 Televízny posol 10.50 Slovo
g13.05. (pondelok)  13.05 Televízny posol R

g17.05. (piatok)  14.25 Ako to dokázali – etnogra-
fický dokument
g18.05. (sobota)  06.25 Krížová cesta banskoš-
tiavnickej Kalvárie 08.40 Božie domy s Vanda-
lom
g19.05. (nedeľa)  06.00 Božie domy s Vandalom 
10.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Ruskej 
Bystrej; slávi generálny vikár otec Jaroslav 
Lajčák 13.45 Orientácie 14.10 Slovo
g20.05. (pondelok)  03.50 Slovo R 12.50 Orien-
tácie R

g25.05. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom
g26.05. (nedeľa)  13.20 Orientácie 13.50 Slovo

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

gNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného 
rána
g12.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša 10.05 
Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 
20.05 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa 22.20 
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
g19.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša 10.05 
Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 
20.05 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa 22.20 
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
g26.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické pašiové 
bohoslužby zo Svätého Jura

RÁDIO REGINA

gPondelok  17.05 Viera v živote
gUtorok  10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00 
Duchovné horizonty R

gSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Eku-
ména vo svete R

gNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mly-
ny (Regina-východ) 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R

RÁDIO DEVÍN

gNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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ALEŠ OPATRNÝ:  
AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA 

KNIHA g Útla knižka z vydavateľskej 
dielne Spolku svätého Vojtecha venovaná 
sviatosti zmierenia je napísaná zrozu-
miteľným spôsobom. Pozornosť čitateľa 
upriamuje na to, čo je pri svätej spovedi 
podstatné. Mnohí veriaci totiž strácajú 
odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia, 
preto sa publikácia s originálnym názvom 
môže stať pomôckou na prekonanie bari-
ér. Český pastorálny teológ Aleš Opatrný, 
známy aj na Slovensku, búra falošné 
prístupy k spovedi, prináša nové spoved-
né zrkadlá a usiluje sa poukázať na to, že 
spoveď má byť predovšetkým stretnutím 
s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom. 
Knižka vyšla v novej edícii Kresťanský 
život. (Martina Grochálová)

NIEČO NAVIAC

FILM g Slovenská filmová a televízna 
akadémia v apríli vyhlásila laureátov 
národnej filmovej ceny Slnko v sieti za rok 
2018. Divácku cenu v on-line hlasovaní 
získal film Niečo naviac. Príbeh posti-
hnutej Dorotky, ktorý ukazuje, že i ľudia 
s diagnózou Downov syndróm môžu byť 
prínosom pre svoju rodinu a spoločnosť, 
nakrútili Palo Kadlečík a Martin Šenc, 
o hudbu sa postarala Ľubica Čekovská. 
Svoj cieľ jasne formulovali: „Chceme 
spoločne dostať tento film a tému medzi 
širšie publikum. Chceme o tejto téme 
diskutovať. Chceme zbúrať mýty a pred-
sudky z tejto diagnózy v našej spoločnos-
ti. Radi by sme film dostali do kín, ale aj 
iných priestorov naprieč celým Sloven-
skom.“ (TK KBS/TASR, startlab.sk)

LEN TAK SA STÍŠIM

 
HUDBA g Tesne pred záverom roka 
2018 dokončila Sima Martausová práce 
na svojom novom CD – Len tak sa stí-
šim. Sima vo svojich textoch hovorí veľa 
o sebe, svojom prežívaní, ale nebojí sa ísť 
aj hlbšie a ukázať svoj duchovný život či 
priamo hovoriť o Bohu, ktorému verí. Aj 
preto si získala mnoho fanúšikov medzi 
veriacimi ľuďmi a určite ich táto novinka 
veľmi poteší. „Album obsahuje prevažne 
akustické piesne, ktoré sú zhudobnením 
môjho prežívania, môjho života, vzťahov, 
ale aj rozhovorov s Bohom,“ zhodnotila 
speváčka. (kumran.sk)

 Y M K O T Ú S I S T O K A L T O Z
 S P R R A N D T E R L C N R S Á T
 Y B A Ž N A A V E O I A A J K E Y
 C T E T I V S P T N V T A O S S P
 Š O I H E A Ú J A T Y K N E A N I
 I A Ž C R S A T I N V E Y L K T R
 N A M I L O S R D E N S T V O R Y
 B I L O V Y B E T S A A L L Á P T
 A L S S T O K Y Č L Y O I I E N A
 Š L A K Š A T O V T H P M R V V F
 R E A T N E M U L Y Y D I X O K R
 E F E N O L T E V S R T T O R B A
 V L A H A K C O P O K L A D Y M H

Legenda: ATLASY, BLATO, BRITVA, BYVOL, CELTY, CITY, DEKAN, 
ETAPY, FAKTY, FENOL, HARFA, HROBY, ISKRA, KRYHY, KVETY, 
LIMAN, LIMITA, LUMEN, MILOSRDENSTVO, NÁVYK, OLIVY, 
OXIDY, PANNA, PILOTI, POKLADY, SEKTA, SLIVKA, STANICA, 
STAVEC, STENY, STOKA, STOKY, SÚPER, SÚTOK, SVETLO, ŠAMOT, 
ŠTART, TANIER, TAŠKA, TORBA, TRATY, TVORY, ÚNAVA, VERŠ, 
VLAHA, VLASY, VLOHY, YPERIT, ZÁKON, ŽABY, ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky; Výherca: Mária Hromjáková z Tichého 
Potoka

Správne riešenia z čísla 6: Krížovka: Slovo, čo Boha pozná-
vať vás. Osemsmerovka: Bez modlitby nič neobstojí.

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

09.00 Otvorenie púte  
a privítanie pútnikov

09.15 Akatist k Presvätej  
Bohorodičke

10.00 Archijerejská svätá liturgia  
Hlavný sláviteľ: vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup metropolita 

 Hlavný kazateľ: vladyka Wo-
lodymir Juščak, eparchiálny 
biskup Vroclavsko-gdanskej 
gréckokatolíckej ukrajinskej 
eparchie v Poľsku

 Spev: Zbor sv. Romana Slad-
kopevca

12.00 Prestávka na obed
	 Možnosť	navštíviť	 

Centrum Jána Pavla II.

14.25	Katechéza	k	Božiemu	 
milosrdenstvu v sanktuáriu

14.50 Príprava na hodinu  
Božieho	milosrdenstva

15.00	Hodina	Božieho	 
milosrdenstva 
Požehnanie	devocionálií

	 Záverečné	slovo,	požehnanie	
devocionálií	a	požehnanie	
pútnikov na cestu domov

Srdečne vás pozývame na

10. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

NA SLOVENSKU
DO SANKTUÁRIA 

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  
V KRAKOVE,

ktorá sa uskutoční

v sobotu 18. mája 2019

Bližšie	informácie	
získate v svojom

gréckokatolíckom 
farskom	úrade.
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
12.05. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
28.05. Kňazský deň
01.06. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Me-
toda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.05. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
26.05. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
17. – 19.05. Seminár o prorockých daroch 
2. Kurz o prorockých daroch s Brendanom 
McCaulleyom sa dotýka daru proroctva 
a používania tohto daru v Cirkvi. Počas kur-
zu bude priestor na individuálne poraden-
stvo a modlitby, prednášky o prorockých 
daroch, ako aj chvály a priestor na to, ako 
slúžiť týmto darom. Kurz je určený ľuďom 
aktívnym v spoločenstve a je potrebné 
odporúčanie ich lídra spoločenstva.
19.05. Deň rodiny na Sigorde, 10. výročie 
centra
30.05. – 02.06. Kurz prípravy na man-
želstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný 
deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak 
máte plnú hlavu predsvadobných príprav, 
alebo sa okolo svadobných salónov ešte 
len prechádzate, urobte pre vašu spo-
ločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah 
posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte 
jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac 
sa o Kurze prípravy na manželstvo môžete 
dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
07. – 09.06. Kurz Rút
21. – 23.06. Kurz Filip

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie 
nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 
h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov 
(10.00 h), Hlinné (11.30 h)
25.05. Festrom: Čičava (13.00 h)

koinoniapo.sk,  
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
15.05. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)
22.05. Večerné chvály (18.00 h)
27.05. Biblický večer (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
15.05. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v Prešove-Sekčove (17.00 h) 


