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S touto otázkou sa stretávame často. Je jasná a zro-
zumiteľná. Odpovede na ňu výrazne ovplyvňujú 
naše konanie. Niekedy to môže byť dobrá práca, 
dobrý plat, túžba po zdraví alebo dobre urobená 
skúška. Inokedy úsilie o záchranu vzťahu, manžels-
tva či iba snaha stihnúť vlak, alebo lietadlo. Môže 
to byť potreba ponáhľať sa a, paradoxne, sa aspoň 
na chvíľku zastaviť. A mohli by sme pokračovať ďa-
lej a ďalej. Mnohé z týchto vecí sú dôležité, a preto 
im venujeme náležitú pozornosť a energiu.

O tom, čo je v danej chvíli dôležité, zvyčajne 
rozhodujeme sami. Závisí to od okolností živo-
ta, od našich povinností, možností, plánov, ale 
hlavne od nášho presvedčenia. Je to odpoveď 
na konkrétnu situáciu v konkrétnom čase. 
Rozhodnúť sa pre niečo znamená vnútorne sa 
s tým stotožniť. Problém zvyčajne máme vtedy, 
keď stojíme pred niekoľkými výzvami naraz. 
Vtedy si treba vybrať len jednu a ostatné ponechať 
bokom na chvíľu alebo navždy. Ako v podobenstve 
o pozvaných na svadbu. Všetci sa ocitli v rovnakej 
situácii. Stáli pred otázkou prijať či neprijať pozva-
nie. Premýšľali a hodnotili, čo je pre nich dôležité. 
Napokon sa rozhodli sami. Každý z pozvaných 
hostí sa, žiaľ, ospravedlnil a pozvanie odmietol. 
Dôležitejšie pre nich bolo ostať doma a pokračovať 
v tom, čo si naplánovali. Videli iba svet okolo seba, 
a to sa im stalo osudným. Celkom ináč odpovedali 
žobráci, chorí a chudobní, ktorí pozvanie 
na svadbu dostali, takpovediac, na uliciach 

a križovatkách. Pozvanie na svadbu bolo pre nich 
dôležitejšie než čokoľvek iné, čím doposiaľ žili. Zdá 
sa, že videli viac než tí prví, ktorí mali vo svojom 
živote všetko poukladané a naplánované. Videli, 
čo je skutočne dôležité. A rozhodli sa správne. Ich 
život sa tak stal bohatším, krajším a zmysluplným.

Čo je teda dôležité? 

Jednoduchá otázka, a predsa náročná na jedno-
značnú či akademickú odpoveď. Dôležité sú malé 
a každodenné rozhodnutia. Vieme, že robíme 
správne, hlavne, ak ich uznáme za dôležité v tej 
správnej chvíli. Sú aj iné, oveľa väčšie, nie kaž-
dodenné, ktoré si vyžadujú hlbšiu reflexiu pri 
rozlišovaní a väčšiu zaangažovanosť. Objavujú sa 
ako výrazné medzníky nášho života, pre ktoré sa 
rozhodneme. A do tretice sú tiež také, ktoré sú 
trvalou súčasťou nášho života, životnej filozofie, 
životného štýlu, nášho presvedčenia a našej viery. 
Tie sú pre nás dôležité neustále. Vždy a za každých 
okolností. Sú to hodnoty, ktoré sme spoznali a pri-
jali. Hodnoty, ktoré s Božou milosťou vyznávame 
a praktizujeme. Hodnoty evanjelia, ktoré majú du-
chovný, ľudský a večný charakter – svetlo evanjelia, 
poklad viery a bohatstvo múdrosti. Dávajú zmysel 
nášmu životu. Sú základnou bázou všetkých našich 
rozhodnutí, veľkých aj malých. Pomáhajú nám 
vždy pri rozlišovaní medzi tým, čo je a čo nie je pre 
nás dôležité.

Všetkým čitateľom žehnám a želám, aby si poklad 
viery chránili. Je to základný kameň, na ktorom bu-
dujeme dom nášho života. Je to prameň, z ktorého 
čerpáme, aby sme sa správne rozhodli pre to, čo je 
pre nás v danej chvíli naozaj dôležité.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

ČO JE DÔLEŽITÉ?
vladyka Marián Andrej PACÁK CSsR
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SVÄTÝ DUCH PRINÁŠA 
HARMÓNIU

Marek BARAN

Počas slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha Svätý 
Otec priblížil dielo a pôsobenie Svätého Ducha v živote 
apoštolov a jeho potrebu v dnešnom živote.

„Turíce nadišli pre učeníkov po päťde-
siatich dňoch neistoty. Na jednej strane 
Ježiš bol vzkriesený, oni ho plní radosti 
videli a počúvali ho, dokonca s ním 
jedli. Na druhej strane však ešte nepre-
konali pochybnosti a strach: zotrvávali 
za zatvorenými, so slabými vyhliadkami 
do budúcnosti, neschopní ohlasovať 
toho, ktorý je živý. Potom prichádza 
Svätý Duch a obavy sa vytrácajú: apoštoli 
už teraz nemajú strach ani pred tými, 
ktorí ich idú uväzniť. Predtým boli 
ustarostení o svoj život, teraz už nemajú 
strach umrieť. Predtým boli uzavretí vo 
večeradle, teraz ohlasujú všetkým ľuďom. 
Príbeh učeníkov, ktorý sa zdal byť už 
na konci, sa celkom obnovuje mladosťou 
Ducha: tí mladí ľudia, ktorí sa v zajatí 
neistoty cítili bez budúcnosti, boli 
odrazu premenení radosťou, ktorá ich 
znovuzrodila. Toto vykonal Svätý Duch. 
Svätý Duch nie je, akoby sa mohlo zdať, 
niečo abstraktné: je to celkom konkrétna 
a celkom blízka osoba, ktorá nám mení 
život. Svätý Duch priniesol do života 
apoštolov harmóniu, ktorá im chýbala, 
tú, ktorá je mu vlastná, lebo on sám je 
harmónia. Vnútri, vo svojom srdci učeníci 
potrebovali byť zmenení. Ich príbeh 
nám hovorí, že vidieť Vzkrieseného ešte 
nestačí, ak ho neprijmeme do srdca. 
A práve Svätý Duch je ten, čo umožňuje, 
aby Ježiš v nás žil a znovu ožil, a vzkriesil 
nás zvnútra. Preto Ježiš, keď prichádza 
k svojim učeníkom, opakuje: ,Pokoj vám!‘ 
(Jn 20, 19.21) a dáva im Svätého Ducha. 
Pokoj nespočíva v odstránení problémov 
zvonku – Boh svojich učeníkov nešetrí 
od strastí a prenasledovania, ale v prijatí 
Svätého Ducha. V tomto spočíva pokoj, 
tento pokoj daný apoštolom, pokoj, 

ktorý neoslobodzuje od problémov, ale 
oslobodzuje uprostred problémov, sa 
ponúka každému z nás. Je to pokoj, ktorý 
robí srdce podobným moru v hĺbke, ktoré 
je stále pokojné, aj keď hladinou zmietajú 
vlny. Nadovšetko potrebujeme Svätého 
Ducha: to on vytvára poriadok tam, kde 
je zhon. On je pokoj uprostred nepokoja, 
dôvera v skľúčenosti, radosť v smútku, 
mladosť v starobe, odvaha v skúške. Je to 
on, čo v búrlivých vlnách života upevňuje 
kotvu nádeje. Je to Svätý Duch, ktorý 
nám nedovolí zasa upadnúť do strachu, 
pretože nám dáva pocítiť, že sme milova-
nými synmi a dcérami (porov. Rim 8, 15). 
Je to tešiteľ, ktorý nám odovzdáva Božiu 

nehu. Bez Svätého Ducha je život kres-
ťana rozhádzaný, bez lásky, ktorá všetko 
zjednocuje. Bez Svätého Ducha Ježiš 
zostáva iba postavou z minulosti, so Svä-
tým Duchom je živou osobou dneška; 
bez Svätého Ducha je Písmo iba mŕtvou 
literou, so Svätým Duchom je slovom 
života. Kresťanstvo je bez Svätého Ducha 
moralizovaním bez radosti; so Svätým 
Duchom je životom. Svätý Duch je prvou 

i poslednou potrebou Cirkvi (porov. 
sv. Pavol VI.). On ,prichádza tam, kde 
je milovaný, kde je pozvaný, kde je 
očakávaný‘ (sv. Bonaventúra).

Bratia a sestry, modlime sa k nemu každý 
deň. Svätý Duch, Božia harmónia, ty, čo 
premieňaš strach na dôveru a uzavretosť 
na darovanie sa, príď k nám. Daj nám 
radosť zo vzkriesenia, stálu mladosť 
srdca. Svätý Duch, naša harmónia, ty, 
ktorý z nás robíš jedno telo, vlej svoj 
pokoj Cirkvi a svetu. Svätý Duch, urob 
nás dômyselnými tvorcami svornosti, 
rozsievačmi dobra, apoštolmi nádeje.“ 
(úryvok homílie z 9. júna 2019)
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„Nadovšetko potrebujeme Svätého Ducha: to on 
vytvára poriadok tam, kde je zhon. On je pokoj 
uprostred nepokoja, dôvera v skľúčenosti, radosť 
v smútku, mladosť v starobe, odvaha v skúške. Je to on, čo 
v búrlivých vlnách života upevňuje kotvu nádeje.“ 

(Svätý Otec František)
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TROJSVÄTÁ PIESEŇ 

Zvyčajný začiatok, ale i svätá 
liturgia obsahujú pieseň zvanú 
Trisvjatoje. Tento Trojsvätý hym-
nus (Trisagion) má v slovenskom 
jazyku zaužívaný text: „Svätý 
Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľ-
ný, zmiluj sa nad nami“. 
Modlitba sa odvoláva na spev 
serafínov v Knihe proroka Izaiáša: 
„Svätý, svätý, svätý je Pán zástu-
pov“ (Iz 6, 3). Zároveň je vyjad-
rením tajomstva Najsvätejšej 
Trojice, preto sa pri tejto modlitbe 
veriaci prežehnávajú podobne ako 
pri slovách „Otca i Syna, i Svätého 
Ducha“.

SVÄTÝ DUCH  
ZNÁMY, NEZNÁMY

Marko DURLÁK

V sérii článkov vstupujeme do tajomstiev tretej bož-
skej osoby – Svätého Ducha. V tomto čísle sa pozrieme 
na ďalšie dva dary, ktoré nás vovádzajú do hlbšieho preží-
vania Božej blízkosti.

DAR BOŽEJ BÁZNE
Hneď na začiatku treba povedať, že 
jestvuje veľký rozdiel medzi bázňou 
a strachom. V slovenčine to možno 
netreba zdôrazňovať, keďže na ich ozna-
čenie používame dve rozdielne slová, ale 
v niektorých jazykoch jedno i druhé býva 
označované tým istým slovom – strach. 
Aby teda nedochádzalo k zmiešaniu 
pojmov a aby bolo jasné, ktoré z tých 
dvoch máme práve na mysli, pre bázeň sa 
k slovu strach dodáva ešte prívlastok Boží 
– Boží strach. V tomto zmysle diakon 
na liturgii pozýva veriacich, aby pristúpili 
na prijatie Eucharistie, slovami: „So strá-
chom bóžiim i víroju pristupíte – S Božou 
bázňou a s vierou pristúpte!“ Keď teda ho-
voríme o dare Božej bázne, netreba mať 
na mysli strach z Boha, ten strach, ktorý 
nás znepokojuje pri spomienke na vlast-
né hriechy a pády. Ani sa tu nemyslí 
na strach z pekla, ktorý síce môže stačiť 
na to, aby sa človek obrátil a zmenil svoj 
život, ale samého človeka neposväcuje. 
Božia bázeň je úctivý a synovský strach, 
je to vlastne obava uraziť milovanú osobu 
alebo niekoho vo vysokom postavení. Dar 
Božej bázne nám pomáha v tom zmysle, 
že v nás buduje synovský rešpekt voči 
Bohu a pomáha nám vyhýbať sa hriechu 
v obave neuraziť Boha, najvyššie dobro 
a krásu.

Môžeme povedať, že dar Božej bázne 
zahŕňa v sebe tri pocity.

Ide o pocit a uvedomenie si Božej veľkos-
ti, takže sa človek desí i toho najmen-

šieho zla, aby neurazil Boží majestát. 
V jednom z mystických zážitkov povedal 
Pán sv. Kataríne Sienskej: „Dcéra moja, 
nevieš, že všetky tresty, ktoré duša znáša 
alebo môže znášať v tomto živote, nie sú 
schopné zmazať čo i len najmenšiu vinu? 
Je to preto, lebo urážka spôsobená mne, 
ktorý som nekonečné dobro, vyžaduje 
nekonečné zadosťučinenie. Preto chcem, 
aby si vedela, že nie všetky trápenia, ktoré 
niekto musí znášať, sú zoslané na potres-
tanie, ale na nápravu.“ Toto vedomie mali 
mnohí svätí, ktorí denne odprosovali 
Boha aj za tie najmenšie hriechy a nikdy 
sa neuspokojili tým, že už azda urobili 
dosť. Kajúce stichiry, ktoré zaznievajú 
na večierni v nedeľu, sú ukážkovým 
vyjadrením týchto pocitov: „Premýšľaj, 

moja duša, o svojich neprávostiach. 
Čuduj sa, že ťa ešte zem nosí, že ťa ešte 
nepohltila a dravá zver neroztrhala. Ako 
ti len môže slnko svietiť? Vstaň a čiň 
pokánie. Pokorne volaj k Pánovi: ,Zhrešil 
som pred tebou a veľmi som sa previnil. 
Zmiluj sa nado mnou!‘ “ (7. hlas)

Druhým pocitom je ľútosť nad tými aj 
najmenšími hriechmi, ktorými sme ura-
zili Boha, nekonečné dobro, a z toho vy-
plývajúca túžba nejakým spôsobom tieto 
hriechy odčiniť. Mýtnik Zachej po svojom 
silnom zážitku s Ježišom túži vynahradiť 
všetky svoje poklesky minulosti slovami: 
„Pane, polovicu svojho majetku rozdám 
chudobným a ak som voľakoho oklamal, 
vrátim štvornásobne.“ Tretím pocitom, 
ktorý sprevádza Božiu bázeň, je bdelosť 
nad sebou a úsilie vyhýbať sa všetkým 
príležitostiam, ktoré zvádzajú na hriech. 
Sirachovec povzbudzuje: „Pred zlom 
utekaj ako pred zmijou, ak sa priblížiš, 
poštípe ťa. Má zuby ako zuby leva, môže 
zničiť ľudský život.“ (Sir 21, 2)

Dar Božej bázne potrebujeme aj na to, 
aby sme si nevypestovali akúsi nezdravú 
či prehnanú familiárnosť s Bohom. O čo 
ide? Dnes nechýbajú takí, ktorí s ľahkos-
ťou zabúdajú na veľkosť a majestát Boha, 
aké mu patria, a snažia sa znížiť ho len 
na akéhosi pohodového kamaráta, s kto-
rým sa dá dobre „pokecať“. Je pravda, že 
sám Boh nás pozýva do hlbokej intimity 
s ním. Niektoré vyvolené duše môžu 
doslova hmatateľne precítiť obdivuhodnú 
familiárnosť s osobami Najsvätejšej 
Trojice. Nesmieme však zabudnúť, že táto 
ponuka priateľstva prichádza vždycky 
z jeho strany, nie naopak. Nie sme to my, 
čo si z neho robíme kamoša. To on hovorí 
svojim učeníkom: „Už vás nenazývam 
sluhami; nazval som vás priateľmi.“ (Jn 
15, 15) Ale apoštoli ho nazývajú Učiteľom 
a Pánom, a Ježiš to schvaľuje: „Vy ma 
oslovujete: Učiteľ a Pán a dobre hovo-
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ríte, lebo to som.“ (Jn 13, 13) Napokon 
synovská oddanosť vôbec nie je v proti-
klade s familiárnosťou. Keby nám nejaká 
vysokopostavená osobnosť prejavila 
svoju priazeň, budeme si to veľmi vážiť 
a budeme sa cítiť poctení; to však vôbec 
neznamená, že dotyčnú váženú osobu 
začneme hneď potľapkávať po pleci. Aby 
sme práve na tento aspekt nezabudli, 
dar Božej bázne možno v sebe pestovať 
rozjímaním o Božej veľkosti a okrem 

iného správať sa dôstojne v chráme či už 
pri osobnej modlitbe, alebo pri verejných 
bohoslužbách.

DAR NÁBOŽNOSTI
Tento dar nám pomáha v našom srdci 
pestovať nielen synovský vzťah voči 
Bohu, ale aj úctu voči svätým osobám 
a posvätným veciam, a tiež nám pomáha 

starostlivo i s ľahkosťou plniť si svoje 
náboženské povinnosti. Poznáme aj cnosť 
nábožnosti, ktorá je však výsledkom 
nášho úsilia a nadobúda sa namáhavo 
a nie bez ťažkostí. Dar nábožnosti je 
vyslovene darom Svätého Ducha bez 
nejakej námahy z našej strany. Vďaka 
daru nábožnosti môžeme vnímať Boha 
ani nie tak ako najvyššieho vládcu, ale 
skôr ako najlepšieho a najmilovanejšieho 
Otca. Tak to potvrdzuje aj apoštol Pavol 

pinterest.fr
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slovami: „Dostali ste Ducha synov a on 
nás vedie, aby sme volali: „Abba, Otče!“ 
(Rim 8, 15). Toto vedomie v nás roznecuje 
dôveru a lásku, pričom úcta, ktorú treba 
Bohu prejavovať, sa vôbec nezmenšuje.

Aj tento dar, podobne ako pri Božej báz-
ni, je spojený s troma pocitmi.

Je to už spomínaný synovský rešpekt voči 
Bohu, ktorému sa usilovne klaniame. 
Vďaka daru nábožnosti nám rozličné 
prejavy či praktiky vôbec neprídu ťažké; 
práve naopak, robíme ich nielen s ľah-
kosťou, ale stávajú sa doslova potrebou 
našej duše. Toto pociťuje žalmista, keď 
hovorí: „Túžim, ba dychtím po nádvoriach 
Božieho chrámu, moje srdce, celá moja 
bytosť s radosťou volajú k živému Bohu.“ 
(Ž 83, 3)

Druhým pocitom, ktorý sprevádza dar 
nábožnosti, je nežná a vrúcna láska, ktorá 
nás pobáda obetovať sa pre Boha v túžbe 
osláviť ho a páčiť sa mu. Toto prežíva Ježiš 
vo vzťahu k svojmu Otcovi, a preto povie: 
„Ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ (Jn 8, 29) 
Nejde teda o sebeckú nábožnosť, ktorá 
hľadá iba vlastné potešenie. Ani to nie 
je nábožnosť, ktorá je nečinná, lenivá, 
keď treba konať. Ba nie je to ani senti-
mentálna nábožnosť, ktorá si zakladá 
na emóciách a rozplýva sa vo vlastných 
fantáziách. Je to nábožnosť mužná, ktorá 
dokáže prejaviť lásku, a tak plniť Božiu 
vôľu.

Napokon tretím pocitom pri tomto dare 
je poslušnosť, ktorá nám pomáha vidieť 
v Božích prikázaniach a radách múdru 
a otcovskú starostlivosť o nás a o naše 
dobro. Tu má svoj dôvod dôverné zve-
renie sa do rúk milovaného Otca, ktorý 
lepšie než my sami vie, čo nám osoží. Ak 
nás aj vystaví nejakej skúške, je to jedine 
pre naše očistenie a bližšie priľnutie 
k nemu, lebo tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré (porov. Rim 8, 28).

S tými istými pocitmi milujeme aj ďalšie 
sväté osoby a veci s tým spojené. Na pr-
vom mieste Presvätú Bohorodičku, čest-
nejšiu ako cherubíni a neporovnateľne 
slávnejšiu ako serafíni, lebo zo všetkých 
telesných stvorení na nej sa najkrajšie od-
zrkadľuje Božia dokonalosť. Po nej milu-
jeme a uctievame anjelov a svätých, vidiac 
v nich odlesk Božích vlastností. V tomto 
zmysle sa hovorí o sv. Jánovi Zlatoús-
tom, že jeho ústa boli ústami apoštola 
Pavla a Pavlove ústa boli zasa Kristovými 
ústami. Okrem svätých osôb s náležitou 
úctou pristupujeme k svätým veciam, 

ako je napr. Biblia, ktorá je pre nás Božím 
slovom. Preto je kniha apoštola a ešte viac 
kniha evanjelií viazaná do drahej umelec-
kej väzby; preto sa očakáva, že s týmito 
knihami narábame úctivo, lebo cez ne sa 
nám prihovára sám Boh. Sem patrí aj úcta 
k svätým ikonám, ktoré nám sprítomňujú 
zobrazené udalosti alebo osoby. S po-
dobnou úctou a láskou milujeme Cirkev, 
do ktorej patríme, ktorá je Kristovou 
nevestou a zrodila sa v jeho prebodnutom 
boku. Ona nás znovuzrodila v krstnom 
kúpeli a živí nás aj ostatnými sviatosťami. 
Preto ju milujeme ako svoju matku, aj 
napriek chybám a ľudským zlyhaniam, 
ktoré sa na nej bolestivo podpísali. Pekne 
svoj vzťah k Cirkvi vyjadril humanista 
Erazmus Roterdamský: „Milujem Cirkev 
a prijímam ju takú, aká je, v nádeji, že sa 
zmení, lebo aj ona miluje mňa a prijíma 
ma takého, aký som, v nádeji, že sa zme-
ním.“ Svoju lásku a úctu k Cirkvi rozširu-
jeme potom aj na jej viditeľnú hlavu, rím-
skeho pápeža, i na ostatných biskupov, 
ktorí sú nástupcami apoštolov. To isté 
možno povedať o úcte voči predstaveným 
podľa slov prepodobného Jána Klimaka: 
„Na môjho predstaveného hľadím ako 
na Krista,“ ale platí to aj opačne, že totiž 
predstavení hľadia na svojich podriade-
ných tak, ako hľadí nebeský Otec na nás.

Bez daru nábožnosti sa nám Boh bude 
zdať iba krutý a nespravodlivý vládca, 
modlitba a pôst nám budú pripadať ako 
neznesiteľné bremeno, Božie prikáza-
nia budeme vnímať ako obmedzovanie 
osobnej slobody. Určite, v prvom rade 
tento dar potrebujú kňazi a zasvätené 

osoby, keďže ich duchovný život už 
svojou povahou vyžaduje viac modlitby 
a duchovných cvičení. Dar nábožnosti 
nám pomáha všetky tieto veci plniť 
s ľahkosťou a láskou, preto syndróm 
vyhorenia nebude mať priestor. No nielen 
kvôli modlitbe, ale aj kvôli schopnosti 
vedieť jednať s podriadenými alebo sebe 
zverenými dušami je potrebný dar nábož-
nosti, zvlášť vtedy, ak nám podriadení nie 
sú sympatickí alebo ak sa stavajú do opo-
zície. Aj napriek tomu vedieť ich milovať 
a vedieť s nimi komunikovať dokážeme 
vďaka daru nábožnosti, lebo sa usilujeme 
vidieť v nich Krista, aj keď možno tomu 
nasvedčuje máločo. Touto trpezlivosťou 
a vľúdnosťou bol obrnený sv. apoštol 
Pavol voči tým, ktorí skrze neho uverili 
v Krista, hoci ho možno ešte neprijali 
dostatočne. Preto píše: „Deti moje, 
znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás 
nebude stvárnený Kristus.“ (Gal 4, 19)

Rozvíjať v sebe tento dar nám pomáha 
uvažovanie o týchto textoch Sväté-
ho písma, ktoré hovoria o Bohu ako 
o nekonečne milosrdnom a láskavom 
Otcovi, a tiež je veľmi užitočné všetkým 
našim skutkom, ktoré konáme, dať 
tento duchovný obsah: aby bol Boh 
oslávený. Pavlovo povzbudzovanie 
mladého Timoteja nech je povzbudením 
aj pre nás: „Cvič sa v nábožnosti! 
Lebo telesné cvičenie málo osoží, 
ale nábožnosť je užitočná na všetko 
a má prisľúbenie života terajšieho aj 
budúceho.“ (1 Tim 4, 8)

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

JÁN ČISÁRIK (1909 – 1969)
Ján Čisárik sa narodil 26. júna 1909 v Jarabine v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza ako jedno zo siedmich detí. 
Dvaja bratia sa stali tiež kňazmi. Základné vzdelanie 
dostal v Jarabine a v Bajerovciach. Ako desaťročný začal 
študovať na gymnáziu v Prešove, neskôr v Užhorode. 
Potom pokračoval v štúdiu teológie v Prahe a v Prešove. 
Ako ženatý prijal 30. augusta 1931 sviatosť kňazstva z rúk 

vladyku Pavla a nastúpil do Matysovej. Potom pôsobil v Jarabine. V roku 1936 bol 
ustanovený za gréckokatolíckeho farára pre územie Čiech a Moravy so sídlom 
v Prahe. Po príchode Nemcov v roku 1938 z Prahy odišiel a pôsobil postupne 
v Medzilaborciach, v Ďurďoši, v Toryskách a v Ľubici.

V roku 1950 pracoval ako baník, neskôr ako úkolár. Nasledujúci rok ho vysídlili 
do Čiech. V roku 1958 ho príslušníci ŠtB zatkli na dva roky. Po prepustení ešte 
dva roky pracoval ako baník a potom sa presťahoval na Slovensko, do Bratislavy. 
V roku 1968 sa vrátil do Ľubice. Zomrel 7. januára 1969. Smútočné obrady sa ko-
nali 11. januára v Ľubici za účasti päťdesiatich kňazov a zástupu veriacich. (Juraj 
Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ
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KULTÚRA 
VYHODENIA

Jozef GLASA

Tragický prípad Vincenta Lamberta už viac než  
jedno desaťročie zamestnáva lekárov a aktivistov  
po celom svete. 

Po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva 
dal za pravdu lekárom snažiacim sa mu 
prestať podávať jedlo a tekutiny, Výbor 
OSN pre práva osôb s postihnutím sa ne-
dávno vyjadril v prospech aspoň dočasné-
ho pokračovania starostlivosti. Katolícka 
cirkev sa jasne postavila k tomuto prípadu 
21. mája 2019.

Etickou otázkou, ktorú niektorí namie-
tajú, je oprávnenosť dlhodobého posky-
tovania výživy a tekutín ľuďom, ktorí 
sa nachádzajú v PVS. Osobitne, keď sa 
možnosť ich návratu do stavu vedomia 
a aktívneho kontaktu s okolím javí ako 
veľmi nepravdepodobná. Poukazuje sa 
na veľké finančné náklady. Na obrovs-
kú záťaž danej rodiny. Alebo, ak rodina 
potrebnú starostlivosť poskytnúť nemôže, 
na záťaž spoločnosti, jej zdravotného 
a sociálneho systému. Kladú sa rôzne 
otázky: „Má udržiavanie vegetatívneho 
ľudského života nejakú hodnotu? Stojí to 
za to? Taký život? Nejde o nezodpovedné 
mrhanie prostriedkami, ľudskými silami 
a časom? Nedali by sa využiť lepšie? Pre 
chorých, ktorí majú perspektívu uzdra-
venia? Nechýbajú tieto prostriedky tam, 
kde by mohli zachrániť kvalitný život 
alebo zdravie? Nebolo by teda správnejšie 
nechať takéhoto pacienta zomrieť?“

Táto argumentácia nie je nová. Napríklad 
už na počiatku druhej svetovej vojny vied-
la v nacistickom Nemecku k spusteniu 
tajného programu SS s krycím názvom 
Akcia T4 – program eutanázie. Bol určený 
na fyzickú likvidáciu osôb, „ktorých život 
nebol hodný žitia“. Najskôr psychiatric-
kých pacientov a chovancov azylových ús-
tavov. Aby sa ušetrili zdroje vynakladané 
na potrebnú starostlivosť. Systém fyzickej 

likvidácie ľudí, ktorý v rámci programu 
nacisti vyvinuli – plynové komory, Cyklón 
B, kremačné pece na efektívne spaľova-
nie tiel obetí – sa neskôr široko využil. 
V koncentračných táboroch. Kategórie 
obetí sa rýchlo rozšírili. O ľudí politicky, 
rasovo, etnicky či inak nepohodlných. Aj 
táto dejinná skúsenosť učí, že ak sa život 
a dôstojnosť človeka prestanú chrániť 
hoci aj spočiatku v malej, nepohodlnej 
skupine ľudí, zabíjanie sa vlnovito rozšíri. 
Zvyčajne do obludných rozmerov. Vo 
Francúzsku žije v súčasnosti v PVS asi 
1 700 ľudí. V tejto kauze ide teda aj o nich. 
Ak lekárom napokon povolia pána Lam-
berta usmrtiť, tí ostatní môžu byť čoskoro 
tiež na rade.

Ďalšou, akoby etickou námietkou 
je údajná terapeutická úpornosť 
zabezpečenia výživy a tekutín pacientom 
v PVS. Či už ich pravidelným kŕmením, 
alebo pomocou žalúdkovej sondy, či pa-

renterálne. Pripomeňme, že pre pacienta 
nič z toho nie je osobitne zaťažujúce. 
Podľa kritikov však nejde o základnú 
starostlivosť – teda o zabezpečenie výživy 
a tekutín pacientovi, ktorý si ich nie je 
schopný zabezpečiť sám –, ale o liečbu, 
ktorá je vraj vzhľadom na mizivú mož-
nosť zlepšenia stavu úporná. A tak by ju 
teda bolo možné, ba dokonca aj potrebné 
ukončiť. Tu však treba jasne povedať, že 
takýto postup by v skutočnosti znamenal 
úmyselné usmrtenie nevinného. Odňa-
tím potravy a tekutín. Človek by umie-
ral, plánovane, nie z dôvodu zhoršenia 
choroby či komplikácie zdravotného stavu 

alebo postihnutia, ale doslova hladom 
a smädom. „Humánnosť“ tejto procedúry, 
ktorú možno právom považovať za formu 
nedobrovoľnej eutanázie, by malo zabez-
pečiť podávanie potrebných dávok sedatív.

V našich podmienkach by sa takýto 
postup považoval za závažný trestný čin 
– úmyselné usmrtenie nevinného. Vina 
zúčastnených zdravotníckych pracov-
níkov by sa posudzovala prísnejšie. Ich 
povinnosťou je totiž vždy chrániť a napo-
máhať život človeka. Poskytnutie výživy 
a tekutín, pokiaľ v danom prípade pacien-
ta neprimerane nezaťažuje, nepridáva 
k jeho utrpeniu alebo mu nejako ináč 
neškodí, sa na Slovensku, ako vo väčšine 
krajín sveta, pokladá za súčasť základnej 
zdravotnej aj opatrovateľskej starostli-
vosti. A nesmie sa teda pacientovi len tak 
odoprieť.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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Modlím sa za tých, ktorí žijú s ťažkou chorobou.  
Vždy chráňme život, Boží dar, od jeho počiatku 
po prirodzený koniec. Neustúpme kultúre vyhodenia.

(twitter Svätého Otca Františka z 20. mája 2019)
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MÁM RADA  
TICHO

Juraj GRADOŠ

Osudy aktívnych veriacich sú často poznačené vážnymi rozhodnutiami i Božou 
prítomnosťou. Je to život žitý naplno v celej svojej kráse i dráme. O to vzácnejšie je nájsť 
takýto život v dobe, ktorá nepriala rozhodnutiu žiť pre Boha. Pani Mária Miháliková, 
dlhoročná svidnícka kantorka, stála pred podobnou výzvou a vybrala si taký život, ktorý 
ju napĺňal, čo sme pri rozhovore cítili z každého jej slova i gesta.

J	 Kedy ste začali vo Svidníku spievať na litur-
giách po slovensky?

Bolo to ťažké. Niekedy v roku 1973 sme prešli 
na nový kalendár. Ale slovenské liturgie sa tu začali 
oveľa neskôr, za otca Jána Karasa. Najprv sme chce-
li aspoň čítať čítania v slovenčine, aby sme tomu 
všetci rozumeli. Aspoň na jednej z dvoch liturgií, 
ktoré sa tu vtedy slávili. Postupne, po niekoľkých 
mesiacoch, sa pridávali slovenské časti – Verím, 
Pane pred prijímaním, Otče náš... Samotní kurátori 
boli v tom nejednotní. Jedni chceli po slovensky, 
druhí nechceli o tom ani počuť. 
Raz na sviatok Cyrila a Metoda, tuším v roku 1985, 
sa pred chrámom spustila medzi nimi hádka. Vte-
dy sa aj mnohí inteligentní ľudia hádali. Povedala 
som im: „Cyrila a Metod predišli našu dobu a slávili 
liturgiu v jazyku, ktorému ľudia rozumeli. Teraz je 
televízia, rozhlas, noviny po slovensky. A rozumiete 
tomu. Netreba odbúrať cirkevnoslovanskú liturgiu, 
ale keď sú dve, tak nech je jedna po slovensky.“ 
A pridala som: „Na základe slovenského jazyka 
pochopíte cirkevnoslovanské texty.“ Veď mnohí ani 
nevedeli, čo znamená paki i paki alebo iže cheru-
vimy. A niektorí to nevedia možno ani dnes. Bolo 
to vtedy naozaj ťažké. Ľudia robili veci, ktoré som 
od nich vôbec nečakala. 
Išlo to naozaj ťažko. Keď sme slovenské časti na-
vrhli otcovi dekanovi Dujčákovi, ktorý tu zastupo-
val, mal obavy, ale pozval nás k sebe do Šarišského 
Štiavnika. Keď odišiel, tak som s dvoma kurátormi 
sadla do auta a hybaj do Štiavnika vyjednávať. 
A keď sa otec Karas vrátil, povedali sme mu, že otec 
dekan súhlasí so slovenskými časťami. V deväťde-
siatych rokoch to otec Ľubomír Petrík bez obáv 
roztočil naplno. Začali sme po slovensky celú 
svätú liturgiu a za otca Marka Pulščáka aj večierne 
a ostatné obrady.

J	 To ste kantorovali popri zamestnaní? Ne-
bol problém v práci?

V roku 1974 som nastúpila do Čedoku vo Svidníku. 
Keď som potrebovala ísť kantorovať na pohreb, 
tak ma vedúci pustil. Podobne na Veľký piatok. No 
časom na neho jeho predstavení tlačili, že nemôže 
mať v práci „nesocialistického“ pracovníka. No on 
sa ma zastával. A ja som si, popravde, svoju robotu 
robila poriadne. Nezanedbávala som ju, ba robila 
som i navyše. Bol so mnou spokojný – nebál sa mi 
dokonca zveriť pobočku aj v čase, keď prišla in-
špekcia. Bol vtedy v kúpeľoch. Všetko skontrolova-
li, nič zlé nenašli a on prišiel iba podpísať papiere. 
Ale neustále na neho tlačili. Tí naši komunisti, čo 
sem-tam chodili do cerkvi, mi potom povedali: 
„Mariena, on ináč nemohol robiť. On ťa musel pre-
pustiť.“ A tak v roku 1978 prišiel k nám až riaditeľ 
Čedoku z Košíc. Vtedy som dostala na výber – buď 
budem kantorovať, alebo budovať svoju kariéru, 
ktorú som mala naozaj dobre rozbehnutú. Medzi 
rokmi 1974 až 1978 som bola na mnohých nad-
stavbách a kurzoch, kde som na skúškach aj veľmi 
dobre obstála. Navrhovali mi mnohé prilepšenia, 
ale ja som im vtedy povedala, že nemáme kan-
tora a cítim, že do cerkvi nemajú chodiť iba starí 
ľudia, ale aj mladí a deti. Tak to zo mňa vtedy pred 
riaditeľom vyšlo. „Súdruh riaditeľ,“ povedala som 
mu, „mám dve zdravé ruky. Bohu vďaka. Mám dve 
zdravé nohy a viem rýchlo chodiť. Mám ešte dobrý 
rozum. Ja sa nebojím. Tam na ulicu pôjdem za-
metať.“ A keď som sa pozrela cez okno, práve išiel 
po ceste cestár so zmetákom a zametal ju. (Úsmev)

J	 Tak ste išli vo Svidníku zametať ulice?
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Mária Miháliková 
(66) je rodáčka 
z Vyšného 
Svidníka. Počas 
socializmu 
bola možno 
jedinou priamo 
zamestnanou 
kantorkou 
v Gréckokatolíc-
kej cirkvi. Ako 
kantorka už 
pôsobí vyše 
štyridsať rokov. 
Okrem toho 
pôsobila aj 
ako katechétka 
a animátorka pre 
deti už v čase 
socializmu.
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váNie. Po tomto sedení ma nechali v Čedoku ešte rok. 

Dostala som čas na rozmyslenie. Páčila sa im moja 
práca i moje vystupovanie (i na MDŽ, kde som ne-
hovorila ako komunisti, ale hovorila som o žene). 
Veď to bolo zohľadnené i v plate. Práca ma bavila. 
A tak som robila ešte rok. Medzitým som začala 
robiť aj kroniku. No prichádzali Vianoce a potrebo-
vala som voľno, aby som mohla kantorovať. A vtedy 
mi vedúci povedal: „Na Vianoce ti dávam voľno, nie 
dovolenku. Ale do Vianoc musíš dokončiť kroniku.“ 
Vzala som si domov všetky materiály a na svätého 
Mikuláša bola kronika hotová. 
V roku 1979 prišiel zasa riaditeľ z Košíc a tlačil 
na vedúceho. Dostala som ďalšie tri mesiace na ro-
zmyslenie. Koncom septembra som mala povedať, 
ako som sa rozhodla. A tak som napísala svoje 
vyjadrenie a poslala ho priamo do Košíc. Odpísala 
som im, že svojej záľube, teda kantorovaniu, sa 
venujem mimo pracovného času a v tomto ich 
kroku vidím obmedzovanie svojej osobnej slobody. 
Necítim žiadnu vinu. A  odoslala som to na ria-
diteľstvo Čedoku. Tak ma nechali ešte dva roky 
do roku 1981, keď  mi k 31. októbru dali výpoveď. 
Vtedy mi zomrel otec a po pohrebe som rodine 
všetko povedala. Modlila som sa a hovorila Bohu, 
že ak ma v tej práci chce mať, tak to vyrieši. Vedúci 
mi koncom októbra povedal, že môžem robiť 
do konca roka. Iste to súviselo s uzávierkami. Pove-
dala som o tom i duchovnému otcovi a kurátorom. 
Dovtedy som kantorovala zadarmo. Na Vianoce mi 
dávali kurátori dvesto korún, nech si kúpim čižmy. 
Nepotrebovala som peniaze, mala som dobrý plat. 
A od 1. januára som bola nezamestnaná. Ten čas 
som využila na to, aby som poprepisovala mnohé 
knihy s náboženskou literatúrou.

J	 Boli ste teda nezamestnaná?

Dá sa to tak povedať. Pol roka. Vtedy to volali prí-
živníctvo. Keby som bola bez práce dlhšie ako pol 
roka, tak by ma zatvorili. A tak sa kurátori dohod-
li. Farský úrad ma od 2. júla 1982 zamestnal ako 
samostatného kantora za taký plat, aký som mala 
v Čedoku. Až do konca augusta 2016. Takže všetko, 
čo bolo spojené s kantorovaním, mi prechádzalo 
cez hlavu, rozum, hudobný nástroj, teda môj hlas, 
ruky... Nebolo toho málo, ale s Božou pomocou to 
zvládam aj teraz. A ak to bude Božia vôľa, budem 
kantorovať aj naďalej. Veď on ma na to povolal, dal 
mi hlas, odvahu... On sa nedá zahanbiť.

J	 A keď ste ochoreli, kto kantoroval?

Nikdy som nebola chorá. (Smiech) Iba som nie-
kedy zachrípla. Bola som na všetkých liturgiách 
vo Svidníku  i v Potokoch. Vypomáhala som skoro 
na všetkých dedinách nášho dekanátu, zvlášť 
na pohreboch. Niekedy s nižšou kvalitou hlasu, ale 
šlo to.

J	 Ktorá z liturgických piesní je pre vás emoci-
onálne najsilnejšia?

Jaj. (Nádych) Keď si tak zaspievam Roždestvo a po-
večerie na Roždestve či Voskresenije tvoje na Veľkú 
noc.  Na Utierni vzkriesenia si vychutnávam pieseň 
Plotiju (Telom si usnul, pozn. redakcie). Znížim 
hlas, zvýšim, stíšim sa alebo skričím. Cítim, ako by 
Ježiš zaspal, a zrazu vstal, žije.

J	 Kantorujete až doteraz?

Odkedy som v roku 2016 odišla do dôchodku, kan-
torujem menej, ale i tak každý deň, niekedy aj dve 
liturgie. Najmä večierne a niektoré liturgie, služby 
vopred posvätených darov, pohreby či zložitejšie 
obrady sviatkov. Kantorským duchom som prežila, 
smelo môžem povedať, celé detstvo, mladosť, 
vlastne celý život.

J	 Ktoré náboženské piesne, mládežnícke ale-
bo aj od profánnych autorov sa vám páčia?

Nemám vyhradené. No jedna má predsa popredné 
miesto – My kráčame s radosťou. To bola prvá pie-
seň, ktorú som preložila do rusínskeho jazyka. My 
kráčame s radosťov za Isusom Christom (Spev). Ale 
v obľube mám ešte pieseň V strasi i v pokori, ktorá 
sa spievala pred cirkevnoslovanskou svätou litur-
giou. Moderné piesne nepočúvam. Skôr si pustím 
nahrávky náboženských piesní alebo aj mládežníc-
kych. Dokonca sa mi už z pamäti vytratili aj texty 
ľudových piesní, ktoré som spievala v mladosti. 
Teraz mám najradšej ticho. Užívam si ho.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Pani Mária Miháliko-
vá si 31. marca 2019 
prevzala v Ľutine z rúk 
vladyku Jána Babjaka SJ 
pamätnú medailu Jubi-
lejného roka Prešovskej 
archieparchie 2018.

VIETE, ŽE...? 
Slovo kantor označuje 
popredného speváka, 
ktorý spieva alebo 
predspievava liturgic-
ký text. V židovstve 
je jeho ekvivalentom 
pomenovanie chazan. 
Zvyčajne bol kantor aj 
učiteľom. V hovorovej 
češtine dodnes ozna-
čuje stredoškolského 
profesora. 
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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/

KEĎ OSLAVUJEME
Michal HOSPODÁR

Sviatočné dni rôzneho druhu na jednej strane vzbudzujú 
v ľuďoch príjemné pocity spojené so zmenou životného 
rytmu a oddychom. Na druhej strane si viacerí povzdych-
nú: „Konečne sú sviatky za nami a je koniec tomuto neor-
ganizovanému chaosu, ktorý sviatočné dni spôsobili.“ Ako 
teda sláviť a prežívať sviatky, aby boli dňami odpočinku, 
duchovného povzbudenia a v neposlednom rade časom 
budovania rodinného spoločenstva?

RODINNÉ OSLAVY
Osobné sviatky ako narodeniny, meniny, 
výročia sobáša a podobne by mali byť 
v prvom rade stretnutím sa čo najúpl-
nejšieho rodinného spoločenstva. Veď 
prameňom ľudského života je Bohom 
požehnaná manželská láska. Vďaka rodi-
ne sa od detstva formujeme v osobnom 
raste i sociálnych cnostiach potrebných 
na život. V rodine je najlepšia príležitosť 
ďakovať za úžasný dar života, vzájomnú 
lásku rodičov i súrodencov a mnohora-
kú vzájomnú podporu. Každý prírastok 
do rodiny alebo akékoľvek jubileum jej 
člena je vhodnou príležitosťou na radost-
nú (nie nákladnú) oslavu, budovanie 
spoločenstva rodiny, prejavenie si pozor-
nosti. Netreba zabudnúť ani na seniorov, 
ktorí už nie sú pracovne produktívni. To 
však neznamená, že si nezaslúžia našu 
pozornosť a lásku. Pripravené rodin-
né oslavy, sviece na torte, darček ako 
pozornosť a atmosféra lásky sa hlboko 
zapisujú do pamäti detí. Súčasne pôsobia 
aj preventívne proti hľadaniu umelého 
šťastia na ulici alebo pri mobile.

Jednou z najkrajších udalostí v živote 
rodiny je slávenie sobáša. Takáto udalosť 
by sa mala dostatočne vopred naplá-
novať, čo je dnes pre rôzne príčiny skôr 
výnimkou. Oslava spečatenia manželskej 

lásky je jeden z rozhodujúcich momentov 
a zážitkov prežívaných v širšom kruhu ro-
diny a priateľov. Bohužiaľ, dnes často pod 
časovým tlakom organizovaný sobáš je 
skôr vypätím síl ako radostným vstupom 
do nového začiatku.

V rodine sú však aj udalosti, ktoré si 
neželáme. Medzi také udalosti patrí 
smrť niekoho blízkeho. Aj tu je príleži-
tosť na spoločné stretnutie v spomínaní, 
vhodnú katechézu rodičov o zmysle 
života a kresťanskej nádeji a v neposled-
nom rade modlitbu za zosnulého. Smrť 
sa dnes vytláča do technickej oblasti, 
zabúdajúc, že ide o rozhodujúci okamih 
života, od ktorého závisí večnosť. Veď 
kalendárna spomienka na zosnulých 
začiatkom novembra spojená s návštevou 
cintorína nás upozorňuje, že konečným 
cieľom nášho života nie je čas, ale večnosť 
u Pána.

CIRKEVNÉ SVIATKY
Tieto a iné rodinné sviatky sa podobne 
sprítomňujú aj na pôde Cirkvi, kde slávi-
me udalosti zo života Pána, Bohorodičky 
a významných svätých. Centrom kresťan-
ského slávenia počas celého liturgického 
roka má byť nedeľa. Svätý pápež Ján 
Pavol II. vyzdvihuje kresťanský rozmer 
prežívania nedele: „Je to Veľká noc týž-
dňa, v ktorej sa slávi Kristovo víťazstvo 
nad hriechom a nad smrťou, zavŕšenie 
prvého stvorenia a začiatok ,nového 
stvorenia‘ (porov. 2 Kor 5, 17). Je to deň 
úctivej a vďačnej spomienky na prvý deň 
sveta a súčasne predobraz posledného 
dňa očakávaného v činnej nádeji, keď 
Kristus príde v sláve.“ Z toho vyplýva, že 
hodnota nedele vyplýva z kresťanskej 
viery vo vzkrieseného Krista, ktorého 
centrálne spomínajú aj liturgické texty 
utierne a božskej liturgie. Nedeľa má 
byť spoločne slávená v rodine, najprv 
ako oltár Božieho slova a chleba, ktorý 
sa ponúka na nedeľnej svätej liturgii vo 
farskom spoločenstve. Živá účasť celej ro-
diny na nedeľnom slávení je významným 
prostriedkom na budovanie vnútornej 
jednoty rodiny a posilňovanie viery jej 
členov. 
K nedeľnému prežívaniu patrí aj druhý 
oltár – oltár stola. To znamená, že pri spo-
ločnom obede sa všetci členovia rodiny 
navzájom obdarujú svojou prítomnosťou 
v slúžiacej láske. A majú na seba čas.

K väčším cirkevným sviatkom sa viažu 
rôzne tradície. Tradície sú užitočné, ak sú 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ  
VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO RIADITEĽA
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Gymnázia sv. Jána Zlatoús-
teho v Humennom, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a do-
plnkov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 066 01 Humenné.

Vyhlásenie, podmienky a kritériá výberového konania sú uverejnené na interne-
tovej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu Prešov.

Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad

pxhere.com

správne pochopené dospelými a vysvetľo-
vané deťom. Živá tradícia nie je skostna-
tené držanie sa nejakých starých zvykov, 
ale kontinuálne prežívanie osvedčených 
prostriedkov posväcovania sa a ich orga-
nické začlenenie do života viery. Voľakedy 
patrili k nezabudnuteľným sviatočným 
stretnutiam odpustové slávnosti, kde sa 
stretávala širšia rodina, a tak obohati-
la odpustovú farnosť. Často sa putovalo 
do susednej obce pešo za spevu marián-
skych piesní, liturgický program bol 
doplnený inkulturovanými miestnymi 
zvykmi a športom. Tieto živé stretnutia 
prepájali vekové generácie a vytvárali 
nezabudnuteľné zážitky. 
K najkrajším kresťanským sviatkom 
patria nepochybne Vianoce. Posolstvo 
vianočných sviatkov je známe už vyše 
dvetisíc rokov. Jeho centrom je sám 
Boží Syn, ktorý sa z lásky k ľudskému 
pokoleniu vtelil a narodil v betlehem-
skej maštali. Tak ako Boh a jeho láska 
sú nevyčerpateľnými zdrojmi šťastia pre 
ľudského ducha, historická udalosť zrodu 
Ježiša Krista na tejto zemi je neustálym 
zdrojom aj umeleckej inšpirácie, duchov-
nej krásy a náboženského folklóru, vyjad-
reného slovom i spevom. K vianočným 
sviatkom voľakedy neodmysliteľne patrili 
aj koledníci a vinšovači, ktorí svojím 
vystupovaním v každom dome spestrovali 
kolorit sviatkov, a pritom sa súčasne sta-
rali o prenášanie zaužívaných obecných 
zvyklostí z generácie na generáciu. Čas 
okolo sviatku Narodenia Pána je časom 
rodinného stretnutia, preteplených 
medziľudských vzťahov, ale aj sviatočnej 
poézie a hudby. Je to čas nového stret-
nutia s posolstvom, ktoré sa prihovára 

každému človekovi a na prijímajúceho 
pôsobí obšťastňujúcim pocitom. Je to 
posolstvo lásky.

Veľmi dôležité je, aby sme počas pred-
sviatočných dní neprepadli nervóznemu 
chystaniu pokrmov a upratovaniu obydlí 
na úkor rodinnej atmosféry. Za peniaze si 
môžeme kúpiť veľa vecí do domácnosti, 
ale nemôžeme vytvoriť domov, ktorý 
bude naplnený šťastím a spokojnosťou 
jeho obyvateľov. Dominantným pokuše-
ním je dnes počas spoločných sviatočných 
chvíľ venovať sa sociálnym sieťam, tele-
vízii a internetu, kde mladí nachádzajú 
virtuálne „zaujímavejší“ svet ako vlastné 
rodinné spoločenstvo. Je to do veľkej mie-
ry paradox, že moderná technika, ktorá 
má ľudí spájať, ich nakoniec rozdeľuje.

Dnešný sekulárny a konzumný svet sa 
snaží zotrieť rozdiely medzi bežnými 
dňami a sviatkami. Preto bojuje za otvo-
rené predajne a iné prevádzky aj v nede-

ľu, a tým narúša charakter sviatočného 
dňa. Jednou z príčin problematického 
odovzdávania viery deťom je práve to, 
že netrávime v rodine spoločný čas ani 
na sviatky.

Po skončení ostatných majstrovstiev 
sveta v hokeji v našej krajine v jednom 
rozhovore uviedol voľakedajší mládež-
nícky tréner nášho úspešného hokejistu 
Miroslava Šatana túto myšlienku: „Ja som 
vždy chlapcov viedol k víťaznej atmosfére 
pred zápasom. Usiloval som sa ich nabu-
diť na víťazstvo. Preto do každého zápasu 
vkladali všetko, aby zvíťazili.“ Túto výzvu 
môžeme obmeniť aj na rodinnú výchovu, 
aby sme nezabúdali udržiavať v rodine 
radostnú atmosféru. Deti bez veselosti 
nebudú nikdy stáť za mnoho, hovorí 
istý spisovateľ. Radosť je korenie života 
a opravdivá radosť vychádza z vnútornej 
vitality viery a čistého svedomia. Proti 
takejto radosti je sekulárny svet i diabol 
vo svojich snaženiach bezmocný.

Slovenská republika má päť štátnych sviatkov. K nim treba prirátať 
osem dní pracovného pokoja okrem nedieľ, ktoré sú spojené 
s cirkevnými sviatkami, a dva dni pracovného pokoja v máji. 
Podobne je to aj v Českej republike, kde majú sedem štátnych 
sviatkov a rovnako sedem dní pracovného pokoja, z ktorých šesť 
je spojených s cirkevnými sviatkami. Oproti Slovákom obyvatelia 
Česka pracujú aj 6. januára, 15. septembra a 1. novembra.
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IKONA RUSKÉHO 
SEVERU

Milan GÁBOR

S významným mužským monastierom 
ruského severu – Cyrilo-belozerským sa 
spája aj ikona Bohorodičky Hodigitrie 
s rovnakým pomenovaním.

CYRILO-BELOZERSKÁ 
(RUS. КИРИЛЛO-
БЕЛОЗЕРСКАЯ)
Zakladateľom monastiera bol sv. Cyril 
(svetským menom Kuzma) nazývaný 
Belozerský. Pochádzal z významného 
bojarského rodu Beliamovcov. Ako 
tridsaťročný bol podstrihnutý za mnícha 
a prijal meno Kiril (Cyril) v Simonovskom 
monastieri v Moskve. Archimandritom 
monastiera bol v tom čase Teodor, zakla-
dateľ monastiera, ktorý bol synovcom 
a žiakom prepodobného Sergeja Ra-
donežského. Keď archimandritu Teodora 
vymenovali za rostovského biskupa, jeho 
nástupcom a archimandritom sa stal pre-
podobný Cyril. Rok na to mal Cyril počas 
celonočného bdenia videnie. Uvidel 
nádhernú krajinu a počul hlas, ktorý vy-
chádzal z ikony Bohorodičky, pred ktorou 
sa pravidelne modlieval v kélii: „Cyril, 
odíď odtiaľto a choď na sever k Bielemu 
jazeru (Beloje ozero). Tam je tvoje miesto. 
Ja som ti pripravila miesto, kde nájdeš 
spásu!“ V tom čase mal šesťdesiat rokov. 
Ešte v ten istý deň sa aj s prepodobným 
starcom Terapontom (za mnícha bol pod-
strihnutý spolu s ním) vybrali do Volo-
godskej oblasti. Keď prišli do Bielojazer-
ského kraja a stáli na úpätí hory Maury, 
týčiacej sa na brehu rieky Šeksny, spoznal 
Cyril miesto z videnia. Božia Matka ich 
priviedla na predurčené miesto. V zemi si 
vykopali provizórnu zemľanku a krátky 
čas žili spoločne. Po čase s túžbou oddať 
sa prísnej askéze a mlčanlivosti sa starec 
Terapont vzdialil na 15 km od Cyrila. 
Na odľahlom mieste si postavil vlastný 
príbytok. Len zriedka sa navštevovali, 
žijúc každý vlastným životom. To sa stalo 
v roku 1397. Takto sa začala história perly 

ruského severu – Cyrilo-
belozerského monastiera aj 
história divotvornej ikony.

Bohorodička chránila svoj-
ho vyvolenca pred nepria-
teľmi aj zlými ľuďmi. Raz 
prepodobný Cyril zaspal 
v lese a prebudil sa na hlas, 
ktorý volal: „Cyril, bež!“ 
A len čo vstal a urobil pár 
krokov, na miesto, kde le-
žal, dopadla veľká borovi-
ca. Inokedy prepukol v lese 
požiar, keď pocítil, ako ho 
neviditeľná ruka vyviedla 
na bezpečné miesto bez 
akejkoľvek ujmy. Istý 
kresťan sa vytrvalo pokúšal 
podpáliť jeho kéliu. Snaha 
sa skončila tým, že sa kajal 
a zakončil svoj život ako 
mních v Cyrilo-belozer-
skom monastieri.

Po nejakom čase sa 
v Simonove miesto, kde 
sa ukrýval niekdajší 
predstavený Simonovského monastiera, 
stalo známym. Najhorlivejší z bratov 
z monastiera odchádzali a pripájali sa 
k prepodobnému Cyrilovi. Medzi nimi 
bol aj výnimočný starec Ignác, mlčanlivý 
a spiaci v stoji. Pripájali sa aj svetskí ľudia 
túžiaci po asketickom živote. Tak vznikol 
monastier s jeho znamenitým a všeobec-
ne zaužívaným monastierskym pravidlom 
(ustavom), ktorý slúžil v priebehu troch 
storočí ako príklad monastierskeho 
života. Monastier bol zasvätený Zosnutiu 
Presvätej Bohorodičky.

O úcte k ikone sa dozvedáme z letopisov 
monastiera. V roku 1556 sa uvádza, že 
novgorodský arcibiskup Pimen „zakryl 
rizou divotvornú ikonu Prečistej Boho-
rodičky, s ktorou prišiel Cyril divotvorca“. 
V druhej polovici 16. storočia ikonu bo-
hato zdobia konkrétni darcovia: kňažná 

Eufrozínia, manželka kňiežaťa Andreja 
Ivanoviča Starického, aj samotný cár Ivan 
Vasilievič s manželkou cárovnou Anastá-
ziou.

Divotvorná ikona Bohorodičky sa nachá-
dzala v monastierskej Uspenskej cerkvi 
naľavo od kráľovských dverí ikonostasu. 
Z nariadenia štátnej moci bol monastier 

v dvadsiatych rokoch minulého storočia 
zatvorený a ikona umiestnená v Tretia-
kovskej galérii v Moskve, kde sa nachádza 
doteraz.

Ikona pravdepodobne pochádza z okru-
hu tvorby ikonopisca Teofana Gréka. Je 
typu Hodigitrie a zobrazuje Bohorodičku 
po pás s dieťaťom Kristom sediacom 
na jej ľavej ruke, natočenom k Mat-
ke. Dieťa má odetý oranžovo-červený 
chitón so zlatým asistom. Pravicou 
žehná a v ľavici má zvitok. Bohorodička 
s ustarosteným výrazom v tvári a mierne 
sklonenou hlavou je odetá v tmavobor-
dovom mafóriu zdobenom panenskými 
hviezdami na ramenách a čele. Pravou 
rukou ukazuje na Krista. Svoju liturgickú 
pamiatku slávi 9. júna a 28. júla.
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VERNÝ A DOBRÝ
LENKA

Do spoločenstva Angelus som sa zapojila 
pred niekoľkými rokmi. Presnejšie by to 
vedeli angelusáci, ale predpokladám, že 
to bolo v januári 2008. Potom bolo treba 
chvíľu počkať na svojho patróna... Tak 
duchovného, ako aj pozemského. Aké 
bolo moje prekvapenie, keď mi prišiel 
list, že ma bude sprevádzať modlitbami 
sr. Terézia Gažiová. Od nej viem, že táto 
naša spoločná cesta sa začala 25. marca, 
na sviatok Zvestovania Pána.

A dnes chcem vydať svedectvo o láske 
nášho Otca, ktorý nielenže vypočul naše 
modlitby a priviedol ma na cestu môjho 
povolania, ale daroval mi oveľa viac.

Hlboké uzdravenie, hlavne cez čas prežitý 
v spoločenstve Svetlo Máriino v Medžugo-
rí, kde som mohla žiť asi rok a pol, a mno-
ho zázrakov v mojej rodine. Najväčším 
z nich je, že môj otec bol uzdravený 
z alkoholizmu (už je to viac rokov úplnej 
abstinencie), a potom, po dlhoročnom 
hľadaní svojej cesty, mi Pán poslal 
do života muža, s ktorým môžem 
najlepšie plniť jeho vôľu, a 15. augusta 
2015 na sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie (môj najobľúbenejší sviatok) sme 
sa vzali. Počas svadobnej svätej omše 

sme sa zasvätili Panne Márii a skrze ňu 
nebeskému Otcovi, pretože chceme, aby 
celý náš život bol v jej rukách.

Chcela by som povzbudiť všetkých, ktorí 
čakáte, a čakáte dlho. Možno niektorí 
prežívate, podobne ako som prežívala 
ja, neistotu ohľadom povolania. Túžila 
som po živote v manželstve, a zároveň 
som túžila žiť hlboký vzťah s Bohom, a to 
ma často viedlo k otázke, aké je naozaj 
moje povolanie. Čakala som dlho, sedem 
rokov, čo pre mňa značí plnosť čakania. 
Najväčšiu krízu ohľadom povolania som 
prežívala rok predtým... Cítila som sa 
bezmocná, zúfalá, že stále neviem, aké 
má Boh so mnou plány. Prežívala som 
rezignáciu, že už neviem ako ďalej. Celé 
dni som preplakala, nevidela som žiadne 
východisko. Cítila som, že už nevládzem 
ďalej žiť tak, že neviem, čo so životom. 
Zavolala som môjmu duchovnému otcovi, 
aby mi poradil, čo robiť. Povedal, že 
v takomto stave neurobím žiadne dobré 
rozhodnutie, a už vôbec nie o povolaní, 
a aby som sa začala modliť Novénu 
k Panne Márii z Pompejí. Tá trvá 54 dní, 
tri ružence denne. Cítila som, že Panna 
Mária mi iste pomôže, že ma vyvedie 
z tejto situácie. Modlila som sa s veľkou 

vierou za to, aby som spoznala svoje 
povolanie a otvorila sa pre to, čo chce 
Boh, a už mi nezáležalo na tom, aká cesta 
to bude, či manželstvo, alebo zasvätený 
život.

Už po týždni modlitieb som pocítila 
akúsi ľahkosť a dôveru, že to bude dobré. 
A okolnosti sa vyvíjali tak, že som v  prie-
behu novény trávila veľa času s mojím 
teraz už manželom a Boh konal a otváral 
moje srdce pre neho. Krátko po tom, ako 
sa novéna skončila, sme začali tvoriť pár.

Nedá sa opísať sedem rokov života 
v krátkom svedectve, ale všetkých chcem 
povzbudiť v tom, že náš Otec je verný 
a dobrý Boh. Pozná naše túžby, len sa mu 
potrebujeme odovzdať s dôverou. Každý 
deň znova. A nie vždy je to ľahké.

Teraz už viem, že všetko muselo byť tak, 
ako bolo, aby sme dnes spolu s mojím 
manželom mohli kráčať spoločne. Boh 
nás povolal do manželstva, v ktorom 
môžeme žiť hlboký vzťah s Bohom. 
Pristupujeme k sviatostiam, snažíme sa 
denne chodiť na liturgiu, každý deň sa 
spoločne modlíme ruženec a raz týžden-
ne rodinnú modlitbu (modlitba ružen-
ca, čítanie Svätého písma, spontánna 
modlitba), ktorú sa neskôr, ako veríme, 
budeme modliť spolu s našimi deťmi. Nie 
sme dokonalí, ako nikto z nás, ale učíme 
sa milovať jeden druhého jeho láskou. 
A je to nádherné, keď vieme, že nikdy nie 
sme sami.
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biblia

Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

Záhadná žena prišla počúvať múdrosť kráľa Ša-
lamúna z južných končín zeme. Biblia neuvádza jej 
meno. Existuje o nej mnoho legiend. Je príkladom, že 
ak človek úprimne hľadá odpovede na hlbšie otáz-
ky o živote, aj ich skutočne nachádza. Sväté písmo 
o nej hovorí v Prvej knihe kráľov v 10. kapitole a v 9. 
kapitole Druhej knihy kroník.

ŽENA BEZ MENA
Kráľovná zo Sáby alebo kráľov-
ná z juhu, ako sa o nej zmieňuje 
Nový zákon, pochádzala z Arábie, 
pravdepodobne z dnešného Jemenu 
alebo Etiópie. Krajina Sába bola 
veľmi bohatá. Podľa správ starove-
kých historikov náboženstvo v ríši 
bolo astrálne, neskôr so židovskými 
vplyvmi. V roku 1937 škótski bádate-
lia po pobyte v Jemene vyhlásili, že 
objavili zrúcaniny mesta kráľovnej 
a tabuľky so zápismi o ceste kráľov-
nej Balkis k Šalamúnovi. Menom 
Balkis nazývali kráľovnú zo Sáby 
arabské rozprávky a grécki letopisci. 
Jozef Flávius ju volá Nikaule, Etióp-
čania Makeda.

Kráľovná nemá v Biblii konkrétne 
meno. Niektorí ju stotožňujú s vešt-
kyňou Sibylou. Sibyla bolo označenie 
pre každú kňažku pohanského boha 
Apolóna, ktorá žila v jaskyni a veštila. 
Rimania uctievali dvanásť Sibýl. Veš-
tenie je v ostrom protiklade s Božími 
príkazmi: „Neobracajte sa na vyvolá-
vačov duchov a na veštcov! Nevypy-
tujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým! 
Ja, Pán, som váš Boh.“ (Lv 19, 31)

Súčasťou apokryfnej literatúry z 2. 
storočia pred Kr. až 1. storočia po Kr. 
sú aj tzv. Sibyline orákulá (výroky), 
ktoré sú prepájané s kráľovnou v rôz-
nych legendách z neskorších období. 
Treba zdôrazniť, že apokryfy nemajú 
hodnotu Božieho slova. Nie sú sú-
časťou kánona Biblie, ktorej autorom 
je Svätý Duch. Preto je dôležité pri 
kráľovnej zo Sáby rozlišovať, čo 
o nej vieme z histórie, z pohanských 
a apokryfných legiend, a tým, čo 
o nej hovorí zjavené Božie slovo.

NÁVŠTEVA KRÁĽA 
ŠALAMÚNA
Keď sa kráľovná dopočula o Šala-
múnovi, rozhodla sa hádankami vy-
skúšať jeho múdrosť. S veľkým sprie-
vodom prišla do Jeruzalema. Ťavy 
niesli voňavky, zlato a drahokamy. 
Kráľovi povedala, čo mala na srdci. 
A on jej dal odpoveď na všetky otáz-
ky. Keď videla jeho veľkú múdrosť 
a dom, ktorý postavil, luxus, v akom 
žil, a celopaly, ktoré obetoval, pove-
dala mu: „Pravdivá bola reč, ktorú 
som vo svojej krajne počula o tebe 
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a o tvojej múdrosti. Neverila som rečiam, 
ktoré som počula, kým som neprišla a ne-
presvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi 
nepovedali ani polovicu, tvoja múdrosť 
a tvoj blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som 
počula. Blažení sú tvoji ľudia a blažení 
tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred 
tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech 
je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý má 
v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela.“ 
Kráľovná mu darovala množstvo zlata, 
voňaviek a drahokamov. Aj Šalamún jej 
daroval všetko, čo si žiadala, viac, než ona 
doniesla kráľovi. Potom sa vrátila domov.

DÔVOD NÁVŠTEVY
Šalamún bol múdrosťou aj bohatstvom 
väčší ako všetci králi Zeme. Chýr 
o ňom sa niesol po celom svete. Ale 
aj kráľovná bola veľmi bohatá. Mala 
najvyššie spoločenské postavenie. 
A hoci po materiálnej stránke si boli 
viac-menej seberovní, predsa bol medzi 
nimi rozdiel. A práve to si kráľovná 
uvedomovala. Vedela, že Šalamún má 
čosi, čo ona nie. Múdrosť od Boha. Aj 
kráľovná si kládla hlbšie duchovné 
otázky. Ale chýbali jej odpovede. Preto 
sa rozhodla Šalamúna navštíviť osobne. 
Vynaložila nemalé úsilie, aby našla 
pravdu. Vydala sa na ďalekú cestu 
na ťavách, naložených darmi pre kráľa, 
ktorého vôbec nepoznala. Dokonca ani 
neverila tomu, čo o ňom počula. V tom 
čase bolo cestovanie veľmi náročné 
a zdĺhavé. Cestujúci museli znášať 
horúčosť a nepriazeň počasia, zabezpečiť 
si dostatok potravín, riešiť nocľah, 
riskovali stratu zdravia alebo lúpež. 
Napriek všetkým rizikám prichádza 
do Jeruzalema, aby hľadala odpovede 
na otázky vo svojom vnútri. Aj v dnešnej 
dobe žijú ľudia, ktorí úprimne hľadajú. 
Neuspokojujú ich peniaze, sláva ani moc. 
Pretože každá rozumná duša si hlboko 
vo svojom vnútri kladie pálčivé otázky 
o zmysle ľudského života. Svätý Augustín 
to vystihuje slovami: „Nespokojné je naše 
srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.“

UZNANIE PRAVDY
„Neverila som rečiam, ktoré som počula, 
kým som neprišla a nepresvedčila som sa 
na vlastné oči,“ hovorí kráľovná. A dodá-
va, že to, čo počula, nie je ani polovica 
toho, čo videla a zažila. Spontánne velebí 
Boha Izraela. Uznáva jeho zvrchovanosť, 
výnimočnosť jeho lásky k Izraelu a autori-
tu kráľa Šalamúna ako Božieho služobní-
ka. Ale chvála vytryskne z hĺbky jej srdca 

až po osobnej skúsenosti. Kráľovná zo 
Sáby je vzorom duše, ktorá pokorne hľadá 
pravdu. Ale najdôležitejšie je, že ju aj 
nachádza. Šalamún jej dal odpovede, pre-
tože „pred kráľom nebolo nič také skryté, 
aby jej nebol odpovedal“. Iba Boh pozná 
odpovede na všetky naše otázky. Krá-
ľovná našla pravdu, pretože našla živého 
Boha. Netušila, že napĺňala mnohé slová 
z Písma: „Premýšľajte o Pánovi s dobro-
myseľnosťou, hľadajte ho v úprimnosti 
srdca! Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho 
nepokúšajú, a tým zjavuje sa, ktorí voči 
nemu nie sú nedôverčiví.“ (Múdr – 1 ,1 
2) A tiež: „Boh pozerá z neba na synov 
ľudských a skúma, či je niekto rozumný 
a hľadá Boha.“ (Ž 53, 3)

JEŽIŠOVO NAPOMENUTIE
Aj Pán Ježiš spomína kráľovnú zo Sáby, 
keď karhá zástupy, ktoré od neho žia-
dajú znamenie a nechcú činiť pokánie: 
„Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti 
mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, 
lebo ona z končín zeme prišla počúvať 
Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto 
väčší ako Šalamún.“ (Lk 11, 31)

Kráľ Šalamún je predobrazom Krista 
Kráľa. Jeho bohatstvo a múdrosť pre-
sahuje celý vesmír. On je Kráľ kráľov, 
neporovnateľne väčší ako Šalamún. Ak 
hľadáme múdrosť a pravdu, nachádzame 
Boha. A ak hľadáme Boha, nachádza-
me múdrosť a pravdu. Preto „najkrajšia 
múdrosť je milovať Boha“ (Sir 1, 14). Ak 
túžime poznať pravdu, vedie nás Svätý 
Duch, pretože on je Duch pravdy. Privá-
dza nás k Ježišovi a Ježiš k Otcovi, aby 
sme ho mohli poznať. Nie iba teoreticky 
a racionálne, ale reálne a prakticky – ako 
Boha živého. Poznať niekoho v biblickom 
zmysle znamená mať s niekým blízky 
osobný vzťah. Ale na vytvorenie vrúc-
neho vzťahu k Bohu treba mať osobnú 
skúsenosť. Ako mala kráľovná. Ani ona 
rečiam neverila, kým sa nepresvedčila. 
Žalmista hovorí: „Skúste a presvedčte sa, 
aký dobrý je Pán.“ (Ž 34, 9) A hoci Boh 

„od nikoho z nás nie je ďaleko“ (Sk 17, 
27b), aj my musíme vynaložiť určité úsi-
lie, aby sme k nemu prišli. Nemusíme 
namáhavo ani ďaleko cestovať. Stačí nájsť 
tiché miesto na osobnú modlitbu alebo 
prísť do chrámu. Netreba zlato, voňavky 
ani drahokamy. Boh má najväčšiu radosť 
z duchovného zlata – a tým sme my, 
pretože „draho sme boli kúpení“ (1 Kor 4, 
20). Tou najkrajšou vôňou voňavky je náš 
čas, ktorý darujeme Pánovi. Duchovné 
drahokamy sú skutky nezištnej lásky 
k Bohu a k blížnym. Nemusíme sa obávať, 
že o niečo prídeme. Práve naopak. Krá-
ľovná odišla s oveľa väčším materiálnym, 
ale aj duchovným požehnaním, pretože 
kráľ jej dal všetko, čo si žiadala, „okrem 
toho, čo jej Šalamún dal z kráľovskej šted-
rosti“. Do Sáby sa vrátila požehnaná nad 
všetky svoje očakávania.

A ČO VERIACI?
Dnes aj mnoho kresťanov tvrdí, že nema-
jú čas na modlitbu alebo ísť do chrámu. 
Majú čas pracovať, venovať sa koníčkom, 
cestovať na športové a kultúrne podujatia 
alebo trávia hodiny na internete. Ale čas 
na Boha nemajú. No ak niekoho miluje-
me, radi s ním trávime čas. A ten čas si 
vychutnávame a plánujeme. Sv. Ján Maria 
Vianney hovorí: „Duša, ktorá má Svätého 
Ducha, sa nikdy neunavuje Božou prí-
tomnosťou, z jej srdca vychádza neustály 
dych lásky, čas určený na modlitbu sa 
duši, v ktorej pôsobí Duch Svätý, zdá 
vždy krátkym.“ Ale ako to niekedy vyzerá 
v chrámoch? Lavice sú prázdne, skracuje-
me modlitby alebo spevy a ak kňaz dlhšie 
káže, pozeráme sa na hodinky. Nesvedčí 
to o našej láske k Bohu.

Prosme Svätého Ducha o plnosť darov 
a dovoľme mu, aby premieňal naše srdcia 
k čoraz zrelšej láske. Aby kráľovná z juhu 
raz na súde nemusela svedčiť aj proti 
nám, že ona z končín zeme prišla počúvať 
Šalamúnovu múdrosť, ale medzi nami je 
niekto väčší, ako je Šalamún.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV
Srdečne vás pozývame na duchovné cvičenia pre laikov formou 
trvalého večeradla v gréckokatolíckom obrade. Cieľom mod-
litbových duchovných cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu 
k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného 
v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si vo večeradle na príhovor 
Presvätej Bohorodičky nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 26. – 28. júl; cena: 44 eur
Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča,  
Sládkovičova 23, Prešov; bližšie informácie: 0904 738 049
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KLÁŠTOR KRISTA 
ŽENÍCHA V BURTONE

Peter BORZA

Necelú hodinku cesty autom od Clevelandu a Parmy, sídla 
Eparchie Parma (štát Ohio, USA), sa nachádza východ-
ný kláštor, ktorý obýva šesť sestier. Vznikol len nedávno 
– v roku 2009, keď vtedajší eparcha John Kudrick zveril 
farskú budovu a chrám v mariánskom pútnickom mieste 
Mariapovč matke Teodore a jej spolusestrám.

Postupne si sestry faru aj chrám prispôso-
bili monastickému spôsobu života. Spolu 
s dobrovoľníkmi vybudovali niekoľko 
pustovní pre návštevníkov, ktorí si želajú 
pobudnúť medzi nimi a duchovne načer-
pať z východnej spirituality. Okrem mat-
ky Teodory žijú v kláštore matka Cecília, 
matka Gabriela, matka Iliana, sestra Petra 
a sestra Natália.

V kláštore som mal možnosť pôsobiť šesť 
týždňov počas leta a boli to inšpiratívne 
dni. Za seba vyjadrím veľké prekvapenie 
z hlbokej duchovnosti, ktorú som v tomto 
kláštore objavil. Sestrám sa darí vytvárať 
príťažlivé spirituálne miesto pre ľudí 
dobrej vôle. Z kláštora vyžaruje charizma 
modlitby a prijatia. Často sa zúčastňujú aj 
na rôznych podujatiach, akým bolo stret-
nutie gréckokatolíckej mládeže z USA 
v Latrope v Pensylvánii. Počas takýchto 
podujatí vydávajú svoje osobné svedectvo 
a aktívne pomáhajú pri organizácii.

Typický deň v monastieri sa začína 
ráno o pol siedmej Ježišovou modlitbou 
a utierňou. Počas mojej prítomnosti sme 
po utierni denne slávili svätú liturgiu. 
Inak je svätá liturgia len vo sviatok a ne-

deľu, keďže vtedy sem prichádza kňaz 
z farnosti vzdialenej jeden a pol hodiny 
cesty autom.

Zvyčajne po utierni nasleduje súkromný 
čas na modlitbu, rozjímanie a raňajky. 
Potom až do dvanástej je čas na prácu. 
Viaceré sestry píšu ikony alebo pracujú 
na zveľadení kláštora. Na poludnie sa 
spoločne modlia v chráme hodinku, číta-
jú úryvky z apoštolských listov a evanjelií. 
Po obede nasleduje znova čas na prácu 
a hodina pred večierňou, ktorá je o tri-
štvrte na päť, je rezervovaná na osobné 
voľno. Po večierni je o šiestej spoločná 

večera, na ktorej sa zúčastňujú všetci 
obyvatelia kláštora, teda aj hostia alebo 
návštevy. Neraz je to veľké množstvo ľudí. 
Po večeri nasleduje odpočinok, štúdium 
alebo práca až do deviatej večer, keď sa 
začína modlitba povečeria s rozlúčením 
na nočný odpočinok.

V mesačnom programe majú rehoľníčky 
aj jeden deň rezervovaný na výlet, aktívny 
relax spojený zvyčajne so športom.

Okolie kláštora poskytuje možnosti 
na vodné športy a turistiku. Prostredie, 
v ktorom sa nachádza, je zaujímavé 
z viacerých uhlov pohľadu. V okolí žijú 
početné komunity amišov, ktorí odmie-
tajú výdobytky modernej doby a žijú ako 
na prelome 19. a 20. storočia. V okolí kláš-
tora majú rozsiahle farmy, ktoré obhospo-
darujú tradičným spôsobom bez využitia 
modernej techniky. Preto nie je žiadnym 
prekvapením vidieť žatvu s mechanický-
mi kosami ťahanými koňmi, snopy obilia 
na poliach alebo ručné okopávanie rolí. 
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Podobne ako u nás v ostatných rokoch v Ľutine, aj 
v Burtone na sviatok Zosnutia (Uspenia) Presvätej 
Bohorodičky ukladajú do „hrobu“ jej plaštenicu.
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Ich prístup je z dnešného pohľadu veľmi 
ekologický a takto dopestované potraviny 
sú 100 % bio produkty. Okrem toho je 
mestečko Burton aj okolie známe výro-
bou javorového sirupu, a preto je krajina 
zalesnená práve týmto druhom stromov.

Malebnosť prostredia okolo kláštora ešte 
viac zvýrazňuje pútnické miesto Maria-
povč, založené maďarskými gréckoka-
tolíkmi, ktorí si takto sprítomnili svoj 
domov v tomto novom svete. Každoročne 
sa na tomto mieste koná púť k ikone 
mariapovčskej Božej Matky vo sviatok 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Čo však pokladám v kláštore 
za najvzácnejšie, sú samotné sestry 
s ich hlbokou duchovnosťou, láskou 
k východnému obradu a charizmou 
prijatia každého človeka dobrej vôle. 
Za krátky čas môjho pobytu medzi nimi 
som mal viackrát príležitosť zažiť z ich 
strany prijatie ľudí rôzneho vyznania. Či 
to bol protestantský kazateľ s manželkou 
a dcérou, alebo kazateľ jednej z mnohých 
letničných cirkví s manželkou, ktorá 
predtým patrila k amišom. Do kláštora 
prichádzajú rímskokatolícki, gréckoka-
tolíci, ortodoxní, protestanti, letničiari 
alebo ľudia bez vyznania, ale dobrej vôle. 
Tí všetci sa tam môžu spoločne stretnúť 
okolo jedného stola najmä kvôli obyvateľ-

kám kláštora, ktoré kladú lásku k Ježišovi 
na prvé miesto a vďaka hlbokej východnej 
spiritualite vytvárajú príjemné prostredie 
ľudskosti bez predsudkov.

Dodnes som z pobytu medzi nimi 
očarený a v spomienkach sa rád vraciam 
k atmosfére spoločnej modlitby, rozhovo-
rov, výletov a vzájomného spoločenstva, 
vďaka ktorému som mal možnosť nazrieť 
do života našej sesterskej cirkvi v Spo-
jených štátoch amerických. Našiel som 

početne maličkú cirkev, ale duchovne 
bohatú a životaschopnú. Uvedomil som si 
pravdivosť Ježišových slov o meste posta-
venom na návrší, ktoré sa nedá ukryť. Ta-
kýmto mestom v Eparchii Parma a našej 
sesterskej cirkvi v USA je práve nepatrný 
Kláštor Krista Ženícha v Burtone.

Celosvetová internetová sieť nám ponúka 
možnosť dozvedieť sa vždy niečo nové aj 
z prostredia tohto zaujímavého kláštora 
na stránke christthebridegroom.org.

archív P. Borzu

20. júl 2019

Program
09.15 Akatist k blahoslavenému P. P. Gojdičovi  
  vedú bohoslovci Kňazského seminára   
  bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
10.00 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie
  Moleben k blahoslavenému P. P. Gojdičovi   

Program
09.15 Akatist k blahoslavenému P. P. Gojdičovi  
  vedú bohoslovci Kňazského seminára   
  bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
10.00 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie
  Moleben k blahoslavenému P. P. Gojdičovi   

Ruské PekľanyRuské Pekľany
Archieparchiálna odpustová slávnosť

„Blažený otec a mučeník 
Pavol, pros Boha za nás.“ 
(Moleben k bl. Pavlovi Petrovi 

Gojdičovi)

Rodisko bl. Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa
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10.00	 Posvätný	ruženec
10.30 Svätá liturgia
15.00	 Korunka	Božieho	milosrdenstva
16.00	 Posvätenie	vody
16.30	 Posvätný	ruženec
17.00	 Veľká	večiereň	s	 požehnaním	lítijných	darov
18.00	 Archijerejská	svätá	liturgia	
	 (cirkevnoslovanská)
20.30	 Katechéza	–	Mariánska	úcta
	 –	o.	Štefan	Paločko		
22.30	 Krížová	cesta
24.00	 Svätá	liturgia	(slovenská)	a	eucharistická	 
	 adorácia	–	celonočné	bdenie

Paralelný program v  chráme v  Litmanovej
14.00	 Moleben	k	 Presvätej	Bohorodičke
14.15	 Procesia	z 	chrámu	na	horu	Zvir

 7.00	 Zakončenie	adorácie	s 	požehnaním
 8.00	 Akatist	k 	Presvätej	Bohorodičke
 8.45	 Katechéza	–	Muž	pokorného	srdca
	 	 –	o.	Peter	Borza	
 9.30	 Posvätný	ruženec
10.30 	 Archijerejská	svätá	liturgia	s	 myrovaním	
	 	 –	slávnostný	kazateľ	Jeho	Blaženosť	Youssef	Absi,	
	 	 patriarcha	Melchitskej	gréckokatolíckej	cirkvi

SPOVEDANIE: sobota od 16.00 do 24.00 hod.
  nedeľa od 8.00 hod. do konca púte 

sobota 3. august 2019

nedeľa 4. august 2019

Pútnické centrum, tel.: 0903 982 828 • www.horazvir.sk G
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LITMANOVÁ
3. – 4. august 2019

PROGRAM HLAVNEJ PÚTE NA HORE ZVIR V LITMANOVEJ



recenzia

PIATOK
16.00	 Duchovná	obnova				
17.00	 Svätá	liturgia	s	modlitbami	za	uzdravenie	
	 a	oslobodenie			

SOBOTA
16.00	 Deviata	hodinka	a	malá	večiereň				
17.00	 Malé	svätenie	vody			
18.00	 Veľká	večiereň	s	lítiou
19.15	 Mládežnícky	ruženec				
20.00	 Archijerejská	svätá	liturgia,	dialógy,	myrovanie	
22.30	 Krížová	cesta	mladých,	duchovný	program	mladých

NEDEĽA
00.00	 Svätá	liturgia	(slovenská)	s	panychídou
01.30	 Akatist	k	Bohorodičke	–	Nevyčerpateľnej	čaši
02.30	 Polnočnica
03.30	 Eucharistická	poklona	–	adorácia	v	chráme
04.30	 Prosebný	kánon	k	Bohorodičke	–	paraklis
05.30	 Moleben	k	Presvätej	Bohorodičke
06.00	 Utiereň	a	prvá	hodinka
07.30	 Svätá	liturgia	(cirkevnoslovanská)
09.00	 Tretia	hodinka
09.15	 Posvätný	ruženec
10.00	 Archijerejská	svätá	liturgia	
	 –	kazateľ	archimandrita	Jaroslav	Lajčiak,	protosynkel	Košickej	eparchie
12.00	 Šiesta	hodinka

V Á  S  P  O  Z  Ý V  A
na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

10. – 11. AUGUSTA 2019

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, 
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky KLOKOČOV

Gréckokatolícky farský úrad Klokočov 
Tel.: 056 649 25 08    0911 105 908
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE  
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
1. turnus: 14. – 19.07. ( 9 – 11 rokov)
2. turnus: 21. – 26.07. (15 a viac rokov)
3. turnus: 28.07. – 02.08. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 04. – 09.08. ( 09 – 11 rokov)
5. turnus: 11. – 16.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 18. – 23.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 25. – 30.08. (15 a viac rokov)
Viac informácií na www.gmcbarka.sk

 SKÚŠKOVÉ OBDOBIE

1. Ako sa volali synovia Mojžiša?
 a) Gerson a Eliezer
 b) Kaát a Merari
 c) nemal synov

2. Na území ktorého izraelského kmeňa sa 
nachádzalo mesto Kafarnaum?
 a) Júda
 b) Neftali
 c) Benjamín

3. Kvôli čomu začali prvýkrát  
prenasledovať kresťanov?
 a) podpaľačstvu
 b) travičstvu
 c) sektárstvu

4. Koľko je na Slovensku katedrál?
 a) 11
 b) 13
 c) 16

5. Koľko piesní má paschálny kánon? 
 a) 7
 b) 8
 c) 9

 S ÚSMEVOM

Slovák na spovedi:
„Celý mesiac som pil. Ostatné hriechy si 
nepamätám...“

Viete, ako sa hovorilo na Slovensku Škode 
Favorit? Škoda hovoriť.

Autobus sa rozbieha z kopca dole a za ním 
beží muž. Jeden cestujúci ho vidí, vykloní sa 
z okna a kričí:
„Asi nás už nedohoníte.“
„Musím, ja som šofér!“

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Martin Grošík, bohoslovec 
 
Veľa vecí je o mojom pohľade. V poslednom čase spracú-
vam vetu, ktorú som počul pred pár rokmi: „To, ako sa mám, 
je moje rozhodnutie.“ Uvedomujem si, že keď zažívam prob-
lém – hoci aj reálne veľký – a zahľadím sa len naň, oberá 
ma to o radosť, a potom vyzerám príliš zamyslený a smutný. 
No keď sa rozhodujem pozerať ďalej, keď sa dívam na to, že 
Kristus vyhral, že aj keď svoju starosť nezvládnem, predsa 
viem, že v Kristovi mi aj prehra nakoniec poslúži na dobré, 
zrazu sa mi rozjasní myseľ i srdce a ja reálne zvolám: „Aký si, 
Pane, úžasný, a aké je nádherné všetko, čo si stvoril...“

Páči sa mi to . Odpovedať

Andrea Voľanská, animátorka 
 
Aký je ten svet nádherný! Veríš tomu? V dnešnej dobe poču-
jeme z každej strany niečo zlé a negatívne, vojny, nepokoje, 
prenasledovania, vraždy. Často nás to tak pohltí, že aj naše 
pocity a pohľad na svet sa zmení na niečo škaredé. Ale je to 
tak? Je svet okolo nás taký škaredý a smutný? Drahý priateľ, 
Boh je dobrý! Boh tvorí dobro, a to je aj vôkol nás, len ho 
ťažko vidíme. Prečo? Lebo sa nepozeráme očami Boha. 
Boh je plný lásky a takto presne sa pozerá aj na tento svet. 
S láskou na svoje milované deti. Si Božie dieťa! Očisť si oči 
a vstaň každé ráno s pocitom, že tento svet je nádherný, 
lebo je tu prítomný Boh.

Páči sa mi to . Odpovedať

Slavomír Zahorjan, správca farnosti Snakov 
 
Sv. Serafim Sarovský hovorí: „Cieľom života človeka je vidieť 
Boha, cesta je čisté srdce.“ Ak žiješ v Otcovom dome a v záh-
rade zároveň, a nevidíš krásu jeho „ručnej práce“, je najvyšší 
čas na veľké upratovanie. Čo by som mal upratovať a čistiť? 
Svoje srdce, ktoré pre blato vášní nevidí zázrak zrodu motýľa, 
nenadchýňa ho hviezdna obloha a neberie mu dych majestát-
nosť práce „božského Záhradníka“, ktorý stratil dych z lásky 
k tebe. Stať sa dieťaťom, vnímajúcim krásu sveta, je nutnos-
ťou aj preto, aby si sa zamiloval do Ocka, ktorý toto všetko 
urobil pre teba. Môj dvojročný synovec, ktorý po prvýkrát 
zbadal more, zvolal: „Ach, oci! To je veľká plaváreň!“

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÝ STANISLAV 
KOSTKA
Narodil sa v roku 1550 
na kniežacom zámku 
v Poľsku. Študoval 
na jezuitskej škole. 
Smrteľne ochorel, ale 
po videní Presvätej 
Bohorodičky zázračne 
vyzdravel. Vstúpil k je-
zuitom pod vedením 
Petra Kanízia, ktorý ho 
poslal do Ríma. Mal 
predtuchu, že zomrie. 
Stalo sa to 5. augusta 
1568. Mal osemnásť 
rokov. O štyristo rokov 
bol vyhlásený za pat-
róna Poľska.
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Dada Kolesárová

Správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4c, 5b
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predstavujeme

ITALO-ALBÁNSKA 
GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Ján KRUPA

V tejto cirkvi doznieva bohaté dedičstvo byzantskej 
tradície v južnom Taliansku.

V prvom tisícročí bolo v južnom Talian-
sku a na Sicílii silne zastúpené grécky 
hovoriace obyvateľstvo. Veľká vlna gréc-
kych kolonistov sem prišla aj v 6. storočí 
po dobytí tohto regiónu byzantským 
cisárom Justiniánom I. († 565).

Počas 8. storočia byzantský cisár Lev III. 
(† 741) vyňal južné Taliansko a Sicíliu 
z pápežskej jurisdikcie a podriadil ich 
Konštantínopolskému patriarchátu. 
Spojenie s Carihradom viedlo k rozkve-
tu byzantského kresťanstva v južnom 
Taliansku.

Počas 8. storočia zutekalo hlavne na Si-
cíliu mnoho gréckych mníchov pred 
byzantskými cisármi, ktorí prenasledovali 
ctiteľov ikon. Dobývanie Sicílie Arabmi 
v 9. storočí nútilo mníchov sťahovať 
sa do juhotalianskeho regiónu Kaláb-
ria, ktorý sa tak stal miestom veľkého 
rozkvetu baziliánskeho mníšstva, keďže 
tunajší mnísi sa inšpirovali mníšskymi 
pravidlami sv. Bazila Veľkého († 379). 
Pobrežie Kalábrie a Sicílie lemovali stovky 
gréckych monastierov (v 13. storočí je 
dosvedčených ešte 250 kláštorov).

Obdobie rozkvetu byzantského kres-
ťanstva v južnom Taliansku ukončili 
11. storočí Normani, ktorí dobyli tento 
región a začlenili ho späť do Rímskeho 
patriarchátu. V nasledujúcom období boli 
byzantskí kresťania v jurisdikcii latin-
ských biskupov, ktorí potláčali východný 
obrad.

PRÍCHOD ALBÁNCOV
Neustály úbytok byzantského kresťan-
stva v južnom Taliansku sa spomalil 
počnúc 15. storočím, keď v tomto regióne 
našli útočisko veľké skupiny albánskych 
migrantov, ktoré v niekoľkých vlnách 
utiekli zo svojej vlasti pred tureckými 
dobyvateľmi. Tí, ktorí pochádzali zo 
severnej časti Albánska, kde prevažoval 
latinský obrad, sa veľmi rýchlo stali sú-
časťou miestnej latinskej cirkvi. Albánci 
z juhu Albánska, kde dominoval grécky 
obrad, si aj po príchode do novej vlasti 
udržali svoju byzantskú tradíciu. Smeli 
sa usadiť v riedko obývaných regiónoch 
južného Talianska a Sicílie, kde dnes 
tvoria národnostnú menšinu Italo-al-
báncov (po albánsky Arbëreshe). Dodnes 
rozprávajú po albánsky.

SNAHY O ASIMILÁCIU 
ITALO-ALBÁNCOV
Praktizovanie byzantského obradu Italo-
albáncami bolo dôvodom nemálo sporov 
s miestnym latinským klérom, pretože 
Pius IV. s breve Romanus pontifex v roku 
1564 zveril Italo-albáncov do jurisdikcie 
latinských biskupov. Mnohé italo-
albánske komunity sa postupne vzdali 
gréckeho obradu.

Sťažnosti Italo-albáncov, ktorí splynuli 
s ešte existujúcimi zvyškami gréckych 
cirkevných obcí, sa pokúsil riešiť v roku 
1742 Benedikt XIV. apoštolskou konšti-
túciou Etsi Pastoralis, ktorá síce zdôraz-

ňovala nadradenosť latinského obradu, 
no súčasne potvrdzovala platnosť a plnú 
dôstojnosť grécko-albánskych zvykov.

Italo-albánska gréckokatolícka cirkev sui 
iuris pozostáva z dvoch italo-albánskych 
eparchií a z italo-gréckeho exarchátneho 
monastiera Santa Maria di Grottaferrata. 
Všetky tri jurisdikčné jednotky podlieha-
jú priamo Svätej stolici.

EPARCHIA LUNGRO
V roku 1919 pápež Benedikt XV. bulou 
Catholici fideles zriadil Eparchiu Lungro 
pre Italo-albáncov v Kalábrii a vymenoval 
pre nich biskupa byzantského obradu 
z etnika Arbëreshe. Tým sa skončila prax 
vysviacania italo-albánskeho kléru bis-
kupmi latinského obradu. Italo-albánski 
kandidáti na kňazstvo mohli študovať 
od roku 1732 vo vlastnom seminári v San 
Benedetto Ullano v Kalábrii a od roku 
1734 aj v Palerme na Sicílii. Vo vyšších štú-
diách mohli pokračovať v Ríme, kde boli 
ubytovaní v Gréckom kolégiu.

Prvým eparchom Lungra sa stal Giovanni 
Mele († 1979). Dovtedajší farár v meste 
Lungro bol vymenovaný za biskupa vo 
veku 33 rokov. Počas šesťdesiatich rokov 
v úrade sa usiloval vtlačiť jednotný výraz 
farnostiam novozaloženej eparchie, ktoré 
boli stáročia v jurisdikcii šiestich odliš-
ných latinských diecéz v štyroch rozdiel-
nych regiónoch južného Talianska.

Eparchia Lungro zahŕňa mesto Lungro 
v provincii Cosenza a dvadsaťdeväť far-
ností, ktoré sú podelené medzi provincie 
Cosenza (25), Potenza (2), Pescara (1) 
a Lecce (1). Asi päťdesiat obcí, v ktorých 
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sa doteraz hovorí po albánsky, nebolo 
zahrnutých do eparchie Lungro, pretože 
v nich medzičasom vymizol byzantský 
obrad.

Po prvej vizitácii farností vladyka Mele 
v roku 1922 publikoval Nariadenia pre 
klérus ako prvé spoločné pravidlá, ktoré 
mali dodržiavať všetky italo-albánske 
gréckokatolícke farnosti v jeho jurisdikcii. 
Spolu s Luigim Lavitranom, apoštol-
ským administrátorom gréckokatolíckej 
Eparchie Piana degli Albanesi na Sicílii, 
a s grottaferratským archimandritom 
Isidorom Crocem zorganizoval prvú 
intereparchiálnu synodu, ktorá sa konala 
v roku 1940 v Grottaferrate a zjednotila 
disciplínu všetkých troch jurisdikcií, 
a prijala niekoľko cirkevných zákonov 
na ochranu vlastnej byzantskej tradície. 
Ďalšia intereparchiálna synoda bola 
zvolaná až v roku 2004. Boli na nej 
schválené dokumenty, ktoré sa týkajú 
katechézy, formácie kňazov, kánonického 
práva a ekumenických vzťahov s inými 
cirkvami.

Nástupcom vladyku Meleho bol v roku 
1979 až 1987 Giovanni Stamati, ktorý 
pokračoval v diele návratu k byzantskej 
spiritualite a historicko-kultúrnemu 
dedičstvu Italo-albáncov. V roku 1968 
zaviedol Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoús-
teho v albánčine.

Tretím eparchom bol v rokoch 1987 
až 2010 Ercole Lupinacci, ktorý bol už 
od marca 1981 aj biskupom Eparchie 
Piana degli Albanesi na Sicílii. Vladyka 
Lupinacci pokračoval v úsiliach o návrat 
farských chrámov k byzantskému litur-
gickému a ikonografickému dedičstvu. 
Počas jeho pôsobenia sa konalo prvé die-
cézne zhromaždenie. Terajším eparchom 
je od roku 2012 Donato Oliverio (* 1965). 
Eparchia Lungro má okolo 32 800 veria-
cich.

EPARCHIA PIANA DEGLI 
ALBANESI
V roku 1937 Pius XI. konštitúciou Apos-
tolica sedis zriadil Eparchiu Piana degli 
Albanesi pre Italo-albáncov na Sicílii. 
V rokoch 1937 až 1967 viedli túto eparchiu 
ako apoštolskí administrátori palermskí 
latinskí arcibiskupi. Prvým eparchom sa 
v roku 1967 stal Giuseppe Perniciaro. Te-
rajším eparchom je od roku 2015 Giorgio 
Demetrio Gallaro (* 1948). Táto eparchia 
má okolo 23 000 veriacich.

Biskupi týchto eparchií sú jedinými bis-
kupmi v Taliansku, ktorí, hoci sú v plnej 
harmónii s Katolíckou cirkvou, recitujú 
Nicejsko-konštantínopolské vyznanie 
viery bez filioque, čím ukazujú, že medzi 

katolíkmi a pravoslávnymi nie sú dogma-
tické rozdiely.

EXARCHÁTNY 
MONASTIER 
SANTA MARIA DI 
GROTTAFERRATA
Kláštor v blízkosti Ríma založil v roku 
1004 sv. Níl z Rossana, po grécky hovoria-
ci Kalábrijec.

Monastier vlastní knižnicu s viac ako tisíc 
rukopismi, ktoré sú veľmi dôležité pre 
výskum byzantského obradu. Igumen 
(opát) tohto monastiera s dvanástimi 
mníchmi je v personálnej únii archiman-
dritom (vyšším rehoľným predstaveným) 
baziliánskej rehole v Taliansku, ktorá 
praktizuje byzantský obrad. Udržiava 
ešte ďalšie štyri monastiere v Taliansku 
s približne tridsiatimi mníchmi.

Baziliáni, grottaferratský monastier 
a celá Italo-albánska cirkev zohrávajú 
dôležitú rolu v dialógu medzi katolíkmi 
a pravoslávnymi. Sú živým svedectvom 
byzantského kresťanstva v latinskom pro-
stredí, na ktorého počiatku nestojí únia 
s Rímom, a tým ani odluka od materskej 
východnej cirkvi.

Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky v talianskom Frascinetu. webdiocesi.chiesacattolica.it

• PIANA DEGLI  
ALBANESI

LUNGRO •

RÍM
••

GROTTAFERRATA

23www.casopisslovo.sk



SPOMIENKA 
JEZUITSKÉHO 
PÁTRA

vladyka Ján BABJAK SJ

Uplynulo 90 rokov od narodenia mimo-
riadne nadaného jezuitského pátra Mi-
chala Fedora a o chvíľu si pripomíname aj 
25. výročie jeho úmrtia. Pán života a smrti 
mu vymeral pomerne krátky pozemský 
životný úsek, ktorý však páter Michal 
využil nanajvýš plodne. Prijaté talenty, 
ktoré od Pána dostal, využil ako sluha 
z podobenstva, ktorý dostal päť talentov 
a získal ďalších päť (porov. Mt 25, 14 – 30).

Podrobne sa o jeho živote môžeme dočí-
tať na viacerých miestach, napr. v Lexi-
kóne katolíckych kňazských osobností 
Slovenska (zostavil ho Dr. Július Pašteka 
spolu s autorským kolektívom a vydal ho 
Lúč, Bratislava v roku 2000). Tiež v mojej 

knihe Zostali verní. Osudy gréckokato-
líckych kňazov, 2. zväzok (Petra, Prešov 
2011), ale aj v iných publikáciách.

Pre mňa to bol muž živej viery, ktorá bola 
jeho životným majákom. Bolo úžasné 
spoznávať jeho zmýšľanie, prácu, rehoľný 
život, ale i široké spektrum jeho záujmov 
počas mnohých spoločných debát v jeho 
byte či počas rozhovorov v uliciach Košíc, 
často aj v spoločnosti ďalšieho priateľa, 
stredoškolského profesora Pavla Kušníra. 
Obdobne ma obohacovali jeho výnimoč-
né myšlienkové pochody počas spoloč-
ných chvíľ oddychu na chate na Bankove 
pri Košiciach, ktorú vlastnia jezuiti.

Držať s ním krok v jeho myšlienkových 
pochodoch nebolo vôbec ľahké. Na-
príklad sme sa o niečom rozprávali, on to 
vedel všetko hneď zadeliť do schém a vy-
vodiť z toho závery. Priznám sa, že často 
mi trvalo dlhší čas prijať jeho uvažovanie, 
stotožniť sa s ním. Keď som to urobil 
a tešil som sa, že mu už rozumiem, znova 
som zostal prekvapený. On za ten čas 
vo svojom myšlienkovom pochode znova 
pokročil. Bol znova vpredu a vychádzali 
mu iné, ešte zaujímavejšie závery. Viac-
krát som mu to povedal, že nie je férové 
tak rýchlo v myšlienkach utekať dopredu. 
Jeho odpoveďou bol úsmev. Bol pre mňa 
veľkým vedcom, géniom, ktorý logic-
kými postupmi prichádzal k silným, ba 
ohromujúcim záverom. Svedčia o tom aj 
dve jeho knižné publikácie Spolupatróni 
Európy. Ich odkaz na Slovensku a Z dejín 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu 
1945 – máj 1950.

Ďalšou jeho silnou vlastnosťou bola 
komunikácia s ľuďmi a nadchnutie ich 
pre Božie veci. Mal spriaznené duše, 
intelektuálne rodiny, ktoré pomerne často 
navštevoval, aby im prezentoval svoje 
duchovné bohatstvo a svoje predstavy, čo 
treba práve v tom konkrétnom čase robiť 
a ako. Potom spolu debatovali. Treba si 
uvedomiť, že to bolo ešte počas totality. 
Tiež získal pre hlbšie duchovné štúdium 
viacerých mladých mužov. Okrem seba 
spomeniem Cyrila Vasiľa či Michala Hos-
podára. Ale aj ďalších, a povzbudzoval ich 
k písaniu článkov do nášho gréckokatolíc-
keho časopisu Slovo.

Bol veľmi múdry a rozvážny, skrátka, 
intelektuál, ktorému však nebol cudzí 
reálny, každodenný život. Všade nosil 
so sebou starý písací stroj, na ktorom 
zachytával svoje myšlienky. Preto sa ani 
nečudujem, že štátna bezpečnosť ho mala 
vo svojom hľadáčiku a snažila sa kontro-
lovať jeho pohyb.

Hoci jeho pozemská púť nebola veľmi 
dlhá, dielo, ktoré po ňom zostalo, je 
veľké. Bol intelektuál, mysliteľ, spiso-
vateľ, ale najmä rehoľný kňaz, jezuita. 
Dokonale využil talenty, ktorými ho Pán 
Boh obdaroval. Bol a stále zostáva veľkým 
vzorom mnohým ľuďom, ktorí ho dobre 
poznali.

Páter Michal, ty si už v Otcovom dome, 
prihováraj sa u neho za nás.
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PÚŤ DO KRAKOVA
KRAKOV/POĽSKO	J	Klienti a zamestnanci Zariadenia 
sociálnych služieb sv. Anny v Starej Ľubovni aj žiaci, ich 
rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej Školy sv. Anny 
v Starej Ľubovni putovali 5. júna do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách.

V Bazilike Božieho milosrdenstva svätú liturgiu pre pútni-
kov slávil otec Jozef Paraska CSsR. Následne sa prihovorila 
sestra Blanka z Kongregácie sestier Matky Božieho milosr-
denstva. V závere sa pútnici spoločne pomodlili Korunku 
Božieho milosrdenstva. (Lucia Halčišáková)

VYŠIEL VATIKÁNSKY DOKUMENT 
O GENDEROVEJ IDEOLÓGII
VATIKÁN	J	Kongregácia pre katolícku výchovu vydala začiatkom 
júna metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov 
a učiteľov voči ideológii gender Muža a ženu ich stvoril.

Kardinál Giuseppe Versaldi, prefekt kongregácie, sa vyjadril: „Ohľa-
dom genderu musíme nájsť cesty dialógu bez upadnutia do sloganov 
a do extrémizmov. Ale musíme to urobiť na základe našej identity... 
v školách hrozí, že sa bude natláčať unifikované myslenie ako niečo ve-
decké. Rešpektujeme všetkých, ale chceme, aby sme boli rešpektovaní.“

Ako ďalej vysvetľuje, dokument nepoužíva argumentáciu na základe 
viery, ale iba rozumové odôvodnenia, pretože na tému genderovej 
ideológie možno diskutovať a dôjsť k poznaniu pravdy aj bez zmeny 
náboženského zmýšľania či dokonca prijatia katolíckej viery. Upo-
zornil však, že na to sú nevyhnutné tri postoje – postoj počúvania, 
argumentovania a navrhovania. Dokument teda predkladá rozumové 
argumenty, ktoré objasňujú chápanie vlastnej identity skrze akcepto-
vanie významu tela. Kardinál dodáva: „Formovanie identity sa zakladá 
na odlišnosti a v rodine konfrontovanie sa s matkou a s otcom pomáha 
dieťaťu vypracovať si svoju pohlavnú identitu – odlišnosť... Neutrálny 
rod alebo tretí rod sa naopak ukazuje ako fiktívna konštrukcia.“ (TK 
KBS)

VERIACI Z BREZINY PUTOVALI 
PO UKRAJINE
UKRAJINA	J	Ukrajinské pútnické miesta navštívili 12.– 14. júna veriaci 
z farnosti Brezina a filiálnych obcí Kazimír a Byšta. Prvou zastávkou púte bol 
monastier otcov studitov v Univskej lavre pri Ľvove. Tu mohli pútnici bližšie 
spoznať život východných mníchov, ktorí svoj čas venujú modlitbe, práci a ľu-
ďom, ktorí sem prichádzajú po duchovnú pomoc. V nasledujúci deň navštívili 
mesto Ľvov a jeho chrámy. Mali aj možnosť pozrieť si celé mesto z vyhliadko-
vej veže mestskej radnice. Zavŕšením púte bola Zarvanica pri Ternopile, kde 
veriaci spoznali históriu zarvanickej čudotvornej ikony Božej Matky. Oso-
bitne na pútnikov zapôsobilo stretnutie s vladykom Vasiľom Semenjukom, 
ternopiľským metropolitom, ktorý ich pozdravil a každému pútnikovi udelil 
svoje požehnanie. (Marta Krajňáková)

NEW YORK/USA	J	Generálne zhromažde-
nie OSN začiatkom júna rozhodlo o ustanove-
ní medzinárodného dňa spomienky na obete 
násilných činov, ktoré boli motivované 
náboženskou nenávisťou. Spomienka bude 
každoročne pripadať na 22. august. (RV CZ)

ATÉNY/GRÉCKO	J	Emeritný exarcha pre 
gréckokatolíkov v Grécku vladyka Dimitrios 
Salachas oslávil 7. júna 80 rokov. Všeobecne 
je vladyka Dimitrios uznávaný ako jeden 
z najväčších odborníkov na východné kato-
lícke právo. Vladyka Dimitrios spolupracoval 
na príprave partikulárneho práva pre Grécko-
katolícku cirkev na Slovensku. (D. Černý)

CHICAGO/USA	J	Kňaz Patrick Lee, ktorý 
v januári odstúpil z pastoračnej služby po ob-
vinení zo zneužívania, bol po preukázaní 
nepodloženosti žaloby počas júna znovu uve-
dený do služby v rámci Chicagskej arcidiecé-
zy. Miestny arcibiskup kardinál Blase Cupich 
veriacim vysvetlil, že obvinenia proti kňazovi 
boli neopodstatnené, a dodal, že k rovnaké-
mu zisteniu ako štátni úradníci dospela aj 
nezávislá preverovacia komisia Chicagskej 
arcidiecézy. (TK KBS)

VATIKÁN	J	Svätý Otec František sa 10. júna 
stretol s kaplánmi zodpovednými za pasto-
ráciu v letiskových kaplnkách v rozličných 
krajinách sveta, ktorých povzbudil, aby pre-
mieňali letiská – ľudské perifériá na mosty 
stretnutia s Bohom. (vaticannews.va)
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udalosť

... AJ ZA CENU 
VLASTNÉHO ŽIVOTA

Vatican NEWS, Jaroslav GIROVSKÝ

Už tridsiatu apoštolskú cestu, ktorej motto znelo Kráčaj-
me spoločne, absolvoval Svätý Otec František 31. mája 
– 2. júna. Dvadsať rokov po sv. Jánovi Pavlovi II. navštívil 
Rumunsko, kde okrem ekumenických stretnutí blahorečil 
siedmich gréckokatolíckych hieromučeníkov.

PRVÝ DEŇ  
– KRÁČAŤ SPOLOČNE
Na letisko v Bukurešti prišli Svätého 
Otca privítať rumunský prezident Klaus 
Werner Iohannis s manželkou, apoštolský 
nuncius Mons. Miguel Maury Buendía 
i členovia miestnej konferencie biskupov.

Pri stretnutí s autoritami občianskej spo-
ločnosti a diplomatickým zborom v Pre-
zidentskom paláci ich povzbudil, aby 
v tejto novej ére krajiny umožnili „ľudu 
naplno prejaviť svoj potenciál a prirodze-
né nadanie“. Poukázal na prínos rumun-
ských migrantov pre hosťujúce krajiny. 
Pripomenul, že harmonický a udržateľný 
rozvoj krajiny si vyžaduje „rozvoj nielen 
materiálnych podmienok, ale aj samotnej 
duše ľudu“ a zdôraznil túžbu Katolíckej 
cirkvi pomáhať v tomto smere.

Po popoludňajšom súkromnom stretnutí 
s rumunským patriarchom Danielom 
sa Svätý Otec stretol so Stálou synodou 
Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Pouká-
zal na spoločné putá viery, ktoré siahajú 
až k apoštolom, najmä k Petrovi a jeho 
bratovi Ondrejovi, ktorý na toto územie 
priniesol vieru: „Oni nám pripomínajú, že 

jestvuje pokrvné bratstvo, ktoré nás pred-
chádza a ktoré ako tichý oživujúci prúd 
počas storočí nikdy neprestalo zavlažovať 
a posilňovať naše putovanie.“ Upozornil, 
že katolíkov a pravoslávnych kresťanov 
v Rumunsku spája aj spoločné dedičstvo 
mučeníkov nedávnych čias. Svätý Otec 
poukázal na dôležité aspekty spoločného 
dialógu: spoločne kráčať v sile pamäti, 
čiže pamätať na spoločné korene, čo do-
dáva silu kráčať vpred, a spoločne kráčať 
v počúvaní Pána podobne ako emauzskí 
učeníci.

Svätý Otec sa potom presunul do pravo-
slávnej katedrály zasvätenej apoštolovi sv. 
Ondrejovi. Okrem modlitby Otče náš za-
znelo aj niekoľko pravoslávnych a katolíc-

kych veľkonočných spevov. Z pravoslávnej 
katedrály sa Svätý Otec presunul do kato-
líckej Katedrály sv. Jozefa, kde predsedal 
eucharistii, na ktorej sa zúčastnilo vyše 
25-tisíc veriacich. V homílii pápež uvažo-
val o Panne Márii, ktorá kráča, ktorá sa 
stretáva a ktorá sa raduje.

Na sklonku dňa sa Svätý Otec František 
na pôde Apoštolskej nunciatúry stretol 
s 22-člennou skupinou jezuitov pôsobia-
cich v Rumunsku, z ktorých štrnásť je 
rumunského pôvodu.

DRUHÝ DEŇ  
– PUTOVAŤ K CIEĽU
Svätý Otec sa presunul do severový-
chodnej časti Rumunska na mariánske 
pútnické miesto Šumuleu Čiuk, obľúbe-
né u katolíkov rumunskej i maďarskej 
národnosti. Pri slávnosti za takmer 
stotisícovej účasti veriacich pripome-
nul, že prichádza ako pútnik a vyjadril 
význam putovania: „Putovať znamená 
cítiť sa povolaný a podnecovaný kráčať 
spolu prosiac Pána o milosť premeniť 

Záznam z hlavných podujatí počas návštevy 
Svätého Otca v Rumunsku nájdete  
na youtube.com.
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udalosť

staré i súčasné nevraživosti a nedôverčivosti na nové príležitosti 
na jednotu spoločenstva.“

Popoludňajší program Svätého Otca pokračoval v meste Jaš, 
v rumunskom severovýchodnom regióne Moldavia. V Katedrále 
Panny Márie Kráľovnej si zapálením sviece uctil relikvie blaho-
slaveného mučeníka Antona Ďurčoviča, niekdajšieho biskupa 
diecézy Jaš.

Záverečným bodom druhého dňa bolo mariánske stretnutie 
s mládežou a rodinami v Paláci kultúry mesta Jaš, pri ktorom si 
vypočul aj niekoľko svedectiev, na ktoré reagoval v príhovore.

TRETÍ DEŇ  
– PRINÁŠAŤ SVETLO EVANJELIA
Za stotisícovej účasti veriacich Svätý Otec František v meste 
Blaž v rumunskej Transylvánii predsedal v nedeľu 2. júna vý-
chodnej liturgii v byzantskom obrade, pri ktorej vyhlásil za bla-
hoslavených siedmich gréckokatolíckych biskupov umučených 
v čase komunizmu.

Novými blahoslavenými sú kardinál Iuliu Hossu a biskupi 
Vasile Aftenie, Ioan Balan, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, 
Tit Liviu Chinezu a Alexandru Rusu. Sedem biskupov Rumun-
skej gréckokatolíckej cirkvi položilo život v rozpätí rokov 1950 
až 1970. Boli zabití z nenávisti k viere ateistickým totalitným 
režimom, ktorý doslova vyhladil katolícku cirkevnú hierarchiu. 
Podobný osud v Rumunsku postihol aj biskupov latinského 
obradu.

V homílii Svätý Otec vychádzal z udalosti Ježišovho uzdrave-
nia slepého. Poukázal na skutočnosť, že samotný slepec bol 
obkolesený slepotou okolitej spoločnosti, poznačenej postojmi 
uzavretosti a ideológií. V tejto súvislosti predstavil nových bla-
hoslavených ako tých, ktorí boli ochotní príkladom vnútornej 
slobody a milosrdnej lásky k nepriateľom uchrániť duchovné 
korene aj za cenu vlastného života. Okrem iného uviedol:

„Aj dnes sa znova objavujú nové ideológie, ktoré sa nená-
padným spôsobom snažia presadiť a vykoreniť náš ľud z jeho 
bohatých kultúrnych a náboženských tradícií. Ideologické 
kolonizácie, ktoré opovrhujú hodnotou ľudskej osoby, života, 
manželstva a rodiny a škodia, s ponukami znamenajúcimi 
odcudzenie, rovnako ateistickými ako tie v minulosti, škodia 
predovšetkým našim mladým a deťom, keď ich zanechávajú bez 
koreňov, z ktorých by mohli rásť...

Chcem vás povzbudiť, aby ste prinášali svetlo evanjelia našim 
súčasníkom a pokračovali v zápase, tak ako títo blahoslavení, 
proti týmto novým ideológiám, ktoré povstávajú. Nám teraz 
prislúcha bojovať, tak ako im vtedy prislúchalo bojovať v tých 
časoch.“

Posledným bodom programu apoštolskej cesty bolo stretnutie 
s rómskou komunitou v štvrti Barbu Lautaru v meste Blaž. 
V príhovore zdôraznil, že Cirkev je miestom stretnutia a je v nej 
miesto pre všetkých. Členov rómskej komunity pozval pestovať 
hodnoty a vymenoval viacero konkrétnych oblastí, v ktorých 
môžu byť pre spoločnosť prínosom. Poukázal aj na historický 
i súčasný problém spoločenského začlenenia Rómov a v mene 
Cirkvi požiadal o odpustenie za nesprávne postoje voči nim.

reutersm
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SVÄTENIA V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII
PREŠOV – ĽUTINA	J	Počas svätej 
liturgie na sviatok Zostúpenia Sväté-
ho Ducha 9. júna vysvätil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa ôsmich 
diakonov. Svätenie prijali: Pavol Feč-
kanin, Miroslav Hamarčák, Jozef Košč, 
Dávid Kravec, Patrik Priputen, Matúš 
Sejka, Michal Vasiľ a Michal Pavliško, 
ktorý zostáva diakonom. Vladyka Ján 
povzbudil svätencov k ustavičnému 
životu vo Svätom Duchu a v jeho moci.

O týždeň neskôr, 16. júna, cez vkladanie 
rúk vladyku Jána Babjaka prijali v Ba-
zilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine ôsmi diakoni kňazstvo. Okrem 
siedmych novodiakonov bol vysvätený 
aj Tomáš Kavuľa. 

V homílii, ktorú vladyka Ján Babjak 
adresoval predovšetkým svätencom, 
vyzval k vytrvalosti na ceste k svätosti. 
„Kňaz ako každý kresťan kráča po ceste 
k cieľu, k svätosti. Ale musíte kráčať 

spolu so svojou manželkou, deťmi 
a spolu so všetkými veriacimi... Vydá-
vajte len dobré svedectvo a nikdy nie 
pohoršenie.“

Na slávnosti bola prítomná aj mystička 
Myrna Nazzourová z Damasku, ktorá 
povzbudila novokňazov k vytváraniu 
jednoty. Novokňazi si tiež prevzali prvé 
dekréty na kaplánske miesta, kde sa 
od 15. júla ujmú svojej kňazskej služby. 
(Martin Grošík, Michal Pavlišinovič)

UKRAJINSKÉ 
BOHOSLUŽBY 
V BRATISLAVE
BRATISLAVA-LAMAČ	J	V Kostole sv. 
Rozálie slávila 30. mája ukrajinská menši-
na žijúca v Bratislave a okolí druhú svätú 
liturgiu v ukrajinčine za ukrajinských 
vojakov padlých v druhej svetovej vojne 
a prenasledovaných kňazov a biskupov. 
Svätú liturgiu slávil otec Taras Šahala 
z gréckokatolíckej Farnosti sv. Barbory vo 
Viedni.

Ďalšiu ukrajinskú svätú liturgiu slávili 
16. júna na sviatok Zoslania Svätého 
Ducha otcovia Jurij Kolasa, generálny 
vikár pre katolíkov byzantského obradu 
v Rakúsku, a Peter Sabol, kancelár Bratis-
lavskej eparchie. Otec Kolasa tlmočil po-
zdravy ukrajinského vyššieho arcibiskupa 
Sviatoslava Ševčuka. Po spoločnom agapé 
nasledoval krst v ukrajinčine. Starosta La-
mača Lukáč Baňacký pozval prítomných 
na slávnosť patrónky Chrámu sv. Rozálie, 
ktorá sa bude konať 1. septembra. Od sep-
tembra by sa mali sväté liturgie v ukrajin-
čine sláviť raz mesačne. (Oľga Hricáková)
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DUCHOVNÁ OBNOVA SO SVÄTÝMI
KOŠICE	J	V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 16. júna zavŕšila týždňová 
duchovná obnova Svätosť na dosah. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekre-
tár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V homílii zdôraznil, že svätosť nepresahuje 
schopnosti človeka, ak spolupracuje s Božou milosťou.

Obnova prebiehala počas celého svätodušného týždňa od 9. do 16. júna. Vystavený bol 
relikviár, ktorý obsahuje relikvie svätého kríža a viac ako 140 svätých. Večerné boho-
služby boli obohatené o duchovný program, v ktorom rehoľné a mníšske spoločenstvá 
predstavili život jednotlivých komunít.

Príležitosť uctiť si svätých využili 13. júna aj žiaci 4. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. 
košických mučeníkov v Košiciach. Otec Martin Mráz, sekretár a hovorca košického epar-
chu, im priblížil krásy byzantského obradu aj úctu k svätým. (TSKE)
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JOVSA	J	V Cerkvi Presvätej Bohorodič-
ky Ochrankyne privítali 24. mája – 7. júna 
putovnú ikonu Kvetného víkendu. Tá bola 
na májovej fatimskej sobote Košickej epar-
chie v Klokočove odovzdaná, aby ako prípra-
va na budúcoročný Kvetný víkend putovala 
po farnostiach Michalovského protopres-
byterátu. Vo farnosti sa konali modlitbové 
stretnutia a rôzne aktivity na prehĺbenie du-
chovného života predovšetkým mladých vo 
farnosti. Do aktivít sa 5. júna zapojili aj žiaci 
miestnej základnej školy spolu s katechétka-
mi a učiteľmi a zúčastnili sa na svätej liturgii, 
pri ktorej spoločne prosili za mládež farnosti 
aj celej Košickej eparchie. (M. Šandor)

MEDZILABORCE-BOROV	J	Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí sa 1. júna vo far-
nosti Medzilaborce-Borov konal Deň Božích 
detí, ktorý pripravil miestny správca farnosti 
otec Vladislav Petrík v spolupráci s animá-
tormi Prešovskej archieparchie. Účastníci 
si mohli užiť nafukovací hrad, povoziť sa 
na štvorkolke, prezrieť si hasičské auto, 
vyskúšať hasenie požiaru či hľadať poklad 
v labyrinte vysokej trávy. (A. Raganová)

SVIDNÍK	J	Žiaci Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja vo Svidníku mali 4. – 5. júna 
možnosť spoznať krásy Slovenska. Navštívili 
Demänovskú jaskyňu slobody, Múzeum Pav-
la Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 
a Slanický ostrov uprostred Oravskej priehra-
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ŽIACI A SENIORI 
SÚŤAŽILI 
NA OLYMPIÁDE
PREŠOV	J	V Dome sv. Kozmu a Damiána sa 
12. júna konal Deň otvorených dverí a 7. ročník 
Kozmo-Damián olympiády. Projekt s témou Jeseň 
života v plnej kráse podporili Nadácia GRANVIA 
a o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA 
odovzdal Marek Reisinger, riaditeľ prešovského 
závodu firmy EUROVIA, nový špeciálny poloho-
vací vozík. S prípravou a organizáciou pomáhali 
študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila 
Veľkého, Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Pre-
šove a bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Seniorov prišli 
podporiť aj žiaci 4. ročníka Základnej školy bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove a predškoláci z Ma-
terskej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským 
na Sládkovičovej ulici. Spolu sa na podujatí zúčast-
nilo 147 športovcov, od dvojročných po 95-ročných. 
Cieľom bolo vzájomne si pomáhať: mladší starším, 
väčšie deti menším a seniori mladým svojimi skú-
senosťami a radami. (E. Rindošová SNPM) 

TURISTICKÝ DEŇ  
BRATISLAVSKEJ EPARCHIE
ŠUMIAC	J	
Na Horehroní vo 
farnosti Šumiac 
sa 1. júna konal 
Turistický deň 
Bratislavskej 
eparchie, ktorý 
bol spojený so 
slávnosťou chrá-
mového sviatku 
Nanebovstúpenia 
Pána. Na svätej 
liturgii predsedal 
bratislavský epar-
cha Peter Rusnák 
za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 
v Ríme, a kňazov z okolitých farností. Ďalším rozmerom podujatia bolo stret-
nutie detí a mládeže zo stredoslovenských farností eparchie s vladykom Petrom 
a vladykom Cyrilom.

Po liturgii sa prítomní mohli občerstviť a nasledovala turistická časť programu 
– výstup na úbočie Kráľovej hole. Pri tamojšom kríži spoločne chválili Boha 
za krásu stvorenej prírody. (František Takáč)

V STRÁŽSKOM POSVÄTILI NOVÝ 
PRESTOL A IKONOSTAS
STRÁŽSKE	J	Veriaci v Strážskom oslávili 2. júna chrámový sviatok Nane-
bovstúpenia Pána, pričom si pripomenuli 225. výročie postavenia chrámu. 
Udalosť bola spojená s posviackou nového prestola a ikonostasu, ktorú vy-
konal košický eparcha Milan Chautur CSsR. Na slávnosti sa zúčastnili kňazi, 
ktorí v minulosti vo farnosti pôsobili, a ktorí pôsobia v blízkom okolí. V prvej 
časti posvätenia sa klincami upevnila vrchná doska. Po umytí prestola boli 
doň uložené ostatky bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Potom sa 
prestol prikryl spodným plátnom a previazal povrazom. Na to osadili oplaš-
čenie – drevený obklad so štyrmi ikonami: večera v Emauzách, stretnutie so 
Samaritánkou, zázračné rozmnoženie chlebov a svadba v Káne. Tie majú ešte 
zvýrazniť význam prestola. Potom nasledovalo posvätenie nového ikonostasu.

Stolárske práce na ikonostase a prestole realizoval Miroslav Keba. Ikony 
na ikonostase a po stranách prestola vyhotovil Peter Vereščák v spolupráci 
s Jozefom Takáčom. Ikony a konštrukcia prestola a ikonostasu boli vyhotove-
né z darov veriacich a dobrodincov. (Dominik Rebják)
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SVÄTODUŠNÉ SVIATKY 
V MICHALOVSKEJ BAZILIKE
MICHALOVCE	J	V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 
8. – 9. júna konala odpustová slávnosť Košickej eparchie. Pozvanie košického 
eparchu Milana Chautura CSsR na spoločné slávenie prijal arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

V sobotu večer boli verejnosti predstavení štyria gréckokatolícki redempto-
risti, ktorých Svätý Otec vymenoval za misionárov milosrdenstva. V nedeľu 
počas archijerejskej svätej liturgie prijali tajomstvo kňazstva traja diakoni: 
Mário Cserép, Vladimír Hübler a Peter Kaško.

Vladyka Cyril v homílii poukázal na Päťdesiatnicu ako na završujúci moment 
procesu vzniku Cirkvi. Zvýraznil práve kňazstvo, v ktorom sa má najviac pre-
javiť Svätý Duch. On Ježišových apoštolov zbavuje strachu a hanblivosti a robí 
z nich svedkov Božej moci.

V závere liturgie prijal vladyka Cyril ako prejav vďačnosti celej Košickej epar-
chie pri príležitosti 10. výročia svojej biskupskej chirotónie panagiu – medai-
lón s vyobrazením Presvätej Bohorodičky, ktorú každý biskup nosí na svojej 
hrudi. (TSKE)

dy. Pozreli si najväčšiu sochu Krista na Slo-
vensku v Kline a Skanzen oravskej dediny 
v Zuberci, kde si vyskúšali hrnčiarsky kruh, 
zahrali sa na deti v dedinskej škole, učili sa 
vyrezávať do lipového dreva a mlieť pšenicu. 
Zavŕšením výletu bola návšteva Oravského 
zámku. (žiaci školy)

PREŠOV	J	Žiaci 8. a 9. ročníka Cirkev-
nej základnej školy s materskou školou bl. 
P. P. Gojdiča v Prešove sa 6. júna zúčastnili 
na exkurzii v redakcii časopisu Slovo. Privítal 
ich otec Juraj Gradoš, šéfredaktor, ktorý im 
stručne priblížil zaujímavosti vzniku časopi-
su a predstavil im jeho tvorcov. Potom žiaci 
spoznali náplň práce jednotlivých redaktorov. 
Cieľom exkurzie bolo priblížiť proces tvorby 
časopisu. (J. Tirpáková)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 7. – 9. júna 
konal záverečný víkend Archieparchiál-
nej školy animátora dobrovoľníka – AŠAD 
v tomto školskom roku. V Škole učeníka otec 
Martin Tkáč priblížil mladým svätú liturgiu, 
krstné povolanie a úctu k Presvätej Boho-
rodičke. V Škole služby Viktória Žolnová 
predstavila tému tímovej spolupráce. V kre-
atívnom odbore sa mladí pod vedením Jany 
Demčákovej učili kantorovať svätú liturgiu. 
(V. Žolnová)

LESNÉ	J	V reštaurácii Pod hôrkou sa 
8. júna konalo slávnostné vyhodnotenie 
štvrtého ročníka súťaže vín Víno Duša. 
Keďže nad súťažou prevzala záštitu 
Košická eparchia, na vyhodnotení sa 
zúčastnil a vína požehnal archimandrita 
Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel. Dve 
odborné komisie 4. júna hodnotili vína 
v kategórii omšových, liturgických a kóšer 
vín a v kategórii komerčných vín. Hlavným 
cieľom štvrtého ročníka súťaže Víno 
Duša bolo predstaviť a podporiť výrobu 
a predaj omšových, liturgických a kóšer 
vín hlavne v michalovskom a sobraneckom 
vinohradníckom rajóne. (J. Jevčák)

LITMANOVÁ	J	Júnová malá púť na horu 
Zvir sa uskutočnila 9. júna. Jej vyvrcholením 
bolo slávenie svätej liturgie, ktorej predsedal 
otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory 
Zvir. V homílii vysvetlil, že Svätý Duch pri-
chádza, aby človeka priviedol na Božiu cestu. 
(P. Rusnák)

SLOVENSKO	J	Začiatkom júna Slovenská 
biblická spoločnosť oznámila, že v spoluprá-
ci s občianskym združením Slovo pre svet 
na Slovensku vydáva dvojjazyčné vydanie 
obsahujúce ekumenický slovenský preklad 
a rómsky preklad Nového zákona. (Slovenská 
biblická spoločnosť)

OSLÁVILI 25 ROKOV KŇAZSTVA
ĽUBOVEC	J	20. júna, na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám 
tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, sa veriaci z farnosti Ľubovec modlili 
za svojho kňaza otca Marka Kolesára, ktorý oslávil 25. výročie kňazskej 
vysviacky. Po liturgickom slávení a gratulácii sa farnosť zišla na agapé. (Aneta 
Rabadová)
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PREŠOV	J	Gréckokatolícka charita 
v Prešove 10. júna uviedla v literárnej 
kaviarni Viola nové hudobno-slovné 
CD Ježišu, dôverujeme ti, ktoré nahral 
dievčenský spevácky zbor Faustínky. Ten 
tvoria zverenkyne Domu sv. Faustíny vo 
Svidníku. CD slávnostne požehnal otec Peter 
Lach, kancelár Prešovskej archieparchie, 
ktorý zastúpil prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. CD symbolicky 
uviedol aj Peter Krajňák, štátny tajomník 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. (GKCH)

BRATISLAVA	J	V Bulharskom kultúrnom 
inštitúte sa 11. júna konala prezentácia piatej 
publikácie medzinárodnej vedeckej edí-
cie Monumenta byzantino-slavica et latina 
Slovaciae. Autorský kolektív pod vedením 
prof. Petra Žeňucha predstavil výsledky svojej 
niekoľkoročnej práce na poli slavistického 
výskumu, ktorý významnou mierou pomáha 
pri odhaľovaní a rozvoji duchovného a kul-
túrneho dedičstva Slovenska, a s osobitným 
zreteľom aj jeho gréckokatolíckeho prvku. 
(D. Černý)

STARÁ ĽUBOVŇA	J	Počas Národného 
týždňa charity pripravila 12. júna Špeciálna 
základná škola sv. Anny a Zariadenie 
sociálnych služieb Dom sv. Anny v Starej 
Ľubovni aktivity, ktoré mali žiaci a klienti 
s pomocou rodičov zvládnuť. Splnením úloh 
dostali súťažiaci lístok s písmenom, aby si 
mohli poskladať tajné heslo a získať sladkú 
odmenu. Nechýbal ani tanec, grilované 
klobásky a kotlíkový guláš. (L. Halčišáková)

STROPKOV	J	V stropkovskom kaštieli 
bola 14. júna otvorená výstava liturgických 
odevov pod názvom Obleč si rúcho 
dôstojné, ktorú organizuje Krajské múzeum 
v Prešove a kaštieľ v Stropkove. Výstavu 
dopĺňajú plaščenice – obrazy umučeného 
Krista, oltárne plachty, náboženské knihy 
a ďalšie predmety. Unikátmi sú výpožičky 
z Gréckokatolíckeho arcibiskupského 
úradu v Prešove ako čierna mitra bl. Petra 
Pavla Gojdiča či tkaný omofor bl. Vasiľa 
Hopka. Výstava potrvá do 15. septembra. (M. 
Kotorová-Jenčová)

SNINA	J	Občianske združenie Fórum 
života 21. júna otvorilo Centrum konkrétnej 
pomoci Femina v budove bývalej polikliniky 
na Strojárskej ulici v Snine. Podobné centrá 
už fungujú v Leviciach a Prešove. Femina 
poskytuje základné poradenstvo v oblasti 
prevencie násilia a diskriminácie. Klientky 
a klienti môžu centrum navštíviť v pracovné 
dni v pondelok až štvrtok v čase od 12.45 – 
16.30 h. (TK KBS)

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
PANNY MÁRIE KARMELSKEJ  

V CHRÁME SVÄTÉHO PROROKA ELIÁŠA V SEČOVSKEJ POLIANKE

19. júl (piatok) Duchovná obnova

18.00 Božská liturgia (otec Ľubo-
slav Petričko, exorcista)

20. júl (sobota) Duchovná obnova

18.00 Božská liturgia (otec Fran-
tišek Sochovič z Vyšného 
Mirošova)

19.00 Prijatie škapuliara  
Presvätej Bohorodičky

Počas slávnosti budú v chráme  
relikvie sv. Charbela Machlúfa 
a sv. Faustíny Kovalskej

21. júl (nedeľa) Duchovná obnova

08.00 Božská liturgia, myrovanie 
(otec Marek Valenčík)

09.00 RNDr. Beáta Zbiňovská:  
Záchrana rodiny

09.15 Otec Marián Kuffa:  
Zastavme zlo z Istanbulu

10.30  Slávnostná božská liturgia, 
myrovanie (otec Marián Kuffa, 
Inštitút Krista Veľkňaza v Ža-
kovciach)

  Sviečkový ružencový pochod

Náruč Presvätej Bohorodičky z hory Karmel je stále otvorená.  
Ponúka škapuliar – paraman a zápis do karmelskej knihy.

To
bi

áš
 P

ac
ák

Ľu
bo

m
ír

 N
ov

ák

POSVIACKA EXTERIÉRU 
V GIRALTOVCIACH
GIRALTOVCE	J	V Nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu 
2. júna otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archie-
parchie, posvätil novú vežu a exteriér obnovenej Cerkvi Matky ustavičnej 
pomoci. Na úvod ho pred vchodom do chrámu privítal primátor mesta Ján 
Rubis. Nasledovala modlitba požehnania a svätá liturgia za účasti otca Štefana 
Pacáka, giraltovského protopresbytera, Jozefa Magera, farára rímskokatolíckej 
farnosti v Giraltovciach, Andreja Murenka, výpomocného duchovného rím-
skokatolíckej farnosti, bývalého aj súčasného kaplána. V homílii otec Daniel 
zdôraznil, že Boh nechce len modlitby, ale že mu ide o celého človeka a jeho 
život. (-mz)
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PONDELOK
8. júl
Veľkomučeník Prokop
„Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zase 
zdravá. (Mt 12, 13)
Mať len jednu fungujúcu ruku je značne 
obmedzujúce. Stále človeku pripomenie, 
že mu chýba niečo, čo ostatní môžu 
využívať. Kristovi ide o to, aby mi nič 
nechýbalo, nechce, aby som bol niečím 
obmedzený. Chce ukázať, že mi môže dať 
všetko, čo potrebujem pre šťastný život. 
V ňom je všetko.
Liturgia: Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45; každ. antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
9. júl
Hieromučeník Pankrác
Mnohí šli za ním a on ich všetkých 
uzdravil. (Mt 12, 15)
Kristus – Slovo sa mi prihovára slovom, 
ktoré nie je vždy príjemné. Mám dve 
možnosti. Buď budem hľadať cestu, ako 
slovo v sebe zahubiť, aby som mohol 
kráčať, ako chcem ja. Alebo pôjdem 
za ním, budem ho nasledovať a on ma 
bude viesť. Táto cesta nemusí smerovať 
tam, kam chcem ja, ale stretnutie mi 
prinesie uzdravenie.
Liturgia: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46; každ. antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Blahoslavení chudobní, lebo vaše je 
Božie kráľovstvo. (Lk 6, 20b)
Život kresťana je životom plným 
paradoxov, o ktorých hovorí Kristus 
v blahoslavenstvách. Ak chcem vystúpiť 
hore, musím najprv zostúpiť. Stať sa 
chudobným. Hlavne na svoje predstavy. 
Chudobný je ten, kto nemá mnoho, má len 
toľko, aby akosi prežíval. A takto nechce žiť 
nikto. Všetci chceme žiť v plnosti a hojnosti. 
Chceme žiť v raji. Raj – Božie kráľovstvo je 
však Božou predstavou o mojom živote.
Liturgia: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 
– 45, zač. 48 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 
213; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.); pre-
dobr. antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
prepod. (HS: 188; PZ: 145; HP: 401)

ŠTVRTOK
11. júl
Mučenica Eufémia
... kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je 
na nebesiach, je môj brat... (Mt 12, 50)

Čo je vôľou Otca? Aby som bol spasený, 
aby som mu bol najbližšie, ako sa dá. 
Bolo by rozumné plniť Otcovu vôľu, ktorá 
smeruje k mojej spáse. Keď sa pozriem 
na svoj život, musím skonštatovať, že 
sa často správam nerozumne, pretože 
nedbám o svoju spásu. Preto mi vždy 
pomôže pohľad na Bohorodičku, ktorá 
Božiu vôľu plní.
Liturgia: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 
46 – 13, 3a, zač. 49; každ. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Hovoril im veľa v podobenstvách. (Mt 13, 3a)
Kristovi ide naozaj o moju spásu. Robí 
všetko pre to, aby som pochopil, čo mi 
chce povedať. Aby som sa nemohol 
vyhovárať, že nerozumiem. Nie je len 
učiteľom, ktorý vyučuje podľa osnovy, 
školiteľom, ktorý len ukáže, ako vykonávať 
činnosť, vedúcim, ktorý dohliada 
na plnenie plánu. On mi je nablízku, 
vyučuje ma, povzbudzuje, potešuje...
Liturgia: Rim 16, 1 – 16, zač. 120; Mt 13, 3b 
– 9, zač. 50; každodenné antifóny; menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Neprišiel som volať spravodlivých, 
ale hriešnikov. (Mt 9, 13b)
Často si myslím, že moje názory sú 
správne. Nevidím problém v sebe, ale 
v blížnom. Akoby som Kristovi hovoril: 
„To on je ten, ktorý potrebuje, aby si 
ho priviedol na správnu cestu.“ Počas 
svätej liturgie pred prijímaním vyznávam: 
„Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, 
Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet 
spasiť hriešnikov...“ Ja som ten úbohý 
hriešnik a práve mňa si prišiel zachrániť, 
Kriste.
Liturgia: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 
13, zač. 30; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
14. júl
5. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka otcov šiestich  
ekumenických snemov
A večný život je v tom, aby poznali teba... 
(Jn 17, 3)
Do školy chodíš preto, aby si rástol 
v poznaní. V práci sa poznanie prehlbuje 
a ani v manželstve sa nekončí. Aj Kristus 

hovorí: „Večný život je v tom, aby poznali 
teba, jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Celý život je 
o poznávaní. No hrozí nebezpečenstvo, že 
od viery a od lásky k blížnemu nás odradí 
práve poznanie. Často počujem: „Aha, 
aký je z neho zrazu svätuškár, ale ja dobre 
viem, čo porobil!“ Poznanie sa zastavilo 
pred rokmi a nepripúšťa zmenu. Sv. 
apoštol Pavol sa v Liste Kolosanom modlí: 
„Neprestávame sa za vás modliť a prosiť, 
aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle..., 
aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, 
a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete 
prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov 
a rásť v poznaní Boha... (Kol 1, 9b – 10)
Liturgia: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 
28 – 9, 1, zač. 28 (radové); Hebr 13, 7 – 16, 
zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom); hlas 
4; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár z hlasu a otcom, kondák z hlasu, 
Sláva, kondák otcom, I teraz, podľa pred-
pisu; ostatné z hlasu a otcom (HS: 147, 396; 
PZ: 100. 377; HP: 101, 405)

PONDELOK
15. júl
Apoštolom rovný Vladimír
Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, 
čo má. (Mt 13, 12)
Aká to nespravodlivosť z Božej strany! 
Môže sa to zdať ako krivda, pretože sa 
často stotožňujem s tým, kto nemá. Ale 
tu nejde o peniaze a majetok, o ktorých si 
myslíme, že nám zabezpečia dobrý život. 
Ide aj o Božie slovo. Tomu, kto Božie slovo 
nepotrebuje na dobrý život, je rozumnejšie 
vziať ho, a dať tomu, kto z neho žije.
Liturgia: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 
10 – 23, zač. 51 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 
200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätému); pre-
dobr. antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
svätému (HS: 183; PZ: 140; HP: 133)

UTOROK
16. júl
Hieromučeník Aténogenés a jeho 
desiati spoločníci
Nechajte oboje rásť až do žatvy. (Mt 13, 30)
Nemohol Kristus pri vzkriesení vyhrať 
tak, že by zlému zamedzil možnosť dostať 
sa k človeku? Už by nemusel zápasiť 
s hriechom... Nemohol. Veď predsa 
prišiel darovať slobodu, aby som sa mohol 
rozhodovať. Neprišiel ma spútať svojím 
príkazom. Ponecháva mi voľbu, aby som si 
vybral, s kým chcem žiť. Ak sa rozhodnem 
pre neho, som vzácna pšenica v jeho 
stodole.
Liturgia: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 
30, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
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STREDA
17. júl
Blažený hieromučeník Pavol Peter 
Gojdič
Neboj sa, maličké stádo... (Lk 12, 32)
Niekedy trpím megalomanstvom. Úspech 
meriam počtom ľudí, dobrú kázeň 
počtom prikyvujúcich, horlivosť účasťou 
na akciách... Všetkého chcem mať veľa 
a najlepšie hneď. Kristus mi však neponúka 
megalomanské sľuby. Hovorí o maličkom 
stáde verných. Mám byť verný v malom, aby 
mi bolo zverené veľké, to, čo teraz neviem 
obsiahnuť – nebeské kráľovstvo.
Liturgia: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 
31 – 36a, zač. 53 (radové); 1 Jn 4, 11 – 16, zač. 
73b; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučení-
kovi); menlivé časti svätému (HS: 398; PZ: 
379; HP: 407)

ŠTVRTOK 
18. júl
Prepodobní otcovia Andrej – Svorad 
a Beňadik
Kto má uši, nech počúva! (Mt 13, 43b)
Mať uši neznamená počuť. Sú ľudia, ktorí 
ich majú, a aj tak nepočujú. Koľkokrát 
v zanietenosti pre nejakú vec nepočujem 
nič ostatné. Pre nedokonalosť tela. Mať 
fungujúce uši a počuť ešte neznamená 
počúvať. Počúvanie vyžaduje môj čas 
a vedie ma k premýšľaniu.
Liturgia: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 
36b – 43, zač. 54; každ. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
19. júl
Prepodobná matka Makrína, 
sestra Bazila Veľkého
Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá, 
čo má, a kúpi ju. (Mt 13, 46)
Kristus je ten, ktorý hľadá perlu. Toto 
podobenstvo plní na kríži. Dáva všetko, čo 
má – svoj život, aby získal cennú perlu – 
mňa. V ostatných podobenstvách je Božie 
kráľovstvo vykreslené ako vzácne, v tomto 
mi Kristus ukazuje, že som pre neho 
vzácny ja.
Liturgia: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 
44 – 54a, zač. 55; každodenné antifóny; 
menlivé časti svätej; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 399; PZ: 381; HP: 408)

SOBOTA
20. júl
Prorok Eliáš
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej 
vlasti. (Lk 4, 24)
Proroka často vnímame ako jasnovidca 
ohlasujúceho budúcnosť. To je vec, ktorá 

nás veľmi zaujíma. Boh však vzbudzuje 
proroka pre svoj ľud, aby ho vrátil 
na správnu cestu. Prorok napomína 
a usmerňuje. A to je niečo, čo radi nemáme. 
Kristus – najväčší prorok prichádza, aby 
zmenil môj život a ohlásil mi, že zmena 
vedie do svetlej budúcnosti s ním.
Liturgia: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 
26, zač. 32 (radové); Jak 5, 10 – 20, zač. 57; 
Lk 4, 22 – 30, zač. 14 (prorokovi); predob-
razujúce antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti svätému (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

NEDEĽA
21. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobní Simeon a Ján
Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý 
ležal na lôžku. (Mt 9, 2)
V živote svätcov, ktorí sa snažili 
strániť sveta, vidíme, že ľudia ich sami 
vyhľadávali. Chceli radu a pomoc. Takže 
aj tak žili v spoločenstve núdznych. Aj 
dnes môžeme vidieť mnohých ľudí, ktorí 
sa stránia sveta, no nie preto, aby počúvali 
Boží hlas. Skôr preto, aby nepočuli volanie 
druhých. Boja sa žiť v spoločenstve. 
Otravuje ich hlas iného. V dnešnom 
evanjeliu počúvame, ako ľudia plní viery 
prinášajú človeka, ktorý nemôže prísť 
sám. Je to obraz putovania spoločenstva 
do Božieho kráľovstva. Pre ich vieru sú mu 
odpustené hriechy a uzdravené nohy. Keby 
nebolo ochrnutého, nosiči by nemuseli 
Krista stretnúť, keby zase nebolo nosičov, 
nikdy by sa s ním nemusel stretnúť 
ochrnutý.
Liturgia: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 
8, zač. 29; hlas 5; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102) 

Peter Šturák ml.

PONDELOK
22. júl
Myronosička a apoštolom rovná Mária 
Magdaléna
Pre ich neveru tam neurobil veľa 
zázrakov. (Mt 13, 58)
Evanjelista uvádza, že Ježiš prišiel 
do svojej vlasti, do Nazareta. Ježišovi 
rodáci špekulovali a dávali si otázky 
o Ježišovi. Odkryli svoje vnútro, ktoré 
bolo plné predsudkov. Predsudky boli a sú 
stále bariérou voči viere, preto tam Ježiš 
neurobil veľa zázrakov. Ježišova vlasť som 
ja, moja rodina a komunita. Nenosím vo 
svojom srdci predsudky, ktoré neutralizujú 
moju vieru?
Liturgia: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 
54 – 58, zač. 56; každ. antifóny; menlivé 
časti svätej (HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

UTOROK
23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
Na návod svojej matky povedala: „Daj mi 
tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)
Herodes opitý vínom aj zmyselnosťou 
sľúbil dievčaťu, že mu dá všetko. Takto 
dal príležitosť Herodiade, aby sa zbavila 
toho, ktorý im vyčítal cudzoložstvo. 
Hriech vždy môže splodiť len ďalší hriech. 
Cudzoložstvo, opilstvo, zmyselnosť 
pripravili sv. Jána Krstiteľa o hlavu. 
Najhoršie je, že Herodiada do hriechu 
zaplietla aj svoju dcéru. Ako matka mala 
chrániť svoje dieťa. Kresťanské matky, 
v akom duchu a prostredí vychovávate 
svoje deti?
Liturgia: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 
14, 1 – 13, zač. 57; každ. antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
24. júl
Mučeníci Boris a Gleb
A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. 
(Mt 14, 36)
Len čo Ježiša obyvatelia kraja Genezaret 
spoznali, prinášali k nemu chorých. 
Je veľmi dôležité, aby sme k Ježišovi 
prinášali chorých – vo svojich modlitbách, 
obetách, čítaním Božieho slova alebo 
sprostredkovaním stretnutia s kňazom. 
Evanjelista kladie akcent na to, že tí, ktorí 
sa ho dotkli, ozdraveli. Prosme Pána, aby 
nám vnukol vhodné slová pri stretnutí 
s chorým človekom. Takto sa staneme 
sprostredkovateľmi Ježišovho dotyku.
Liturgia: 1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137; Mt 14, 35 
– 15, 11, zač. 60 (radové); Rim 8, 28 – 39, zač. 
99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkom); 
predobr. antifóny a blaženstvá; menl. časti 
svätým (HS: 191; PZ: 149; HP:  413)

ŠTVRTOK
25. júl
Zosnutie svätej Anny
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. 
(Lk 8, 21)
Tropár sviatku sa začína slovami: 
„Bohom omilostená Anna, pod srdcom 
nosila Bohorodičku“. Svätá Anna 
počala Bohorodičku vtedy, keď už ženy 
prirodzeným spôsobom nemôžu počať. 
Prijala túto milosť od Boha a snažila sa 
splniť materinské povinnosti aj v starobe, 
ale čo sa odohrávalo v jej vnútri, to je 
tajomstvo milosti. Všetky matky, proste 
sv. Annu, aby vám vyprosila milosť dobre 
vychovať svoje deti a plniť Božiu vôľu.
Liturgia: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12 
– 21, zač. 61 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač. 
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210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne); predob-
razujúce antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti svätej (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

PIATOK
26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva
Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré 
mali so sebou chromých, slepých, mrzá-
kov... (Mt 15, 30)
Ježiš sa nachádzal na brehu Galilejského 
mora a prichádzali k nemu zástupy aj 
s chorými. On ich uzdravoval. Nevieme 
si predstaviť to nadšenie. Evanjelista 
neopisuje emócie, jednoducho konštatuje, 
že Ježiš všetkých uzdravil. Chce dať najavo, 
že je Mesiáš a Spasiteľ a telesné uzdravenia 
majú viesť ľudí k hlbokému obráteniu 
a vnútornému uzdraveniu. Čo očakávam 
od Ježiša, keď k nemu prichádzam?
Liturgia: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 
15, 29 – 31, zač. 63; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
27. júl
Veľkomučeník Panteleimón
Kto miluje otca alebo matku viac ako 
mňa, nie je ma hoden. (Mt 10, 37)
Keď čítame túto vetu a potom aj ostatné 
Ježišove výroky ohľadom lásky k synovi 
alebo dcére, akoby sme prehliadli slovo 
viac. Ježiš nehovorí, aby sme ho milovali 
na úkor rodičov alebo detí, ale hovorí, 
aby láska k rodičom a deťom nezaclonila 
lásku s veľkým L. Krstom sme s Kristom 
uzavreli nové pokrvenstvo milosti. A preto 
by sme mali postupne dozrieť k poznaniu 
sv. Pavla: „Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus“ (Gal 2, 20).
Liturgia: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 
– 11, 1, zač. 39 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkovi); 
predobr. antif. a blaženstvá; menlivé časti 
mučeníkovi (HS: 190; PZ: 148; HP: 141)

NEDEĽA
28. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, 
Timón a Parmenas
Nech sa vám stane, ako ste uverili. (Mt 9, 29)
Istá legenda hovorí, že pri dverách jedného 
domu sa zastavil Ježiš, ticho zaklopal 
a povedal: „Prichádzam k tebe, aby som 
ti pomohol v práci.“ Spoza dverí sa ozval 
netrpezlivý hlas: „Počkaj, nevyrušuj, 
mám dôležitú prácu, príď neskoršie!“ 
A Ježiš odišiel. Prišiel neskoršie a povedal: 
„Prichádzam, aby som sa s tebou potešil.“ 

Spoza dverí sa ozvalo: „Nevyrušuj, mám 
priateľov, musím sa im venovať.“ A Ježiš 
odišiel. Prišiel neskôr: „Prišiel som, aby 
som ťa potešil a uľavil ti v bolestiach.“ Spoza 
dverí sa ozval slabý hlas muža všetkými 
opusteného a ležiaceho v posteli. Ježiš 
otvoril dvere a pomaly kráčal k posteli, ale 
keď prišiel, bolo neskoro. A v tom bola 
tragédia tohto človeka. Po celý život ho 
odmietal a keď ho chcel prijať, už bolo 
neskoro. 
Ako úplne inak sa správali slepci v dnešnom 
evanjeliu. Ježiš odchádza z Jericha, ale oni 
mu nedovolia odísť. Volajú za ním, aby sa 
nad nimi zmiloval. On sa dotkne ich očí 
a povie: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ 
A oči sa im otvorili. Stretnutie s Ježišom má 
vždy zmysel, či sme zdraví, alebo chorí.
Liturgia: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 
35, zač. 33; hlas 6; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK
29. júl
Mučeník Kallinik
Zlé a cudzoložné pokolenie žiada 
znamenie. (Mt 16, 4)
Ani ten najvšednejší deň nie je natoľko 
všedným, aby nám ho Boh nespestril 
znamením, ktorým nás chce usmerniť 
alebo povzbudiť. Židia si žiadajú 
od Ježiša senzáciu, no Ježiš upriamuje 
ich pozornosť na Jonášovo znamenie, 
ktorý sa chcel vyhnúť plneniu Božieho 
poslania. Napokon cez znamenie prežitia 
v bruchu veľryby pochopil svoje poslanie 
a ohlasoval Boha v meste Ninive. Cez tento 
príbeh Ježiš chcel židom povedať, že Boh 
v dejinách spásy dáva znamenia, cez ktoré 
sa dáva rozpoznať ľuďom. Nežiadajme 
senzácie, ale pozorne sledujme znamenia, 
ktoré nám Boh do nášho života posiela.
Liturgia: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 
– 6, zač. 65; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
30. júl
Apoštoli Silas, Silván a spoločníci
Chráňte sa kvasu saducejov a farizejov. 
(Mt 16, 11)
Ježiš upozorňuje učeníkov, aby sa chránili 
pohľadu, ktorým sa pozerajú saduceji 
a farizeji na Ježišove znamenia. Všetko 
robili len naoko, aby sa zapáčili ľuďom. 
V skutočnosti boli neúprimní a vo svojom 
konaní hľadali svoju slávu a nie Božiu. 
Ježiš aj nás varuje, aby sme sa chránili 
kvasu neúprimných ľudí, ktorí sa snažia 
ovplyvniť našu vieru a naše konanie.

Liturgia: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 
– 12, zač. 66; každodenné antifóny; menli-
vé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
31. júl
Obdobie pred sviatkom vynesenia 
sv. Kríža 
Spravodlivý Eudokim
Nemáš zmysel pre Božie vecí, len pre ľud-
ské! (Mt 16, 23)
Keby si Peter vypočul Ježiša až do konca, 
bol by sa dozvedel, že síce umrie, ale 
potom vstane z mŕtvych. Ale on nevnímal 
Ježiša tak, ako bolo treba. Peter chcel 
ľudsky prehovoriť Pána, aby od tohto 
úmyslu upustil. Ježiš videl, že je to vážne, 
a preto prišlo pokarhanie, ktoré bolo veľmi 
tvrdé: „Choď mi z cesty, satan!“ Aj my 
sme niekedy v situácii, že Ježišove slová 
nezapadajú do našich plánov.
Liturgia: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 
20 – 24, zač. 68; každ. antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
1. august
Vynesenie svätého Kríža 
Siedmi makabejskí mučeníci
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám pred svojím Otcom... (Mt 10, 32)
Jeden pán mi povedal: „Kedysi som sa 
hanbil prežehnať pred jedlom v školskej 
jedálni, ale teraz sa prežehnám pred 
jedlom v reštaurácii bez problémov. 
Chcem dať najavo všetkým, že som 
kresťan.“ Keď je gesto prežehnania 
spojené aj s vnútornou úctou k Bohu, 
to je pravé vyznanie. Makabejská matka 
so synmi nám môže byť inšpiráciou pri 
každodenných vyznaniach.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 
6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 
(Krížu); Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38. 19, 27 – 30, zač. 38 (mu-
čeníkom); predobr. antifóny a blaženstvá; 
menl. časti Krížu (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

PIATOK
2. august
Prenesenie ostatkov prvomuč. Štefana
Pane, zmiluj sa nad mojím synom. (Mt 17, 15)
Týmito slovami oslovil Ježiša otec 
námesačného chlapca. Prosil ho, aby ich 
zahrnul do svojej priazne a obdaril jeho 
syna uzdravujúcou silou. Ježiš to urobil. 
Pre nás je veľmi dôležité, aby sme slová: 
„Pane, zmiluj sa“ vyslovovali s úplnou 
vážnosťou, s úmyslom, aby nás Pán vzal 
do svojej priazne. Kto je v Božej priazni, je 
Božím človekom.
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Liturgia: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 
10 – 18, zač. 71; každodenné antifóny; men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? 
(Mt 12, 34)
Hovoriť máme toľko, koľko nutne treba, 
aby sme nevyčerpali všetku energiu 
a všetok čas jazykom, aby zostalo niečo 
aj pre ruky. Ešte dôležitejšie je, aby 
naše slovo nebolo jalové, ale aby vždy 
vyvolalo radosť, zamyslenie, aby dávalo 
orientáciu a predovšetkým povzbudenie. 
„Z plnosti srdca hovoria ústa,“ hovorí Ježiš 
v evanjeliu. Čím je naplnené moje srdce?
Liturgia: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 
37, zač. 47; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
4. august
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici 
Siedmi mladíci z Efezu
... dobrorečil, lámal chleby a dával učení-
kom a učeníci zástupom. (Mt 14, 19)
Otázka chleba je veľmi dôležitá. Boh stvoril 
človeka tak, že mu dal okrem nesmrteľnej 
duše aj telo. A telo potrebuje pokrm, teda 
chlieb. A o chlieb sa musí postarať. Veď 
už v raji povedal Adamovi, že v pote tváre, 
teda ťažko bude zarábať na chlieb. Práca 
je pre človeka veľmi dôležitá. Na chlieb 
treba pracovať, ale nestačí iba to. Bohatý 
sedliak sa chválil pred ostatnými: „Ja sa 
nemodlím, poctivo pracujem od noci 
do noci. Nechodím do kostola pokúšať 
Boha, ako vy chodíte. Radšej hnojím. A pole 
mi vždy vynahradí moju starostlivosť. Len 
sa pozrite na moju pšenicu.“ V tom roku 
bola jeho pšenica bola mimoriadne pekná. 
A čo bolo v jeseni? Nielenže nemal čo 
odviezť do mlyna, ale aj na sejbu si musel 
požičať od tých ostatných. Mnohokrát stačí 
búrka a niet čo žať, mlátiť a jesť. Modli sa 
a pracuj, to je zásada podložená dlhodobou 
skúsenosťou najmä tých, ktorí sa starajú 
o náš každodenný chlieb.
Liturgia: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 
14 – 22, zač. 58; hlas 7; predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá; menlivé časti z hlasu 
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK
5. august
Obdobie pred sviatkom 
Premenenia Pána 
Mučeník Eusignios

Zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi 
nich a povedal:... (Mt 18, 3)
Postavenie dieťaťa do stredu a objatie 
bolo pre apoštolov názornou ukážkou, 
kto je Ježišovmu srdcu blízky a kto je 
najdôležitejší v jeho kráľovstve. Prijať 
status dieťaťa neznamená, že sa máme 
vzdať skutočného života skutočných 
rozhodnutí, ale máme sa vzdať domnelej 
namyslenej veľkosti, ktorá sa často 
prejavuje sebestačnosťou a nezávislosťou 
od nebeského Otca a ľudí, ktorí nás 
obklopujú.
Liturgia: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 
18, 1 – 10, zač. 74; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z obdobia pred sviatkom; ostatné z dňa 
(HS: 404; PZ: 387; HP: 418)

UTOROK
6. august
Premenenie Pána
Pane, dobre je nám tu. (Mt 17, 4)
Dnes sa pozrime, ako sa cítili apoštoli 
v blízkosti Krista na vrchu Tábor, keď sa 
premenil. Peter prezradil ich náladu: „... 
dobre je nám tu“. Prečo im bolo dobre? 
Bola noc. Unavení zaspali a ich Majster 
sa modlil. Zrazu sa zobudili na silný jas 
svetla. Pred nimi stál Ježiš. Jeho tvár žiarila 
ako slnko a rúcho zbelelo ako svetlo. Svetlo 
vychádzajúce z Krista zalialo apoštolov 
a v jase svetla im bolo dobre. Prosme o toto 
svetlo, aby prenikalo náš život.
Liturgia: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, 
zač. 70; antifóny a vchod zo sviatku; men-
livé časti zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku; požehnanie ovocia; myrovanie 
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

STREDA
7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Ja chcem aj tomuto poslednému dať 
toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)
V pozemských kráľovstvách nám spočítajú 
odpracovaný čas, vykonanú prácu a podľa 
toho nás vyplatia. V Božom sa odmieňa 
inak. Boh dáva tým, čo pracovali celý život, 
i tým, čo prišli až podvečer, rovnako. Zo 
spravodlivosti dá každému, čo mu patrí, 
a z dobroty pridá aj to, čo si nezaslúžime. 
Potešme sa, že je to tak. Veď ak by nás 
meral spravodlivosťou a nie dobrotou, kto 
z nás by obstál?
Liturgia: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 
1 – 16, zač. 80; predobr. antifóny blažen-
stvá (alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia 
každ. s refrénom zo sviatku); vchod: Poďte, 
pokloňme sa… Premenil si sa na hore…; 
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstoj-

né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

ŠTVRTOK
8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Povedz, aby títo moji dvaja synovia se-
deli v tvojom kráľovstve... (Mt 20, 23)
Niektorým ľuďom je tak dobre na zemi, 
že sa im nechce ísť do neba. Ani sa oň 
nezaujímajú. Iní by sa doň radi dostali, ale 
bez námahy. Hovoria, že Boh je gavalier, 
že stačí tesne pred smrťou povedať: „Bože, 
zmiluj sa!“ Zabúdajú, že opovážlivo sa 
spoliehať na Božie milosrdenstvo je 
hriech proti Svätému Duchu. Takýmto 
Kristus hovorí, že bez utrpenia niet nádeje 
na odmenu.
Liturgia: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 
– 28, zač. 81; menlivé časti ako 7. augusta

PIATOK
9. august
Apoštol Matej
Ak budete mať vieru a nebudete pochy-
bovať... Dostanete všetko, o čo budete 
s vierou prosiť v modlitbe. (Mt 21, 21 – 22)
Keď máme pred sebou hory problémov 
a obrátime sa o radu na ľudí, obyčajne 
pokrčia plecom a začnú nám rozprávať 
o svojich horách, a budú ich pripomínať, 
kým nepochopíme, že si máme pomôcť 
sami. Potom sa konečne obrátime na Boha. 
Kristus použil príhodu s figovníkom, aby 
vysvetlil príčinu neúspešnej modlitby, 
ktorou je naša malá viera.
Liturgia: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 
12 – 14. 17 – 20, zač. 83b (radové); Sk 1, 12 – 
17. 21 – 26, zač, 2; Lk 9, 1 – 6, zač, 40 (apoš-
tolovi); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; tropár zo sviatku a apoštolovi, 
Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák 
zo sviatku; ostatné zo sviatku a apoštolovi; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 408; PZ: 390; HP: 422)

SOBOTA
10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Ľúto mi je zástupu... (Mt 15, 32)
Pri tomto zázračnom rozmnožení chlebov 
mal Ježiš k dispozícií viac chlebov a rýb, 
hoci menší počet ľudí, ako pri prvom. 
Nepoužíval matematickú logiku, ale 
logiku ľútosti a empatie, vzdávania vďaky 
Bohu a služby. Akú logiku preferujem vo 
svojom živote?
Liturgia: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, 
zač. 64 (radové); menl. časti ako 7. augusta

Peter Vansač
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MALINOVÁ TORTA
RECEPT	J	Leto 
je v plnom prúde. 
V horúčavách poteší 
každá osviežujúca 
lahôdka. V tom-
to dvojčísle vám 
ponúkame recept 
na sviežu malinovú 
tortu, ktorú si vedia pripraviť aj začínajúce cukrárky.

Orechový korpus – Suroviny: 5 vajec, 15 dkg práškového 
cukru, 10 dkg polohrubej múky, 5 dkg mletých orechov, 
1 ČL prášku do pečiva; Postup: Vyšľaháme bielky s cukrom, 
postupne pridávame žĺtka a dobre vyšľaháme. Nakoniec 
pridáme preosiatu polohrubú múku s kypriacim práškom 
a orechmi. Pečieme v tortovej forme vystlanej papierom 
na pečenie na 200 °C.

Krém – Suroviny: 250 ml šľahačkovej smotany, 250 g 
mascarpone, 50 g malinového džemu; Postup: Vyšľaháme 
šľahačkovú smotanu, pridáme mascarpone a zľahka primie-
šame džem.

Vychladnutý korpus natrieme ríbezľovým lekvárom. Potom 
na korpus natrieme krém a dozdobíme malinami, šľahač-
kou a po obvode orechmi.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.
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ALCHEMILKA  
OBYČAJNÁ
BOŽIA LEKÁREŇ	J	Názov 
dostala od slova alchýmia pre 
stredoveké povery o schopnosti 
kvapiek vody na listoch premie-
ňať kovy na zlato. Ide o trvalku 
s okrúhlymi našuchorenými 
listami modrozelenej farby, 
pokrytými drobnými chĺpkami 
a  jemnými hviezdicovitými, 
žltozelenými súkvetiami na dlhých stonkách. Nájdeme ju 
na lúkach, pri okrajoch lesov, ciest a potokov. Kvitne od júna 
do septembra. Je známa vďaka zmierňovaniu menštruač-
ných bolestí, regulácii menštruačného cyklu. Formou čaju 
sa užíva na posilnenie maternice a ľahší pôrod. Po pôrode 
napomáha jej stiahnutie.

Čaj na podporu ženskej plodnosti: 5 dielov vňate alchemilky, 
2 diely rebríčka, 2 diely šalvie a tinktúru z imela; 2 PL zmesi 
zalejeme 0,5 l vriacej vody a necháme 20 min. lúhovať. Sce-
díme a pridáme 2 kvapky tinktúry. Pijeme 3x denne.

Tinktúra: 40 g sušenej alebo 200 g čerstvej vňate do fľaše 
a zalejeme 0,4 l 70 % alkoholu. Fľašu uzatvoríme a ne-
cháme dva týždne lúhovať (denne pretrepávame). Obsah 
precedíme cez gázu a môžeme zriediť 135 ml destilovanej 
vody a 55 ml 70 % alkoholu. Používame na rany a problémy 
s pokožkou.

TRIČKOVINKY 
VYROBENÉ DOMA	J	Úplety, úplety, 
ach, tie úplety! Na mojej „žehliacej“ kope 
je najviac tričiek. Vyťahaných, s fliačikmi, 
ktoré sa nedajú vyprať, dierkami, ktoré 
spôsobil zips, ostrejší roh na stole 
alebo práčka. A stále ich 
pribúda – sú to rôzne pre-
zenty, ceny zo súťaží, škol-
ských akcií... Čo s tým? 
Občas ich pretriedim 
a tie najstaršie skončia 
ako výborné handry, ale sú 
tu tie o niečo lepšie, ktoré 
je škoda ponechať takému 
údelu.  Tričkovina sa 
môže stať výborným zákla-
dom pre mnohé recyklový-
robky, ktoré v našej domác-
nosti nájdu dôstojné miesto. Základom 
spracovania je naučiť sa postrihať tričko 
tak, aby z neho vznikla čo najdlhšia šnú-
ra, akási priadza (dá sa aj kúpiť, ale už to 
nemá to pravé čaro). Jednoduchý návod 

nájdete na webe Slova (spolu s ostatný-
mi). No a z takejto šnúry môžete vytvárať 
hotové zázraky. Využijete ju na klasické 
pletenie alebo háčkovanie (účelu musíte 
prispôsobiť aj šírku strihaných pásikov), 

na tkanie podložiek pod šálky, 
dečiek, prestieraní  alebo väč-
ších koberčekov (1), výrobu 
netradičných brmbolcov 
(2), ktoré oživia niektoré 
kúsky z detského šatníka 
alebo vianočný stromček, 
no a môžu vás zachrániť 
aj pri balení darčekov, keď 
vám doma došla ozdobná 
stuha. Z trička si za päť 
minút (odskúšané, naozaj 

iba päť minút) vyrobíte pružnú 
tašku na nákup, do ktorej sa toho vojde 
neúrekom. (3) No a tí šikovnejší dokážu 
z tričiek vyrobiť rozličné hračky, obliečky 
na vankúše, náhrdelníky a iné radosti pre 
rodinu a známych. (Dada Kolesárová)

�

�

�

pi
xa

ba
y.

co
m

pro familia36www.casopisslovo.sk



DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Vpredu alebo vzadu? Je to otázka skoro ako: Byť či 
nebyť? Ako to myslíme? Nuž v každom ohľade so zame-
raním na postoje muža a ženy. Aj to je dôležitý znak toho, 
či sme tým, kým máme byť. Aj keď netvrdíme, že výnimky 
neexistujú, hlavne ak v duchovnej oblasti prinášajú dobré 
ovocie. Pred pár rokmi nás zaujala kniha Demosa Sha-
kariana Najšťastnejší ľudia na zemi, ktorá je svedectvom 
prežívania viery v jeho rodine. Možno trocha poznáte 
históriu arménskej genocídy. Jeho príbeh sa začína 
práve v tomto období. Nejde však o históriu, ale o  opis 
prežívania viery Arménov (pritom nešlo o ortodoxných 
kresťanov, ale baptistov).

PRE MUŽA	J	Kto si knihu prečíta, zistí, že najšťastnejší ľudia 
na zemi nie sú Arméni, aj keď je kniha hlavne o komunite. Naj-
šťastnejší  ľudia na zemi sú tí, ktorí Boha poznajú, milujú a sú mu 
poslušní. Svedectvo autora je veľmi podobné biblickému povolaniu 
a poslušnosti Abraháma. Aj v ich rodine chýbal syn (Demosov otec), 
aj ich rodina opustila svoju krajinu a domov, aby poslušní Pánovmu 
hlasu dostali pre svoje potomstvo novú zem a v nej Božie požeh-
nanie. Demos úplne prirodzene vstupuje do života s Bohom podľa 
modelu, ktorý pozná zo svojej rodiny, a zároveň aj zo života komu-
nity, do ktorej rodina patrí. Vidí svojho otca, ale aj ostatných mužov, 
ako prosia celé spoločenstvo o modlitbu a požehnanie ku všetkému, 
čo potrebujú. Je preňho prirodzené pýtať si od Boha svetlo a radu ku 
každému dôležitému rozhodnutiu, pred ktorým stojí. A nielen pýtať 
sa, ale potom aj poslúchnuť. Aj v dnešnej dobe potrebujú muži a ot-
covia nájsť svoje miesto vpredu. Z jednej strany pred Božou tvárou 
a z druhej strany pred zástupom žien a detí. Nie z toho dôvodu, že sú 
mužmi, či z vlastnej hrdosti a pýchy. Potrebujú tam stáť v mene tých, 
ktorých milujú a ktorým slúžia.

PRE ŽENU	J	Keď Demosova rodina utiekla pred genocídou 
do Spojených štátov, ich najväčším prekvapením bolo, že kresťanské 
cirkvi sú cirkvami žien. Muži akoby neexistovali. Naproti tomu ich 
spoločné stretnutia vyzerali tak, že vpredu stáli bradatí muži, ktorí sa 
modlili so zdvihnutými rukami, ženy a deti boli vzadu. A na týchto 
spoločných sláveniach sa diali pre nás neuveriteľné veci a zázraky, 
ktoré oni prijímali ako bežnú súčasť ich života. Celý chod Cirkvi aj 
ich vlastných domácností ležal na pleciach mužov. Ak žena musela 
pracovať, bola to pre muža urážka, pretože to znamenalo, že nie je 
schopný postarať sa o rodinu. Samozrejme, tento patriarchálny mo-
del by v dnešnej dobe asi len ťažko obstál. Mnohé ženy sú nesmierne 
šikovné a bolo by škoda, keby svoj talent nerozvíjali. No napriek 
tomu sa vo mne odvtedy neustále ozýva túžba, aby sa niečo z ich 
postojov prenieslo aj k nám. Aby muži postúpili vpred, aby im ženy 
prenechali priestor, nezacláňali svojou prílišnou aktivitou výhľad 
na Boha a na rôzne vízie, aby muži niesli na svojich pleciach ťarchu 
dôležitých rozhodnutí, aby boli v našich chrámoch vpredu, aby sme 
sa mohli za nich ukryť a odpočinúť si. A z úzadia byť dobrými radky-
ňami, tešiteľkami, podporovateľkami bez zbytočného nátlaku a zo-
tročovania, a kryť mužov chrbát, keď prichádzajú nečakané útoky.

(Marek a Dada Kolesárovci)

PREČO MUSÍME NA SEBE PRACOVAŤ? 

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ	J	Boh – geniálny tvorca 
vytvoril tento svet tak, že sa v ňom neustále niečo 
rodí a niečo zaniká – nič nestagnuje (aj keď sa to 
navonok môže zdať). V duchovnom živote to platí 
tiež. Ak človek uveril, ešte to neznamená, že to tak 
bude navždy, potrebuje svoju vieru prehlbovať – 
rásť. V opačnom prípade bude jeho viera upadať, 
vysychať (ako rastlinky, ktoré nezalievame).

Potrebujeme sa neustále pozerať na Krista – on je 
cieľ, vzor, ideál, ku ktorému kráčame, a potom ho 
neustále potrebujeme do svojho života prijímať 
– v Eucharistii (najdokonalejšie zjednotenie s Kris-
tom), v Božom slove, v spoločenstve Cirkvi (cez 
bratov a sestry, ktorí tiež uverili), ale aj cez krásu 
stvorených vecí. Toto všetko nám pomáha kráčať vo 
viere, konať spravodlivé skutky, upevňovať zdravé 
postoje a nepoddávať sa zlu v žiadnej podobe. 
(Dada Kolesárová)

ZDVORILO NA PRACOVISKU 

ETIKETA	J	S etiketou sa stretávame každý deň. 
Jej znalosť je veľmi dôležitá a môže zásadným 
spôsobom ovplyvniť všetky naše vzťahy, preto jej 
venujeme aj tento miniseriál.

Pozdrav nás uvádza do spoločnosti a do vzťahov. 
Možno ste neraz zažili rozpaky z toho, kto má na-
príklad na pracovisku pozdraviť ako prvý. Je jasné, 
že zdvorilejší zdraví ako prvý. J Podľa pravidiel 
etikety platí, že ako prvý zdraví ten, kto vošiel 
do miestnosti, mladší staršieho, podriadený nad-
riadeného (bez ohľadu na vek a pohlavie).

Dnes si na mnohých pracoviskách tykáme. Vytvára 
sa tým priateľskejšia atmosféra. No môže to viesť aj 
k zneužívaniu, niektorí kolegovia alebo nadriadení 
si potom dovolia viac... Na odmietnutie ponúka-
ného tykania máte právo, nie je to prehrešok voči 
etikete. No musíte to urobiť zdvorilo a taktne, aby 
ste dotyčného neurazili. Napríklad: „Ak by vám 
to neprekážalo, radšej by som zostal pri vykaní.“ 
A svoje dôvody vôbec nemusíte objasňovať.

Snažte sa mať k svojim kolegom profesionálny prí-
stup. Správajte sa vždy úctivo, ale príliš sa o osob-
ných záležitostiach nerozprávajte a nenechajte sa 
zaťahovať do ich problémov. Niektorí by to mohli 
využiť proti vám a vo svoj prospech. Nezabúdajte 
na to, že profesionálnu kvalitu svojej práce a sprá-
vania by ste mali preukazovať každý deň, lebo to si 
získava uznanie. (Dada Kolesárová)
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REGIÓN	J	Oblúk Karpát tvoril odnepamäti 
prirodzenú hranicu Uhorska. Kým ich najznámej-
šie vrcholy sa nachádzajú na strednom Slovensku 
a v Rumunsku, na severovýchode Slovenska sa na-
chádza časť pohoria Poloniny. Ich názov je odvode-
ný od horských lúk – polonín, ktoré sa nachádzajú 
na hlavných hrebeňoch pohoria. Okrem Slovenska 
sa Poloniny rozprestierajú aj na území Poľska 
a Ukrajiny. Slovenské Poloniny sa často nazývajú 
aj Bukovskými vrchmi. Zaberajú polovicu okresu 
Snina. Ich najvyšší vrchol Kremenec (1 221 m n. 
m.) sa však nachádza iba 150 metrov od slovenskej 
hranice na hranici Poľska a Ukrajiny. Na Sloven-
sku sa nachádza najvyšší bod Bukovských vrchov 
práve pod vrcholom Kremenca v nadmorskej výške 
1 208 m. Tento bod je zároveň najvýchodnejším 
bodom Slovenska.

Bukovské vrchy tvoria zo značnej časti pieskovce. 
Ich odolné vrstvy tvoria horské chrbty. Menej 
odolné ílovcové vrstvy boli postupne odplavované 
viacerými riekami, ktoré tu pramenia. Ulička a Ub-
lianka ústia do Uhu, Cirocha zasa pri Humennom 
ústi do Laborca. Práve na Ciroche vznikla v 70. 
a 80. rokoch minulého storočia vodná nádrž Sta-
rina. Samotná rieka Cirocha pramení pod Ruským 
sedlom. Okrem neho sú v slovenských Poloninách 
aj sedlá pod Ďurkovcom a Čierťažou. Pätnásť po-

loninských vrcholov na Slovensku má nadmorskú 
výšku viac ako tisíc metrov.

Porast Bukovských vrchov tvoria najmä čisté buči-
ny, ktoré vo vyšších polohách dopĺňa jedľa. Práve 
tieto jedľovo-bukové porasty majú charakter pra-
lesov. V Bukovských vrchoch tvoria najväčší prales 
na Slovensku. V lokalite sa nachádza viac ako tisíc 
druhov vyšších rastlín, vyše 340 druhov machoras-
tov, 210 druhov lišajníkov a viac ako 1 200 druhov 
húb. Práve porasty vzácnych húb sú na predbež-
nom zozname UNESCO a zvažuje sa ich zákonná 
ochrana. Žije tu skoro päťtisíc druhov živočíchov. 
Medzi najznámejšie patria medveď hnedý, rys 
ostrovid, vlk obyčajný a zubor európsky. Zo severu 
občas prichádza aj los mokraďový.

V Bukovských vrchoch, ktoré sa delia na severné 
Bukovce a južný Nastaz, sa nachádza Národný park 
Poloniny, sedem národných prírodných rezervácií 
a štrnásť prírodných rezervácií. Je tu aj biosférická 
rezervácia UNESCO Východné Karpaty a tri lokali-
ty Svetového dedičstva UNESCO. (Juraj Gradoš)

KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA	J	Ak hľadáte miesto na modlitbu, ktoré je 
preniknuté hlbokou duchovnosťou našich predkov, tak 
práve v Bukovských vrchoch ste na správnom mieste. 
Nachádza sa tu množstvo drevených cerkví zo začiatku 
18. storočia, ktoré nie sú iba potechou pre dušu, ale na-
ozaj premodleným miestom stretnutia Boha s človekom. 
Medzi najznámejšie patria cerkvi v Topoli, Uličskom 
Krivom, Ruskom Potoku, Kalnej Roztoke a Jalovej. Ale 
gréckokatolícku alebo pravoslávnu cerkev nájdete v kaž-
dej dedine. V roku 2004 bola cerkev v Topoli v takom 
stave, že sa ocitla na zozname sto najohrozenejších 
stavieb sveta. (Juraj Gradoš)
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PRALES
SLOVO O PRÍRODE	J	Pre Slováka sa slovo 
prales spája zväčša s veľkými tropickými prales-
mi na zemskom rovníku. Prales je však každý 
prirodzene, voľne a nerušene rastúci les, kde sa 
neťaží drevo ani nie je využívaný iným druhom 
priemyslu. Ďalšou podmienkou je absencia 
znečistenia a ekologických záťaží. Tieto pod-
mienky však nie sú absolútne.

Na Slovensku sa nachádza 123 takýchto lokalít. 
Okrem nich je ešte 138 lokalít, ktoré sú menšie 
ako 20 hektárov. Tie sa nazývajú pralesovými 
zvyškami. Pralesy sa nachádzajú najmä v loka-
litách vzdialených od ľudských obydlí. Najviac 
pralesov na Slovensku sa nachádza v Bukov-
ských vrchoch. Väčšina z nich je zaradená 
do 5. stupňa ochrany, čo v praxi znamená aj 
zákaz pohybu človeka bez sprievodu zamest-
nanca lesov SR.

Medzi známe pralesy patrí Badínsky prales, 
ktorý navštívil britský korunný princ Charles. 
Na Horehroní sa pri obci Čierny Balog nachá-
dza Dobročský prales. Pilsko, jeden z najroz-
siahlejších slovenských pralesov (430 ha), sa 
nachádza v Oravských Beskydách. Pralesy sa 
nachádzajú aj v Tatrách. Príkladom je Javoro-
vá dolina, kde sú po oboch stranách potoka 
Javorinka pralesové lesy. Prales sa nachádza aj 
v najdlhšej doline Tatier – Bielovodskej doline. 
V nej bol kedysi až 13 km dlhý ľadovec. Na juhu 
Slovenska zasa nájdeme prales iba pár kilomet-
rov od Bratislavy pri obci Svätý Jur, ktorý vzni-
kol pred desaťtisíc rokmi. Ide o jediný prales 
svojho druhu v strednej Európe. Tvorí ho 
jelšový les s rozsiahlymi rašeliniskami.

Na východe Slovenska patrí medzi veľké prale-
sy Kyjovský prales v pohorí Vihorlatu na území 
vojenského obvodu Valaškovce. V roku 2007 
bolo územie tohto pralesa zväčšené na osem-
násobok. Najznámejším je však prales Stužica. 
Natáčal sa v ňom aj dokument Vlčie hory. Je to 
divočina patriaca nielen šelmám, ale aj zubrom 
a losom. (Juraj Gradoš)

PARK TMAVEJ OBLOHY
TURISTIKA	J	Národný park Poloniny v sebe skrýva tajomný park tmavej 
oblohy. Ide o najtmavšie miesto na Slovensku, ktoré bolo vyhlásené za dvadsia-
ty park tmavej oblohy. Zároveň je to najmenej navštevovaný slovenský národný 
park. Jeho patrónom je prvý slovenský kozmonaut plukovník Ivan Bella. Keďže 
na tomto území je malá hustota osídlenia (6 obyvateľov na km2) a minimálna 
industrializácia, nedochádza k svetelnému znečisteniu. Podobné, i keď menšie 
lokality sú na Horných Kysuciach a vo Veľkej Fatre. Skutočná tma má vplyv 
na dobrú viditeľnosť v noci. Voľným okom uvidíte Mliečnu cestu, teda našu 
materskú galaxiu, a dá sa tu pozorovať okolo dvetisíc hviezd (v mestách len 20 
až 200 hviezd). Skutočná tma má však pozitívny vplyv aj na všetky živé organiz-
my. To sa prejavuje v symbióze života v Národnom parku Poloniny.

Dobrou lokalitou na pozorovanie nočnej oblohy v Poloninách je astronomické 
observatórium na Kolonickom sedle medzi obcami Kolonica a Ladomirov. 
Najlepšiu viditeľnosť oblohy však dosiahnete na slovensko-poľskej hranici pri-
bližne od Jarabej skaly po Kremenec, prípadne v obciach Runina, Nová Sedlica 
a Zboj.

Návšteva parku tmavej oblohy môže byť spestrená zaujímavým denným prog-
ramom. Pre milovníkov turistiky celý Národný park Poloniny ponúka množstvo 
trás. V Prešove sa začína Karpatská cyklomagistrála (červené značenie), ktorá 
v Poloninách vedie cez Hostovice a Pčoliné na Sninské rybníky a odtiaľ po trase 
bývalej lesnej úzkokoľajnej železnice cez Strihovec a Dúbravu do Uble. Potom 
trasa pokračuje územím Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Z rekreačnej oblasti 
Sninské rybníky v doline potoka Bystrá sa dá po modrej turistickej značke pešo 
dostať na Sninský kameň a odtiaľ k najväčšiemu zahradenému sopečnému 
jazeru na Slovensku – Morskému oku. (Juraj Gradoš)

VODNÁ NÁDRŽ STARINA
ZAUJÍMAVOSŤ	J	Na rieke Cirocha bola v 80. rokoch minulého storočia 
vybudovaná vodná nádrž Starina. Rozprestiera sa na vyše 311 hektároch a jej 
priehradný 345 metrov dlhý múr je 50 metrov vysoký a 7 metrov široký. Kvôli 
jej výstavbe bolo vysídlených niekoľko pôvodne gréckokatolíckych rusínskych 
obcí – Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala. Zatope-
ná bola však iba obec Starina. Zvyšné obce boli vysídlené kvôli ochrane zdroja 
pitnej vody. Do Stariny vtekajú okrem Cirochy aj iné riečky a potoky – napr. 
Stružnica, Dara a Hricov potok. Nádrž v Národnom parku Poloniny s objemom 
59,8 miliónov kubických metrov vody je najväčšou vodnou nádržou na pitnú 
vodu v strednej Európe a zásobuje najmä mestá Prešov a Košice. (Juraj Gradoš)
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Modlitebné 
hodinky 
(alebo aj 
časy) sa modlia v presne stanovenom čase.
Vieš kedy?
Úloha: Vyrieš matematické príklady a dozvieš 
sa presnú hodinu jednotlivých hodiniek .

Hodinkami nazývame štyri liturgické 
modlitby, ktoré sa modlíme v priebe-

hu dňa – skoro ráno, predpoludním, 
presne na obed a popoludní. Podľa 
toho sa aj číslujú: prvá, tretia, šiesta 
a deviata hodinka dňa. Každá sa 
modlí v presne stanovenom čase 
a má svoj zaužívaný modlitebný 
poriadok. V plnosti sa tieto modlit-

by modlia azda iba mnísi, ale pri 
vhodnej  príležitosti sa k nim  môže-

me pripojiť my všetci.

Nechaj jaho-
dy. Teraz

 je... 

P
íš

e 
a 

kr
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lí 
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a 
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ov
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Čo je?
Čo sa
deje?

Tak skoro?

          Ešte sekun-
du, chcem to do-
končiť, lebo mi 
zatuhne farba.

detská   

Ahoj, deti, hodiny nám uľahčujú život. 
Táto vecička nám pomáha pri stretnuti-
ach s ľuďmi, pri práci aj zábave. Bez nej 
si už dnes život ani nevieme predsta-
viť. Okrem toho hodinami nazývame 
aj niečo iné. Je to zároveň jednotka 
času alebo vyučovania v škole. Nie-
kedy sa nám zdá dlhá-predlhá, ak sa 
nám  nechce  učiť,  niekedy zasa pri-
krátka, ak bola zaujímavo naplnená. 
No a tento pojem používame aj v na-
šom liturgickom živote.

Modlitebný čas

Príbehy poslušníkaV čase i nečase 
Už je najvyšší 

čas!
Otče, nemohli by sme tie modlitby 

nejako spojiť? Na štyrikrát be-
žíme do kaplnky a potom ešte aj 

liturgia, večiereň.

Pozrite, aké sú 
krásne! A koľko

ich je!

 V čom
inom by
sme sa 
odlíšili

od tohto 
sveta?

Koľko je 
hodín?

Nestihneme 
prísť načas.

Boh nám dal čas a my ho máme dobre 
využiť. Potrebujeme pracovať (aby sme 
mali  čo jesť a  aj to ostatné), spať  (telo 
aj  duša  si  musia oddýchnuť  a nabrať 

nových síl),  no aj modlitba musí byť súčasťou nášho času. 
Je  ako bdelý kohút,  ktorý sa  ozve  v pravý čas,  „prebudí“ 
nás  a pomáha  nám zatriediť  si  svoje myšlienky,  poradie 
úloh, vovádza nás do Božej prítomnosti aj do odpočinku...
Úloha:  Nájdi podľa významu slová  (synonymá), ktoré ob-
sahujú v sebe slovo čas.

Čas

          Potom ich   
  pozbiera niek-
       to iný. 

Synku, vstávaj!
O chvíľu sa začína
ranná
mod-
litba.

Pred veľkými sviatkami – pred Narodením Pána, Bohozjavením a na Veľký 
piatok sa zvyknú sláviť kráľovské hodinky (cárske časy), sú doplnené 
o stichiry a čítania zo Starého zákona, z apoštolára a z evanjelia.

Hodinky kráľov

Prvá hodinka
5 x 5 + 8 x 2 + 9 x 3 – 62 = ...
Tretia hodinka
(100 + 476 – 19) x (38 + 97 – 134) – 548 = ...
Šiesta hodinka
(2 983 – 883) : (4 + 3) : 25 = ...
Deviata hodinka
4 x 4 – 3 x 3 + 5 + (42 – 39) = ...

Nepodliehajúci zmenám, trvalý

Tlačovina

Opakovane

Práca navyše Prechodný

Stopky

Niekedy Mimoškolský

Neplnovýznamový slovný druh

Nie, nechaj 
to. 

... čas na 
modlit-

bu.

A
nám nič 
neostane.

Mních sa má 
modliť, až potom 

pracovať. 
Nemohli!
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JUBILEÁ KŇAZOV

Miroslav Mihalčo, duchovný správca nemoc-
nice v Michalovciach – 5. júl – 50 rokov živo-
ta; Imrich Marinčák, právo nosiť nábederník, 
na odpočinku v Prešove – 8. júl – 91 rokov 
života; Štefan Ósz, výpomocný duchovný, 
protojerej – 26. júl – 65 rokov života; Alexej 
Janočko, titulárny arcidekan, na odpočinku 
v Pčolinom – 28. júl – 90 rokov života

Nech Pán žehná vaše kroky  
a udelí vám svoj pokoj.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – júl

50 rokov: Alena Fecková, Kazimír; Martin 
Lopúch, Michalovce; MUDr. Zuzana Semano-
vá, Košice
60 rokov: Mgr. Vladimír Jurčenko, Michalovce
70 rokov: Ján Bencuľák, Kusín; Anna Kmeco-
vá, Hlinné; Ing. Ján Roman, Veľký Ruskov
75 rokov: Mária Chorovská, Hatalov; Zuzana 
Fejsová, Bunkovce; Anna Kačurová, Sačurov; 
Pavol Mihajlo, Trebišov; Vilma Porubjaková, 
Nacina Ves
80 rokov: Anna Andrusová, Prešov
85 rokov: Anna Mitrová, Košice; Mária Varoš-
čáková, Choňkovce
90 rokov: Mária Danková, Sačurov
95 rokov: Anna Hricová, Sačurov; Anna Obra-
zová, Nižný Žipov

Oznam

Po prvýkrát od valného zhromaždenia sa 
nový výbor SSCM stretol 19. júna v sídle 
spolku. Na svojom rokovaní odsúhlasil vznik 
dvoch nových záujmových komisií: komisie 
pre spoluprácu so zahraničím a historickej 
komisie. Tiež sa zaoberal prípravou knižného 
kalendára a podielovej knihy na rok 2020.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Uplynulo 25 rokov od udelenia sviatosti 
kňazstva nášmu duchovnému otcovi Slavo-
mírovi Čekanovi, ktorý si počas dvoch rokov 
pôsobenia v našej farnosti svojou úprim-
nosťou, láskavosťou a srdečnosťou získal 
srdcia nás všetkých. Drahý náš duchovný 
otec, aj takto sa vám chceme poďakovať 
za vaše hlboké homílie, popriať vám hojnosť 
Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu Panny Márie. To vám vyprosujú 
veriaci farnosti Stankovce a filiálok Kravany 
a Višňov.

Kňaz je láskou Ježišov-
ho srdca a každý kňaz 
nesie v sebe i osobitné 
požehnanie. Veď v každom 
kňazovi prichádza k nám 
sám Kristus.
Milovaný náš otec Peter 
Halgaš, 28. jún bol deň, keď sme ďakovali 

Bohu za dar 10 rokov tvojho prijatia sviatosti 
kňazstva. Ďakujeme ti za Kristovu lásku, 
ktorú nám odovzdávaš, za to, že nás učíš odo-
vzdanosti a vernosti tomu, ktorý ťa povolal. 
Nech Pán požehnáva ďalšie roky kňazskej 
služby a udelí ti potrebné milosti pre rast 
a budovanie Božieho kráľovstva. Vyprosu-
jeme ti ovocie darov Svätého Ducha, pevné 
zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s láskou a vďakou manželka Ivana, deti 
Samuel, Mária, Peter a celá rodina

Drahý duchovný otec 
Miroslav Pružinský, pri 
príležitosti vašich 40 rokov 
života, ktoré ste oslávili 6. 
júla sa vám chceme poďa-
kovať a vyjadriť vďačnosť 
za vaše modlitby, rady, 
starostlivosť a povzbudivé slová. Srdečne 
blahoželáme a od nášho Spasiteľa vyprosu-
jeme nevyčerpateľný prameň Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Prajeme 
pevné zdravie, veľa vytrvalosti a spokoj-
nosti v kruhu vlastnej i novej farskej rodiny. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s vďakou a úctou veriaci  
z farnosti Ruská Nová Ves

Drahý náš duchovný otec 
Pavel Sirotňák, 16. júla 
oslávite krásne jubileum – 
35 rokov života. Ďakujeme 
Bohu za vás, za to, čo pre 
nás robíte a kým pre nás 
ste. Nebeský Otec nám po-
slal dobrého pastiera, ktorý láskavým srdcom 
rozdáva Kristovo telo a učí nás, ako máme žiť, 
aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo. Vďaka 
vám aj za vašu zanietenosť pri zveľaďovaní 
chrámu a farskej budovy. Vaša iniciatíva 
v tomto smere pre nás veľa znamená. 
Radostne vám blahoželáme a v modlitbách 
za vás ďakujeme Bohu, a vyprosujeme vám 
pevné zdravie, Božie požehnanie a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. Do ďalších rokov va-
šej ťažkej, ale krásnej práce vám zvolávame 
na mnohaja i blahaja lita.

veriaci z farností Sulín

Duchovný otec Pavel Sirotňák 16. júla oslávi 
krásne životné jubileum 35 rokov života. 
Ďakujeme vám za vašu pastoračnú činnosť 
a všetku prácu, ktorú pre veriacich v našej 
maličkej filiálke robíte a u nebeského Otca 
vyprosujeme veľa Božích milostí a darov 
Svätého Ducha. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z filiálky Matysová

„Milosrdenstvo chcem a nie obetu a pozna-
nie Boha viac ako celopaly.“ (Oz 6, 6)
Otec Slavomír Tarasovič si 28. júla pripomína 
10 rokov vysviacky za kňaza. Pri tejto príle-
žitosti sa vám chceme poďakovať za pomoc 
pri výstavbe chrámu, sväté liturgie, homílie 
a modlitby. Vyprosujeme vám dary Sväté-
ho Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky 
a ochranu vášho nebeského patróna.

veriaci farnosti bl. Vasiľa Hopka zo Stropkova

SPOMÍNAME

Od úmrtia našej drahej mamky Anny Paše-
novej, rod. Hermanovej, 11. apríla uplynulo 
už 11 rokov a 26. júna si pripomíname 2. 
výročie úmrtia otca Jána. Ďakujeme všet-
kým, ktorí na nich s láskou a v modlitbách 
pamätajú. S láskou v srdci a vďakou Bohu si 
na nich spomínajú dcéra Anna a synovia Ján 
a Peter s rodinami. Blaženyj pokoj, vičnaja jim 
pamjať!

REDAKCIA

Kalendár Slova na rok 2020

Ponúkame vám možnosť spropagovať školu, 
centrum či farnosť v kalendári Slova na rok 
2020. Predmetom fotografií sú deti.
Tematické zameranie: 1. Jasličková pobož-
nosť; 2. Koledovanie; 3. Deti v prírode; 4. 
Karneval; 5. Deti a modlitba; 6. Deti a ikona; 
7. Deti pomáhajú; 8. Deti počas bohoslužieb 
(liturgia, miništranti, večiereň, utiereň); 9. 
Deti pri učení sa; 10. Deti pri hre; 11. Deti 
a zvieratá; 12. Vtipná fotografia; 13. Deti 
a šport
Podmienky: Fotografie musia byť kompozič-
ne a umelecky zaujímavé. Minimálna veľkosť: 
6 megapixelov. Názov fotografie v tvare: rok_
miesto_meno autora. K fotke pripojte ko-
mentár v tele mejlu. Informácie budú použité 
pri zverejnení fotografie. Autori vybraných 
fotografií získajú 10 výtlačkov kalendára 
a darček. Zaslaním fotografie potvrdzujete, 
že ste boli oboznámení so zásadami ochrany 
osobných údajov platných v časopise Slovo 
(http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/) a s ich 
uverejnením v periodikách a publikáciách 
vydávaných Petra, n. o., Prešov.
Termín: do 10. júla 2019

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
_______________________________________

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
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TV LUX

J05.07. (piatok)  20.30 Sedem svätých 21.30 Quo 
vadis s Maxom Kašparů
J06.07. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  R 14.00 Akatist 20.30 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z odpustovej slávnosti v Levoči
J07.07. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z odpustovej slávnosti v Levoči 10.00 
Slávnostná odpustová svätá liturgia z Levoče 
16.40 Svätá Bernadeta z Lúrd – film
J08.07. (pondelok)  02.25 Kosovo: Lúč Božej lás-
ky 2 22.00 Viera v Rusku: Boris Rauschenbach

J09.07. (utorok)  01.25 Chvály: F6 08.20 Malí 
poslovia: Na krížovej ceste 13.25 Quo vadis 
s Maxom Kašparů 21.15 Spojení oceánom
J10.07. (streda)  03.15 Akatist 08.20 Malí 
poslovia: Až na koniec sveta 09.30 Až tam, kde 
prebýva Boh 16.05 GkM R

J11.07. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 04.00 GkM R

J12.07. (piatok)  08.20 Ichtis: antivírus pre deti 
(2) 16.35 Eucharistické zázraky 17.30 Doma je 
doma 21.30 Quo vadis s Maxom Kašparů
J13.07. (sobota)  10.10 GkM R 14.00 Akatist 
16.00 Slovo Božie podľa Jána 20.30 Vojna vo 
Vendée – film 2
J14.07. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v ob-
raze: Svätý Benedikt
J15.07. (pondelok)  20.05 Klenotnica 22.00 Viera 
v Rusku: Buď vôľa tvoja 2
J16.07. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kaš-
parů 20.55 Gréckokatolícky magazín
J17.07. (streda)  09.30 Rok dvoch pápežov – do-
kument 16.25 Od Františka k Františkovi
J18.07. (štvrtok)  04.00 GkM R 16.45 Spolu 20.05 
Silné vdovy – dokument
J19.07. (piatok)  16.35 Eucharistické zázraky 
20.30 Páter Pio: Staviteľ milosrdenstva
J20.07. (sobota)  10.10 GkM R 14.00 Akatist 
20.30 Truman show – film
J21.07. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Svätá Mária 
Magdaléna
J22.07. (pondelok)  07.40 Týždeň s: Gréckokato-
lícka farnosť Jakubany 14.10 Život v Turkane
J23.07. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kaš-
parů 20.55 Gréckokatolícky magazín
J24.07. (streda)  03.15 Akatist 09.30 Terezkino 
tajomstvo – dokument 16.05 GkM R

J25.07. (štvrtok)  04.00 GkM R 16.00 Večera 
u Slováka 20.05 Majster skratiek
J26.07. (piatok)  16.55 Godzone magazín 20.30 
Muž spoza hraníc – dokument
J27.07. (sobota)  10.10 GkM R 14.00 Akatist 
17.00 Rumunsko: Smerom k slnku
J28.07. (nedeľa)  08.35 GkM R 19.00 Katechéza 
23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů

TV NOE

J05.07. (piatok)  07.30 Příběhy odvahy a víry: 
Osud Anny Abrikosové 11.35 Velehradská 
zastavení 13.10 Slovanský Velehrad
J06.07. (sobota)  07.35 Do varu s Maxem Kaš pa
rů (5) 00.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  R

J07.07. (nedeľa)  07.05 Angola: Nepřestanu 
chodit ulicemi 08.05 ŘkM R

J08.07. (pondelok)  10.40 Do varu s Maxem 
Kašparů (5) R 13.10 Příběhy odvahy a víry: 
Profesorka Valentina Puziková (18)
J09.07. (utorok)  13.25 Cesta k andělům (56) 
17.15 Animované příběhy velikánů dějin: Geor-
ge Washington 21.35 Řeckokatolický magazín
J10.07. (streda)  07.50 Pěšák Boží – film 11.45 
Mašinky (10) 12.05 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry (2) 18.55 Mše svatá z Katolické 
charismatické konference
J11.07. (štvrtok)  07.05 Bet Lechem (1) 15.25 Dru-
hý vatikánský koncil a architektura 16.20 ŘkM R

J12.07. (piatok)  06.50 Krajané z Gerníku – doku-
ment 13.40 Znovuzrození národa: Albánie
J13.07. (sobota)  08.10 Čas pro Malawi – príbeh 
18.00 Příběhy odvahy a víry: Buď vůle tvá (19) 
19.15 Světlo pro Evropu (4) 21.05 Kdo chce být 
milován?
J14.07. (nedeľa)  07.40 O kom, o čem: O tvorbě 
Bukovinských Slováků 09.30 Labyrintem víry 
s T. Halíkem 09.55 ŘkM R 17.30 Pražská Loreta
J15.07. (pondelok)  14.20 Bible pro Severní 
Koreu 16.40 Víra do kapsy: Výchova 20.00 Jak 
věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (3) 20.55 
Indonésie: Otec Stef
J16.07. (utorok)  16.25 Ve službě Šuárů 17.40 
Sedmihlásky (9) 21.30 Řeckokatolický magazín
J17.07. (streda)  13.35 Cesta k andělům (62) 18.30 
V posteli chitchat (13) 19.40 Sedmihlásky
J18.07. (štvrtok)  07.40 Vstaň a choď, Angolo 
16.20 ŘkM R 19.45 Bratr Prem Bhai: Indie
J19.07. (piatok)  15.00 Krasňany 15.35 Zapome-
nutá generace 21.30 Záblesky nad Andami
J20.07. (sobota)  07.40 Oko bez světla se nepotě-
ší – film 17.25 První křesťané: Pohoršení kříže 
23.20 Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu 
komunismu
J21.07. (nedeľa)  09.15 ŘkM R 15.15 Jak si mě 
našel Antonín z Padovy 17.35 Strážce majáku

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J06.07. (sobota)  09.30 Bratia Domu Panny 
Márie Jeruzalemskej 15.15 Poéma o Cyrilovi 
a Metodovi
J07.07. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Levoče. Ce-
lebruje kard. Stanislav Rylko 13.00 Boží služob-
níci: svätí Andrej Svorad a Benedikt – rozhl. hra
J08.07. (pondelok)  20.00 Pozvánka na Campfest
J09.07. (utorok)  20.00 Sviatosť krstu. Hostia: 
Štefan Fábry a Peter Staroštík
J10.07. (streda)  21.00 Tesárske remeslo, stavba 
domov, špeciálne náradie a techniky práce

J13.07. (sobota)  18.00 Emauzy – svätá liturgia 
z Katedr. chrámu Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Košiciach; slávi otec Vojtech Boháč
J27.07. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolíc-
ka svätá liturgia z Prešova
J28.07. (nedeľa)  20.30 Dary Ducha Svätého (2)
J31.07. (streda)  20.00 Gréckokat. farnosť Veľaty
J10.08. (sobota)  20.00 Celoeparchiálna odpus-
tová slávnosť v Klokočove

RTVS

JEDNOTKA

J05.07. (piatok)  10.00 Slávnostná svätá omša 
na sviatok sv. Cyrila a Metoda z Nitry 21.10 Zo 
Zemplína k pápežovi 16.45 Syn Boží – biblický 
film R 20.30 Klenotníkov obchod – film podľa 
predlohy Karola Wojtylu R 22.00 Cyril a Metod, 
apoštoli Slovanov

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J05.07. (piatok)  09.30 Orientácie – portrét bisku-
pa Ordinariátu OZ SR Mons. Františka Rábeka R 
09.55 Štefan Moyzes – dok. 10.20 Hrady 
a povesti – povesť o sv. Cyrilovi a Metodovi 
11.55 Misia bratov Konštantína a Metoda (1) R – 
dokument 20.05 Sviatočné slovo 01.20 Slovo R
J06.07. (sobota)  11.55 Misia bratov Konštantína 
a Metoda (2) R – dokument
J07.07. (nedeľa)  07.15 Božie domy s Vandalom R 
11.35 Cyrilometodské dni v Terchovej R 11.50 
Misia bratov Konštantína a Metoda (3) R – dok. 
12.45 Televízny posol 13.10 Slovo – príhovor 
gréckokat. kňaza Jána Krupu 00.55 Slovo R
J14.07. (nedeľa)  07.05 Božie domy s Vandalom R 
09.30 Bohoslužba ECAV z Popradu 19.40 Slovo 
– príhovor gréckokat. kňaza Jozefa Marettu 
00.50 Slovo R
J21.07. (nedeľa)  07.15 Božie domy s Vandalom R 
10.15 Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kop-
čanoch 10.30 Púť ku Panne Márii Škapuliarskej 
v Gaboltove
J28.07. (nedeľa)  06.45 Božie domy s Vandalom R 
09.35 Svätá omša na sviatok sv. Gorazda
J04.08. (nedeľa)  10.00 Púť k Panne Márii Snežnej 
z Uhornej
J18.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Ľutiny

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána

RÁDIO REGINA

JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00 
Duchovné horizonty R

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

JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mly-
ny (Východ) 17.05 Duchovné horizonty 17.50 
Rádio Vaticana R

RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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PÁPEŽ FRANTIŠEK:  
CHRISTUS VIVIT 

KNIHA	J	„Kristus žije. On je našou 
nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto 
sveta.“ Týmito slovami začína Svätý Otec 
posynodálnu apoštolskú exhortáciu 
adresovanú „mladým a celému Božie-
mu ľudu“. Pozostáva z deviatich kapitol 
a obsahuje 299 článkov. V srdečne ladenej 
exhortácii, ktorú by si mal prečítať mladý 
človek, sa zaoberá témami: Čo hovorí 
o mladých Božie slovo; Ježiš Kristus, stále 
mladý; Mladí sú Božie „teraz“; Úžasná 
správa pre všetkých mladých; Cesty 
mladých; Mladí s koreňmi; Pastorácia 
mladých; Povolanie a Rozlišovanie. Do-
kument bude odrazovým mostíkom pre 
prácu s mládežou v nasledujúcich rokoch. 
(Alžbeta Šuplatová)

KAFARNAUM

FILM	J	Príbeh (vhodný od 15 rokov) 
dvanásťročného chlapca, ktorý zaža-
luje rodičov za to, že mu dali život, je 
strhujúcou výpoveďou o živote v najchu-
dobnejších slumoch súčasného Libano-
nu. Snímku, ktorá na festivale v Cannes 
2018 ohromila divákov, kritiku i porotu, 
vďaka zmesi realizmu a intenzívnych 
emócií prirovnávajú k slávnemu Mili-
onárovi z chatrče. Libanonská režisérka 
a scenáristka Nadine Labakiová podáva 
vyhrotené a mierne pitoreskné svedectvo 
o extrémnych podmienkach života vo 
svojej krajine pohľadom malého dieťaťa, 
a pritom neupadá do citového vydierania 
– zdanlivo neochvejne ponurú trajektóriu 
príbehu navyše účelne obohacuje o zá-
blesky radosti a humoru. (filmeurope.sk)

ŠPIVANKY  
SERVICKEJ HANKY

HUDBA	J	Známa speváčka ľudových 
a duchovných piesní Hanka Servická 
prichádza s novinkou. Popri svojich 
hudobných nosičoch tentoraz motivova-
ná svojimi poslucháčmi vytvorila knižnú 
novinku. Spevník prináša 99 piesní, 
ktoré ľudia poznajú v jej interpretácii. 
Piesne sú prehľadne delené do blokov 
– podľa regiónu a podľa obsahového 
zamerania (duchovné, ľudové). Nesmier-
nou hodnotou spevníka je to, že popri 
notových záznamoch obsahuje aj úplné 
texty jednotlivých piesní. Čitateľ sa tak, 
okrem iného, dozvie, ktoré piesne sú 
ľudové a ktoré autorské, z pera samotnej 
speváčky. Nevyčísliteľná hodnota diela je 
v uchovaní bohatstva pre ďalšie generá-
cie. (Mária Dudová-Bašistová)

 Y P R Ú C O K C D A Y Ô C S S T Y
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Legenda: AORTA, BARLY, BAŠTY, BOLERO, BRADA, CESTY, CIEVY, 
CVIKY, DVERE, ETANOL, FAKTY, HLADINA, HOBOJ, HODNOTA, 
HROBY, KLASY, KLONY, KNIHY, KOCÚR, KOLEDY, KORMY, KÔPOR, 
KRITIK, KRUHY, KRYHA, KUKLA, KYSAK, LIKAVA, LISTY, METYL, 
NÁROD, OBAVY, OBDOBIE, OBVOD, ODEVY, ODLIVY, ODVOZ, 
ÔSMAK, PENZIA, PLUTO, SAMOTA, SEBEC, SENEC, SLUHA, 
SPOJIVO, STRES, TANKY, TESTY, UZDY, VIKTOR.

Tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: By oko celý Boží svet 
v ňom uzrelo. Osemsmerovka: Pokora vždy predchádza 
požehnanie; Výherca: Ján Lukáč z Tichého Potoka

Riešenia zasielajte na adresu:  
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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DOPRAJME VŠETKÝM  
DEŤOM ROVNAKÉ ŠANCE  
NA VZDELÁVANIE
Už po desiaty raz vyhlasuje Slovenská katolícka charita Zbier-
ku školských pomôcok. Charita malým školákom zo sociálne 
slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných 
detských domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich 
školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu. Minulý 
rok napríklad Charita vyzbierala od štedrých darcov z celého 
Slovenska až 27 269 školských pomôcok. 

Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné 
detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevy-
hadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále 
funkčné školské pomôcky môžete odovzdať do vyše 40-tich 
zberných miest na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam 
zberných miest nájdete na stránke www.charita.sk. 

Zbierka vrcholí začiatkom školského roka, oficiálne sa končí 
15. septembra 2019. Školákov v núdzi môžete na Slovensku 
podporiť nielen materiálne, ale aj finančne na účte SK37 
0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

VYBRANÉ ZBERNÉ MIESTA

Humenné 
Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa, Kukorelliho 1498/10,  
Po – Pi od 8.00 – 15.00 hod.

Košice 
Arcidiecézna charita Košice, Masarykova 19,  
Po – Pi od 8.00 – 15.00 hod. 
Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2,  
Po – Pi od 8.00 – 16.00 hod. 
Dom sv. Lazara, Slovenskej Jednoty 25, 0911 711 357, eparchial-
nacharitakosice@gmail.com, Po – Pi od 9.00 – 17.00 hod. 
Gr. kat. farský úrad Košice-Furča, Exnárova 3, 0904 529 824, 
matejovsky.jo@gmail.com, pred a po svätej liturgii

Levoča 
ADOS Levoča, Námestie Majstra Pavla 49, 0904 501 421,  
dana.ontkocova@caritas.sk, Po – Pi od 8.00 – 16.30 hod.

Michalovce 
Charitatívno-sociálne centrum, Okružná 3657,  
Po – Pi od 8.00 – 15.00 hod.

Prešov 
Sociálne centrum Prešov, Pod Táborom 33, 051 / 772 37 52, 
sc.presov@gkcharita-po.sk, Po – Pi od 9.00 – 15.00 hod.

Sačurov 
Dom sv. Simeona, Osloboditeľov 396, 057 / 44 32 195,  
domsvsimeona@gkcharita-po.sk, Po – Pi od 9.00 – 15.00 hod.

Snina 
ADOS Charitas Snina, Budovateľská 9, 0904 738 534, 
ados.snina@gkcharita-po.sk, Ut 12.00 – 13.00 hod. 
Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059,  
Po – Pi od 8.00 – 15.00 hod.

Stará Ľubovňa 
Dom sv. Anny Stará Ľubovňa, Štúrová 5, 052 / 23 88 304, 
domsvanny@gkcharita-po.sk, Po – Pi od 9.00 – 15.00 hod.

Svidník 
SC a Dom sv. Faustíny Svidník, Pavlovičova 8, 054 / 752 40 93, 
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk, Po – Pi od 9.00 – 15.00 hod.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
14.07. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
25.07. Malá púť k svätej Anne (10.00 h)
03.08. Fatimská sobota (10.00 h)
04.08. Mariánske večeradlo (16.00 h)
11.08. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá 
liturgia s modlitbami za uzdr. (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.07. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.30 h)
17.07. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
21.07. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.07. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
28.07. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)
02.08. Modlitby odprosovania s eucharis-
tickým požehnaním (17.30 h)
03.08. Fatimská sobota (09.30 h)
09.08. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.07. Malá púť (10.30 h)
21.07. Svätenie vozidiel
03. – 04.08. Hlavná púť

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
15. – 20.07. Škola Otcovo srdce. Bližšie 
informácie: centrum.rodina@gmail.com.
05. – 11.08. Prázdninový týždenný pobyt 
pre rodiny s deťmi.  
13.– 15.09. Kurz Rút. Príspevok je 99 eur 
za manželský pár.
26.09. Stretnutie Brendana McCaulleya 
s kňazmi a formácia v oblasti prorockých 
darov
27. – 29.09. Seminár o prorockých daroch 2. 

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava 
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), 
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
13.07. Púť róm. rodín do Ľutiny (10.00 h)
15. – 21.07. Služba Glorie Grey v rámci GRM
15. – 18.07. Kurz základov kresťanského 
života (Čičava)
22. – 26.07. Ikonopisecký kurz (Čičava)
29.07 – 03.08. Skautský tábor pre chlapcov 
(Pavlovce)
29.07. – 01.08. Tábor pre dievčatá (Čičava)
04.08. Rómska púť Gaboltov (13.00 h)

koinoniapo.sk,  
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
22. – 26.07. Letné tábory detí a mladých: 
Drienica, hotel Javorná
27.07. Deň rodiny: Drienica, hotel Javorná

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
17.07. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v PrešoveSekčove (17.00 h)

Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
19.06. Svätá omša a adorácia v v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
radeVeľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)


