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Popri Chaldejskej katolíckej cirkvi je aj Sýrsko-malabarská katolícka cirkev historicky
spätá s východosýrskou tradíciou Apoštolskej cirkvi Východu, často nazývanej Asýrska
cirkev Východu.
Keď v roku 1498 portugalský moreplavec
Vasco da Gama pristál na Malabarskom pobreží juhozápadnej Indie (dnes indický spolkový štát Kerala), natrafil tu na živé východosýrske kresťanstvo, ktoré bolo organizované v autonómnej metropolii pod jurisdikciou
patriarchu Asýrskej cirkvi Východu, pričom
metropolita Indie sídlil v meste Angamaly.
Indickí kresťania východosýrskeho obradu
sú tradične známi ako kresťania svätého
Tomáša (Mar Thomas Nazranis), pretože
za svojho zakladateľa považujú apoštola
Tomáša.

Cirkevná únia s Rímom
Napriek stáročiam života v izolácii Tomášovi
kresťania uznávali osobitné postavenie Rímskej cirkvi, a preto bez váhania nadviazali
sviatostné spoločenstvo s latinskými
misionármi, ktorí začali prúdiť do Indie
s portugalskými kolonizátormi. Cirkevná
únia bola spečatená, keď metropolita Indie
v roku 1558 oficiálne prešiel pod jurisdikciu
Kňazská vysviacka
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patriarchu Chaldejskej
katolíckej cirkvi, ktorá
len v roku 1553 vzišla
z Asýrskej cirkvi Východu.

Pod latinizačným
tlakom

INDIA

SPOJENÉ ŠTÁTY

AUSTRÁLIA

Latinskí biskupi nemali
pochopenie pre východosýrsky obrad.
V roku 1599 sa kresťania
KANADA
sv. Tomáša na synode
v mestečku Diamper museli pod nátlakom
zaviazať, že svoje liturgické knihy prerobia
podľa latinského obradu, prevezmú západné
liturgické rúcha a zavedú celibát klerikov.
Synoda vyňala Tomášových kresťanov spod
jurisdikcie chaldejského patriarchu a podriadila ich latinskej cirkevnej provincii. Za biskupov pre Tomášových kresťanov smeli byť
nominovaní len portugalskí jezuiti, ktorí
mali dohliadať na to, aby sa východosýrski
kresťania nešírili za hranicami Malabarského
pobrežia.
Nespokojnosť Tomášových kresťanov kulminovala v roku 1653, keď veľká časť z nich
prešla pod jurisdikciu Sýrskeho pravoslávneho patriarchátu Antiochie. Pápež Alexander
VII. ihneď vyslal do Indie karmelitánov,
ktorým sa do roku 1663 podarilo priviesť
polovicu z nich späť do cirkevného spoločenstva s Rímom.

Na ceste k samostatnosti
Počas nasledujúcich dvoch storočí boli
za biskupov pre kresťanov sv. Tomáša vymenovaní karmelitáni. Počnúc rokom 1840 sa
objavuje pomenovanie sýrsko-malabarský
pre východosýrskych katolíkov v juhozápadnej Indii. V roku 1887 Svätá stolica
vyňala sýrsko-malabarských katolíkov spod
latinskej jurisdikcie a zriadila pre nich tri
apoštolské vikariáty (Trichur, Ernakulam,
Changanacherry), ktoré od roku 1896 spravovali domáci biskupi. Štvrtý apoštolský vikariát (Kottayam) vznikol v roku 1911. Všetky
vikariáty podliehali Kongregácii pre šírenie
viery. V roku 1923 Pius XI. povýšil Sýrskomalabarskú cirkev na metropolitnú a v roku
1993 Ján Pavol II. na väčšiu arcibiskupskú
cirkev. Najväčšia východná cirkev v Indii sa
v súčasnosti usiluje očistiť svoj východosýrsky obrad od latinizácie.

Súčasný stav
Sýrsko-malabarská cirkev má zhruba štyri
milióny veriacich, hlavne v juhoindickom
štáte Kerala, vyše stotisíc ich žije v severnej
Amerike a viac ako 35 tisíc v Austrálii. Ďalších takmer 200 tisíc veriacich žije v Európe, najmä v Spojenom kráľovstve. Vrchný
arcibiskup kardinál George Alencherry
(* 1945) sídli v Kochi v Kerale. Vo svojom
arcibiskupom titule má uvedené arcibiskupské sídla Ernakulam a Angamaly. Sýrskomalabarská cirkev má tridsaťjeden eparchií,
z toho dvadsaťdeväť v Indii, po jednej v USA
a Austrálii a exarchát v Kanade. Vatikánom
uložený zákaz rozširovať vlastnú jurisdikciu,
ktorá nesmie prekročiť územie spolkového
štátu Kerala, nebol úplne dodržaný. Sýrskomalabarská katolícka cirkev má dnes dve
pätiny svojich eparchií mimo vlastného
územia.

Baránka
slovo Svätého Otca
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5 Srdce pre milosrdného

Si nádejou
Cirkvi
„Ježiš Kristus bol poslaný na svet ako pravý
prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Keďže
je Bohom, v ňom telesne prebýva celá plnosť
božstva (porov. Kol 2, 9) a svojou ľudskou
prirodzenosťou je novým Adamom, ,plným
milosti a pravdy‘ (Jn 1, 14), ustanoveným
za hlavu obnoveného ľudstva. A tak Boží Syn
prostredníctvom svojho skutočného vtelenia
urobil ľudí účastnými na božskej prirodzenosti. Hoci bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili.
Cirkev, inšpirovaná Duchom Svätým, sa
má uberať tou istou cestou, ktorou šiel sám
Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti,
služby a sebaobetovania až na smrť, z ktorej
on svojím zmŕtvychvstaním vyšiel ako víťaz!“
(Ad gentes 3)
Už máme za sebou Kristovo slávnostné
vzkriesenie, a práve teraz prežívame jeho
radostné nanebovstúpenie. Kristus odišiel
k Otcovi a nás vyslal: ,,Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium.“ Táto misia sa
pre nás kresťanov stáva povinnosťou. Hlásať
Kristovu vieru a spásu každému človeku.
Položme si teraz otázku: Čo konkrétne
robím pre ohlasovanie evanjelia ja? Aká je
moja misia? Veď Cirkev, to som aj ja. Aké
evanjelium ponúkam tomuto svetu? Hlásam
Ježiša Krista? Každodenne sme konfrontovaní s touto otázkou, na ktorú však ľudstvo
potrebuje odpoveď. A preto aj tebe Pán zveril
ľudí vôkol, aby si im svedčil svojím životom
o... O kom? Ježiš Kristus svedčil každý deň
o Otcovej láske. Jeho svedectvo bolo také
silné, že chorí boli uzdravení, slepí videli,
chromí chodili a mŕtvi ožívali. Preto si aj
ty, kresťan, pozvaný žiť životom, akým žil
Kristus. Žiť evanjelium.
,,Vyzlečte si starého človeka s predošlým
spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovujte sa
duchovne premenou zmýšľania, obliecť si
nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha

v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4, 22
– 24)
Ty si nádejou Cirkvi! Neboj sa! Neboj sa
byť iným ako ostatní! Neboj sa dávať lásku,
kde je nenávisť! Vnášať pokoj tam, kde je
zmätok a chaos. Neboj sa! Je to o každodennom rozhodovaní sa pre lásku, pre pokoj, pre
pravdu.
K novému spôsobu života nás vyzýva
aj svätý Pavol a poukazuje na konkrétne
skutky: ,,Preto odložte lož a hovorte pravdu
každý so svojím blížnym... Hnevajte sa, ale
nehrešte! ... Kto kradol, nech už nekradne...
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale
iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ (Ef 4, 25 – 29)
Neboj sa prijímať Eucharistiu, prichádzať
k Bohu viac ako inokedy. Len skrze Krista to
môžeš všetko vykonať. Lebo on je vinič a my
sme jeho ratolesti.
„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
(Jn 15, 5)
To všetko je možné, ak budeš naozaj žiť
Kristov život. Možno budeš prežívať neuveriteľnú Božiu moc a lásku, možno bolesť či
samotu ako Kristus v Getsemanskej záhrade
a na krížovej ceste, či smútok nad povrchnými ľuďmi bez Božieho Ducha, dokonca
i smrť, ktorú Kristus tiež zakúsil. Ale pokiaľ
budeš s ním, ver, že aj ty zakúsiš slávne
zmŕtvychvstanie a s celou Cirkvou, Kristovou nevestou, budeš radostne plesať a jasať:
„Kristus aj mne daroval večný život!“
A tak práve v tomto období nanebovstúpenia ďakuj Bohu za prejavenú dôveru, keď
ti hovorí: ,,Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy
a krstite ich... A, hľa, ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18. 20)

Bc. Marcela Fedinová
členka rady pre mládež Prešovskej archieparchie
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z kresťanského sveta


Irackí biskupi Chaldejskej katolíckej cirkvi sa zišli 5. apríla pod vedením
patriarchu Louisa Raphaela Saka, aby
zhodnotili vývoj situácie na irackom území
a na celom Blízkom východe. Zo stretnutia
vzišla požiadavka zahrnúť kresťanských
politikov do vlády, výzva k veriacim, aby sa
nenechali presvedčiť tými, ktorí propagujú
ich odchod z Iraku, a jednoznačné vyjadrenie podpory všetkým národným vojenským
skupinám, ktoré bojujú proti pozíciám
džihádistov. (RV)

V Exercičnom centre patriarchu Josifa
Slipého v Ľvove sa 5. – 6. apríla uskutočnilo už 71. riadne zasadnutie Synody
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi (UGKC). Okrem všetkých biskupov
UGKC boli na synode prítomní aj vladyka
Milan Šášik, mukačevský eparcha, a biskup
nominant otec Vladimír Hruca. Biskupi sa
zaoberali témami siekt a náboženských
hnutí, morálnymi neduhmi korupcie
v krajine, zhodnotili trojročné aplikovanie
dokumentu normy slúženia svätej božskej
liturgie či stavom Pokrova – Cirkevného
súkromného penzijného fondu. (ugcc.ua)

V procese blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana nastal výrazný
posun. Všetky dokumenty k tomu, aby
Slovensko mohlo mať ďalšieho svätca,
skúma už Kongregácia pre kauzy svätých
vo Vatikáne. V rámci každého procesu sa
k prípadu vždy vyjadruje aj konzultačná
komisia teológov. Táto komisia sa prípadom mučeníctva Titusa Zemana zaoberala
7. apríla a vyjadrila o ňom svoje pozitívne
stanovisko.

Kresťania z východu – tak nazvali
nemeckí biskupi svoj nový dokument,
ktorý má slúžiť nielen dobrovoľníkom
starajúcim sa o utečencov, ale i migrantom. Šestnásťstranová brožúra obsahuje
charakteristiky cirkví, do ktorých patria
utečenci, a uvádza tiež kontakty na ich
predstaviteľov v Nemecku. V prvej časti
sú opísané východné a pravoslávne cirkvi,
ktorých príslušníci tvoria majoritnú skupinu
emigrantov v Nemecku. V súčasnosti je ich
okolo 680-tisíc. Druhá časť je venovaná
východným cirkvám, ktoré sú v jednote so
Svätou stolicou. V tejto skupine je osemnásťtisíc veriacich, najvyšší počet členov
má Maronitská a Chaldejská cirkev.

Veriaci v Rusku si 13. apríla pripomenuli 25 rokov od obnovenia katolíckych
štruktúr v Ruskej federácii. Po sedemdesiatročnej existencii Katolíckej cirkvi v Rusku mimo zákona ich vtedajší pápež sv. Ján
Pavol II. obnovil 13. apríla 1991. (RV)
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Poľsku bol potvrdený
▌▌Veucharistický
zázrak
Rímskokatolícky biskup Mons. Zbigniew
Kiernikowski sídliaci v Legnickej diecéze
(Dolné Sliezsko), ktorá je súčasťou Vroclavskej metropolie, vydal 10. apríla dekrét,
ktorým potvrdzuje pravdivosť zázraku, ktorý
sa odohral v Chráme sv. Jacka v Legnici.
Zázračná udalosť sa odohrala 25. decembra
2013, na sviatok Narodenia Ježiša Krista.
Počas rozdávania svätého prijímania spadla
hostia kňazovi na zem, ju zdvihol a vložil
do nádoby s vodou. Onedlho sa na Eucharistii objavili červené škvrny. Mons. Štefan
Cichy, vtedajší legnický biskup, zriadil komisiu, ktorá jav skúmala.
Vo februári 2014 vzali z hostie vzorky
na preskúmanie. Analýza súdneho lekárstva
ukázala, že ide o tkanivo zodpovedajúce
srdcovému svalu človeka. Lekári konštatovali
na srdcovom svale zmeny, ktoré nastávajú

počas smrteľnej agónie u človeka. Genetické
vyšetrenie ukázalo, že naozaj ide o ľudské
tkanivo.
1. januára tohto roka predložil biskup
Kiernikowski výsledky preverovania Kongregácii pre náuku viery, ktorá eucharistický
zázrak teraz potvrdila. Relikvia sa vystavuje
k úcte veriacim vo farskom Chráme sv. Jacka.
„Chápeme toto podivuhodné znamenie ako
zvláštny výraz priazne a lásky Pána Boha,
ktorý sa tak veľmi skláňa k človeku,“ vyhlásil
legnický biskup. Farnosť poskytne návštevníkom aj príslušný informačný materiál.
Biskup Kiernikowski ďalej nariadil, aby sa
zbierali vypočutia modlitieb a iné nadprirodzené udalosti v súvislosti s touto relikviou, ktoré budú neskôr knižne publikované.
(RV, foto: diecezja.legnica.pl)

Manuel Nin OSB
▌▌Vladyka
prijal biskupskú vysviacku
V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami sa
15. apríla konala slávnosť biskupskej chirotónie vladyku Manuela Nina OSB, apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského
obradu v Grécku. 59-ročný benediktín španielskeho pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ako
rektor Pápežského gréckeho kolégia v Ríme,
prijal svätenie pri liturgii s bohatou koncelebráciou biskupov východného i západného
obradu.
Hlavným svätiteľom bol jeho predchodca
v úrade exarchu vladyka Dimitrios Salachas,
ktorému ako spolusvätitelia asistovali eparcha Donato Oliverio z albánsko-talianskej
eparchie Lungro a latinský arcibiskup Atén
Sevastianos Rossolatos. Koncelebrovalo okolo dvadsať biskupov, medzi nimi aj prefekt

Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ako aj sekretár tejto
kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a ďalší.
Za Gréckokatolícku cirkev na Slovensku boli
prítomní biskupi: vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita, vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, a vladyka
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup.
V závere slávnosti nový apoštolský exarcha
pre katolíkov byzantského obradu v Grécku
Manuel Nin vyjadril svoju vďačnosť Svätému
Otcovi Františkovi, ktorý ho do tohto úradu
vymenoval 2. februára. Za biskupské heslo
si zvolil slová sv. Efréma: „V tvojej osobe sa
Majster stáva prítomným: zjavuj jeho črty“.
(RV, PCG)
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lásky v znameniach milosrdenstva.“ (úryvok
homílie z 3. apríla 2016)

Pastier sa stal baránkom
V Nedeľu Dobrého pastiera pápež František rozlomil slovo o Ježišovi ako Dobrom
pastierovi. Povedal: „Ježiš sa prezentuje ako
Dobrý pastier a hovorí: ,Moje ovce počúvajú
môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy
a nik mi ich nevytrhne z ruky‘. (Jn 10, 27 –
30) Tieto slová nám pomáhajú chápať, že
nikto si nemôže povedať, že je Ježišovým
nasledovníkom, ak nenačúva jeho hlasu.
A toto načúvanie nemáme chápať v povrchnom význame, ale ako zaangažovanie sa, až
do tej miery, že umožní opravdivé vzájomné
poznanie, z ktorého môže vzísť veľkodušné

Srdce pre milosrdného Baránka
Marek Baran
foto: flickr.com
JJ

Byť apoštolmi milosrdenstva
Svätý Otec František v Nedeľu Božieho
milosrdenstva povzbudil veriacich k tomu,
aby otvorili dvere svojho srdca Božiemu
milosrdenstvu. Okrem iného povedal: „Kristus, ktorý z lásky vstúpil cez zavreté dvere
hriechu, smrti a podsvetia, túži vstúpiť ku
každému a naširoko otvoriť naše zatvorené
dvere srdca. On, ktorý svojím zmŕtvychvstaním premohol strach a obavy, ktoré nás
väznia, chce dokorán otvoriť naše zavreté
dvere a rozoslať nás. Cesta, ktorú nám ukazuje zmŕtvychvstalý Učiteľ, je jednosmerná:
vyjsť zo seba samých, vyjsť, aby sme mohli
svedčiť o uzdravujúcej sile lásky, ktorá sa nás
zmocnila. Vidíme pred sebou často zranené
a ustráchané ľudstvo, ktoré nosí na sebe
jazvy bolesti a neistoty. Zoči-voči bolestnému
volaniu po milosrdenstve a pokoji počujeme
dnes dôverné pozvanie Ježiša: ,Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.‘ Každá choroba
môže nájsť v Božom milosrdenstve účinnú
pomoc. Jeho milosrdenstvo sa totiž nezastavuje v odstupe, ale túži prísť na pomoc každej
chudobe a oslobodzovať z mnohých podôb
otroctva, ktoré sužujú náš svet. Chce pristúpiť k ranám každého, aby ich liečil. Byť apoštolmi milosrdenstva znamená dotknúť sa
a pohladiť jeho rany, prítomné aj dnes na tele
a duši toľkých jeho bratov a sestier. Ošetrujúc
tieto rany vyznávame Ježiša, sprítomňujeme
ho živého, umožňujeme, aby sa aj iní rukou
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dotkli jeho milosrdenstva, aby ho spoznali
ako ,Pána a Boha‘ rovnako ako Tomáš. Toto je
poslanie, ktoré je nám zverené. Mnoho ľudí
prosí o vypočutie a pochopenie. Evanjelium
milosrdenstva, ktoré treba ohlasovať a písať
v živote, hľadá ľudí s trpezlivým a otvoreným
srdcom, dobrých samaritánov, ktorí poznajú
súcit i mlčanie pred tajomstvom brata či
sestry. Vyžaduje si obetavých a radostných
služobníkov, ktorí milujú nezištne a nečakajú náhradu. ,Pokoj vám!‘ je pozdrav, ktorý

„Láska je vskutku jediné svetlo,
ktoré ustavične rozjasňuje temný svet.“
(Twitter Svätého Otca Františka
zo 14. apríla 2016)

Kristus prináša svojim učeníkom. Je to ten
istý pokoj, ktorý očakávajú ľudia dnešných
čias. Nie je to vyjednaný pokoj či pozastavenie niečoho, čo nefunguje. Je to jeho pokoj,
ktorý pochádza zo srdca Zmŕtvychvstalého,
pokoj, ktorý premohol hriech, smrť a strach.
Je to pokoj, ktorý nerozdeľuje, ale spája. Je to
pokoj, ktorý nás nenecháva samých, lež dáva
nám pocit prijatia a lásky. Je to pokoj, ktorý
pretrvá v bolesti a dáva vykvitnúť nádeji.
Tento pokoj sa ako v deň Veľkej noci vždy
opätovne rodí z Božieho odpustenia, ktoré
odstraňuje nepokoj srdca. Byť nositeľkou
jeho pokoja – to je poslanie zverené Cirkvi
v deň Veľkej noci. Sme zrodení v Kristovi ako
nástroje zmierenia, aby sme všetkým priniesli
Otcovo odpustenie a zjavili jeho tvár len a len

nasledovanie, vyjadrené v slovách ,a ony
idú za mnou‘. (v. 27) Ide o počúvanie nielen
uchom, ale o počúvanie srdcom! A tak obraz
pastiera a oviec ukazuje na úzky vzťah, aký
chce Ježiš nadviazať s každým z nás. On je
náš vodca, náš učiteľ, náš priateľ, náš vzor, ale
predovšetkým náš Spasiteľ. Nasledujúca veta
v tomto evanjeliovom úryvku totiž hovorí: ,Ja
im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik
mi ich nevytrhne z ruky‘. (v. 28) Kto môže
takto hovoriť? Jedine Ježiš, pretože Ježišova
ruka je zjednotená s rukou Otca, a Otec je
,väčší od všetkých‘. (v. 29) Tieto slová nám
podávajú zmysel absolútneho bezpečia a nesmiernej nehy. Náš život je úplne bezpečný
v Ježišových a v Otcových rukách, ktoré sú
jedným a tým istým: jedinou láskou, jediným
milosrdenstvom, zjavenými raz a navždy
v obete kríža. Aby spasil zablúdené ovce,
ktorými sme my všetci, pastier sa stal baránkom a nechal sa obetovať, aby vzal na seba
a odstránil hriech sveta. Takto nám daroval
život, a to život v hojnosti! (porov. Jn 10, 10)
Toto tajomstvo sa obnovuje, v poníženosti,
ktorá neustále prekvapuje, na eucharistickom
stole. Tam sa ovce zhromažďujú, aby sa sýtili,
a tam sa vytvára jednota medzi nimi aj s Dobrým pastierom. Preto už nemajme strach:
náš život je už zachránený od zatratenia. Nič
a nik nás nebude môcť vytrhnúť z Ježišových
rúk, pretože nič a nik nemôže premôcť jeho
lásku. Ježišova láska je nepremožiteľná!
Zlý, veľký nepriateľ Boha a jeho stvorení sa
pokúša mnohými spôsobmi obrať nás o večný
život. Ale zlý nezmôže nič, ak mu my sami
neotvoríme dvere našej duše, nasledujúc
jeho klamné vábenia.“ (úryvok príhovoru zo
17. apríla 2016)
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udalosť

Spolok jubiluje
V marci tohto roka uplynulo 25 rokov od obnovenia Spolku sv. Cyrila a Metoda so sídlom
v Michalovciach. Spolok je náboženskou a kultúrno-výchovnou inštitúciou, ktorá vo svo
jom poslaní upevňuje a šíri cyrilo-metodské dedičstvo v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi.
Spolok nadväzuje na Jednotu sv. Cyrila a Metoda, založenú v roku 1941 a násilne zrušenú
v roku 1950. V súčasnosti má obnovený spolok 3 600 členov.
Michal Hospodár
foto: Ján Poprik
JJ

Spomienka na začiatky
Ako začínajúci kňaz som prežíval udalosti
okolo nežnej revolúcie na kaplánke v Michalovciach. V tom čase bolo všade cítiť veľa
nadšenia, prežívali sme radosť zo slobody,
mnoho ľudí sa vracalo k praktizovaniu svojej
viery. Po desaťročiach nastal čas obnovy aj
násilne zrušených inštitúcií a organizácií
na podporu života Gréckokatolíckej cirkvi.
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Čoskoro sa z niekoľkých nadšencov vytvoril prípravný výbor na obnovenie bývalej
Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Vypracoval
stanovy a požiadal o ich schválenie civilnú
autoritu. Požiadal tiež o súhlas Biskupský
úrad v Prešove. V prvú marcovú sobotu roku
1991 bolo ustanovujúce valné zhromaždenie
obnoveného spolku v Michalovciach. Bol
to krásny deň, sprevádzaný liturgickou
modlitbou troch archijerejov v preplnenom
Chráme Svätého Ducha a predstavením
vízie obnoveného spolku na ustanovujúcom
zasadnutí. Prvý výbor spolku odvážne začal
svoju aktívnu činnosť najmä vo vydavateľskej
oblasti. Chýbajúce podnikateľské skúsenosti

nahradila láska k cyrilo-metodskému dedičstvu a odhodlanie šíriť ho medzi ľudom.

Prvé osobnosti
Od vzniku myšlienky na obnovenie bol
skutočným motorom spolkovej činnosti
stredoškolský profesor Pavol Kušnír z Košíc,
dlhoročný podpredseda spolku. Okrem
náročnej redaktorskej práce sa venoval aj
organizovaniu spolkových podujatí a odhaľovaniu pamätných tabúľ zaslúžilým
gréckokatolíkom. Priam sa vyžíval pri
každoročnej príprave gréckokatolíckeho kalendára a podielovej knihy. Svojou korektor-
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skou erudíciou obohatil aj ďalšie redakcie
náboženských časopisov. Pracoval obetavo
a nezištne až do svojej smrti. Bol to práve on,
kto mi odhalil dôležitosť existencie spolku pre Cirkev a voviedol ma do tajomstiev
redakčnej kuchyne.
Živo si tiež spomínam na otca arcidekana
Jozefa Kneža, titulárneho kanonika. V ňom
mal začínajúci výbor pamätníka na obdobie
založenia a činnosti bývalej Jednoty sv. Cyrila
a Metoda. Napriek pokročilému veku dve
funkčné obdobia v predsedníckej funkcii reprezentoval spolok navonok, získaval nových
členov, potvrdzoval spoluprácu s podobnými
spolkami. Nedávno sme si vo Vysokej nad
Uhom, kde pôsobil, pripomenuli jeho nedožité sté výročie narodenia. Druhým zanieteným podpredsedom spolku bol Vladimír
Miroššay z Košíc, ktorý sa venoval rozvoju
technickej oblasti a bol aj konateľom spolkového vydavateľstva Byzant Košice, s. r. o.

Výbor spolku
Výbor je organizačnou zložkou spolku,
ktorá riadi jeho činnosť medzi jednotlivými
valnými zhromaždeniami. Práca v spolkovom výbore je o ľuďoch, ktorí pochopili
miesto laika v cirkevnom spoločenstve a vo
svojom živote chceli niečo odovzdať aj iným.
Nemôžem na tomto mieste taxatívne vymenovať všetkých členov výboru, ktorí pôsobili
od obnovenia spolku, a zmapovať ich prínos.
Preto sa obmedzím iba na niekoľko skalných.
Do literárnej činnosti sa počas uplynulých
rokov zapojili E. Sirochman a J. Duda z Michaloviec a J. Poprik zo Starého. Nepretržitú
službu hospodárky obetavo vykonáva A.
Sevková z Choňkoviec. Organizačnú zložku
bežnej spolkovej činnosti má na pleciach
správca M. Boka z Michaloviec. Významný podiel na kontrolnej činnosti spolku
majú P. Kočišová z Iňačoviec a J. Koritár
z Lastoviec. Ostatné desaťročie kontrolnú
komisiu vedie P. Kurilec. Okrem laikov sa
do spolkovej práce zapájali aj viacerí kňazi.

Za týchto i ďalších nemenovaných aktívnych
členov výboru vyslovujem Pán Boh zaplať
a aj osobne im ďakujem za tvorivú spoluprácu.

Vydavateľská činnosť
Za hlavnú úlohu spolku môžeme považovať
vydavateľskú činnosť. Pri tvorbe vydavateľskej koncepcie sme získali presvedčenie,
že dobrá kniha je vzácnym prostriedkom
na kultivovanie ducha a zdrojom nového poznania. Vhodne sformulované a zasiate slovo
má moc, aby otvoreného príjemcu obohatilo
a zblúdeného vrátilo na správnu cestu života.
Veď už múdry Konštantín vyriekol v Proglase myšlienku: „Bez kníh sú nahé všetky
národy.“ Spolok vydal za uplynulé štvrťstoročie takmer sto titulov. Väčšia časť z toho
sú knihy rôzneho tematického zamerania,
ale patria sem aj MG a CD nosiče, skladačky, kalendáre a diáre. S hrdosťou môžem
konštatovať, že sme sa priekopnícky pričinili
o sumárne vydanie duchovnej poézie básnikov konfesne patriacich do Gréckokatolíckej
cirkvi. Len v minulom roku sme vydali štyri
knižné tituly a piatu publikáciu Posledný
po meči v spolupráci s Maticou slovenskou.
Žiaľ, nemáme vlastnú distribučnú sieť
predajní, preto okrem podielových kníh sa
ostatná literatúra dostáva k čitateľom iba príležitostne na spolkových podujatiach alebo
prostredníctvom internetovej objednávky.

Iné aktivity
Dôležitou súčasťou spolkovej aktivity je oživovanie historickej pamäti. Toto úsilie našlo
svoj konkrétny výraz v odhaľovaní pamätných tabúľ významným osobnostiam cirkevného i spolkového života. V doterajšom
pôsobení spolok inicioval a odhalil dvanásť
pamätných tabúľ a plánuje ďalšie. Spolok sa
taktiež pričinil o nájdenie a záchranu desiatok vzácnych liturgických kníh a sakrálnych
predmetov. Najvzácnejším komplexne zre-

štaurovaným exponátom je zaiste Baškovský
evanjeliár z 15. storočia, vystavený v gréckokatolíckom chráme v Baškovciach. Medzi
pravidelné spolkové podujatia, ktoré si našli
miesto v srdci veriacich, patrí oživovanie
ľudových tradícií pri sviatkoch Narodenia
Pána po našich farnostiach. Nezabudli sme
ani na mladú generáciu, ktorej venujeme súťažnú prehliadku v tvorbe vlastnej sakrálnej
poézie. Do zhusteného koloritu aktivít patria
aj odborné semináre a formačné prednášky
organizované spolkom pre širšiu verejnosť.
O ďalších spolkových aktivitách by sa dalo
pokračovať alebo sa o nich dočítate na webovej stránke www.sscm.sk.

Hľadanie vízie
Často si kladiem otázky ako ďalej. Čo je
úlohou spolku v dnešných časoch agresívnej
sekularizácie a straty zmyslu pre náboženské poňatie života s aplikáciou morálnych
hodnôt? Kristus dal univerzálne platnú
odpoveď, ktorá v 9. storočí pohýnala našich
patrónov zo Solúna a pohýna aj nás: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium celému
stvoreniu...“ (Mk 16, 15) Pravou víziou spolku
je otvárať oči súčasníkom pre zjavenú pravdu
evanjelia aj novými metódami a prostriedkami. To znamená napomáhať proces evanjelizácie aj mimo chrámového prostredia. Tvoriť
a rozširovať kultúru oplodnenú evanjeliom
do sveta, ktorý stráca svoju ušľachtilú tvár.
A pripomínať v multikultúrnom svete, že korene Európy sú hlboko zasadené v Kristovi.
Prerušiť ich znamená vlastne zničiť vlastnú
kresťanskú identitu kontinentu i národa.
Verím, že Pán bude aj naďalej žehnať tento
zámer a dopraje nám ho v pokoji uskutočniť. Verím, že si cestu do členstva v spolku
nájdu aj doteraz neoslovení kňazi a veriaci.
Želám jubilujúcemu spolku veľa tvorivých
síl a energie pri napĺňaní Božej vôle s jeho
poslaním.

Spolková púť na Velehrad v roku 2013
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spravodajstvo


23. marca žiaci CZŠ sv. Juraja v Trebišove pripravili divadelnú krížovú cestu pod
vedením Miriam Chylovej. Pred krížovou
cestou sa prítomným prihovoril duchovný
správca školy otec Tomáš Haburaj. (-czs)

Bývalý rektor Katolíckej univerzity,
vysokoškolský profesor, katolícky kňaz
a publicista Tadeusz Zasępa sa stal čestným občanom Ružomberka. Ocenenie mu
30. marca v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Ružomberku odovzdal
primátor mesta Igor Čombor pri príležitosti
70 rokov života za mimoriadne zásluhy pri
rozvoji a zveľaďovaní Katolíckej univerzity v Ružomberku a mesta, za šírenie ich
dobrého mena a vynikajúce tvorivé výkony
v oblasti teórie masmediálnej komunikácie počas jeho pôsobenia v Ružomberku.
Na slávnosti nechýbali rehoľné sestry
satmárky, ktoré sa o pána profesora starajú
vo svojom kláštore. (Ján Babjak)

V Centre pre rodinu na Sigorde sa 1.
– 3. apríla konal Kurz Rút pre manželské
páry. 19 manželských párov mohlo prežiť
obnovu a uzdravenie svojho manželstva.
Kurz viedol otec Jozef Maretta spolu so slúžiacimi manželskými pármi. (Jozef Greško)

olympiáda a biblická súťaž
▌▌Biblická
v Košickej eparchii
Na Eparchiálnom úrade Košickej eparchie
v Košiciach sa 12. – 13. apríla uskutočnilo
eparchiálne kolo vedomostných súťaží biblická olympiáda a biblická súťaž. Zúčastnili
sa na nich víťazi protopresbyterských kôl.
Víťazi biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole
17. – 19. mája na Zemplínskej Šírave. Víťazi

biblickej súťaže postupujú do metropolitného
kola. V biblickej olympiáde zvíťazili družstvá
zo ZŠ Okružná v Michalovciach a Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach
a v biblickej súťaži ZŠ Komenského v Trebišove a CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach. (TSKE,
foto: Ján Ducár)


V bazilike minor v Michalovciach sa
2. apríla zišli veriaci na programe fatimskej
soboty. Myšlienkam svätého Jána Pavla II.
z encykliky Dives in misericordia sa v prednáške venoval otec Štefan Ančočik, farár
farnosti Zbehňov. Život bol hlavnou témou
archijerejskej svätej liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
na úmysel podpory kultúry života. (TSKE)
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Veriaci Maďarského protopresbyterátu putovali v rámci Roka milosrdenstva
2. apríla k bráne milosrdenstva v katedrálnom chráme Košickej eparchie a navštívili
aj eparchiálny úrad, kde ich privítal otec
Róbert Jáger, sekretár košického eparchu,
ktorý ich sprevádzal a vysvetlil im históriu
eparchie i katedrálneho chrámu. Za spevu
prešli cez bránu milosrdenstva a slávili svätú
liturgiu. Potom navštívili aj Dóm sv. Alžbety
a kryptu Františka Rákociho II. (Peter Kaško)

súťaž, Biblická olympiáda
▌▌Biblická
a výtvarný projekt v Prešovskej archieparchii


V Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli sa 1. – 3. apríla stretlo 33 účastníkov Školy služby a 47
účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka. O účastníkov starali traja kňazi a dvanásť animátorov. Účastníci Školy učeníka pod vedením
otca Františka Sochoviča rozoberali tému
Bolesť, zranenie a uzdravenie v živote človeka. O moci Ježiša Krista v oblasti uzdravenia
vydala svedectvo Tatiana Mikulová. V Škole
služby v odbore animátor skupinky a v kre-

V priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
sa 12. a 13. apríla uskutočnilo archieparchiálne kolo biblickej súťaže (BS) a biblickej
olympiády (BO) Prešovskej archieparchie.
V tomto školskom roku to už bol 18. ročník
BS a 15. ročník BO. V seminárnej Kaplnke Naj
svätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril Mons.
Milan Lach, prešovský pomocný biskup,
Molebenom k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi.
Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička,

biblická geografia, scénky... Po obede boli
víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné
družstvá v BS z každej kategórie reprezentujú Prešovskú archieparchiu na metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli.
Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde
Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

www.casopisslovo.sk

V tomto školskom roku bol vybraný sv.
Ján Krstiteľ, Pánov predchodca. Postúpilo
69 prác, z ktorých porota vybrala v každej
kategórii prvé tri víťazné práce.
Výsledky BS a BO z archieparchiálneho
kola Prešovskej archieparchie a víťazné

práce projektu Východní svätí pre súčasnosť
nájdete na webovej stránke Diecézneho
katechetického úradu Prešovskej archieparchie: www.dku.grkatpo.sk. (DKÚ Prešovskej
archieparchie)

Ján Babjak sa stretol so
▌▌Vladyka
splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity
Arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku Ján Babjak SJ a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Peter Pollák sa stretli 4. apríla na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove,
aby rokovali o životných podmienkach
Rómov, potrebách obyvateľov rómskych
komunít a o možnostiach štátu a Cirkvi
chrániť spoločnosť pred šírením extrémizmu
a intoleranciou.
Prostredníctvom aktivít Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave
i ďalších kňazov, ktorí sa obetavo venujú Rómom v miestnych komunitách, sa Gréckokatolícka cirkev v ostatnom desaťročí vo vyššej
miere usiluje otvoriť svoju náruč Rómom,
rómskym rodinám i rómskym komunitám.
Prešovský arcibiskup metropolita a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
po stretnutí vydali spoločné vyhlásenie:

V tomto Roku milosrdenstva si obzvlášť
uvedomujeme, že našu pozornosť si zasluhujú i tí, ktorí sú na okraji spoločnosť. Patria
k nim aj marginalizované rómske komunity.
Sme vďační a vážime si každú úprimnú spoluprácu, ktorá je zameraná na dobro komunít.
Veríme, že dlhodobou prítomnosťou a osobnostným i duchovným formačným pôsobením
a privádzaním ľudí k Bohu môžeme priniesť
komunite progres i otvorenosť v komunikácii
so spoločnosťou. Zároveň to môže byť jedna
z ciest, ako predchádzať extrémizmu v akejkoľvek podobe v našej krajine. Úprimná cesta
k Bohu spája ľudí, a to aj napriek rôznym
rozdielom, ktoré medzi nimi prirodzene
existujú. Duchovný, kultúrny a vzdelanostný
rozvoj človeka, na ktorom chcú aj naďalej štát
a Cirkev spolupracovať, rozvíja v spoločnosti
ľudskosť, ako aj iné hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre dobro všetkých. (ISPA)

sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé
▌▌CSOŠ
miesto v celoslovenskom hodnotení
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
v Trebišove získala prvenstvo v celoslovenskom hodnotení stredných odborných škôl
z hľadiska spolupráce s firmami. Prvé miesto
medzi školami získala pre pozitívny ohlas
zo strany firiem, prevádzok a spoločností
po celom Slovensku, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje s cieľom umožniť žiakom
priamy kontakt s ich možnými budúcimi
zamestnávateľmi. Výsledky hodnotenia
zverejnil denník Pravda 17. marca.

Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta zriadila Košická eparchia v roku 2004.
V súčasnosti školu navštevuje vyše 400 žiakov,
ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolania
v maturitných odboroch hotelová akadémia,
služby v cestovnom ruchu, ako aj v jedenástich učebných odboroch. Škola prevádzkuje
pre verejnosť zamerané služby ako školskú
reštauráciu Mladosť, cukrársku výrobu,
strojárske dielne, kaderníctvo, autoopravárske
dielne a krajčírsku dielňu. (Cyril Jančišin)

Vysokej nad Uhom
▌▌Vo
si pripomenuli storočnicu otca Jozefa Kneža
17. marca uplynulo 100 rokov od narodenia
prvého predsedu obnoveného Spolku sv.
Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach
a dlhoročného farára vo Vysokej nad Uhom
otca Jozefa Kneža, tit. kanonika. Pri tejto
príležitosti sa 16. a 17. apríla uskutočnila
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spomienka na tohto výnimočného kňaza
Gréckokatolíckej cirkvi.
V sobotu 16. apríla sa uskutočnil futbalový
turnaj starých pánov, na ktorom sa zúčastnili
štyri družstvá. Nedeľňajší program sa začal
svätou liturgiou v miestnej cerkvi. Hlavným
celebrantom bol košický protosynkel otec

atívnom odbore sa mladí spolu s lektorkou
Dominikou Komišakovou venovali syndrómu vyhorenia. (Patrik Maľarčík)

V CZŠ bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove 4. apríla prežívali Deň s Bibliou. Počas
vyučovania prichádzali žiaci do kaplnky
na jednu hodinu a čítali Evanjelium sv.
Jána. Čítanie a počúvanie slov evanjelia
bolo oživené piesňami, otázkami a odpoveďami či objasnením prečítaného textu.
(Peter Olejár)

V Banskej Bystrici sa 5. apríla konalo
pracovné stretnutie environmentálnej
subkomisie pri Konferencii biskupov
Slovenska. Pod vedením predsedu Mons.
Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
metropolitu, sa subkomisia venovala príprave vyhlásení a článkov k témam encykliky
Svätého Otca Laudato si a plánu činnosti.
(Milan Lichý)

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU)
vystúpil 7. apríla Slavomír Engel, člen OZ
Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku
– Camino de Santiago, s prednáškou, ktorá
sa uskutočnila z iniciatívy Katedry aplikovanej edukológie GTF PU. Pozvaný hosť
slovom i obrazom priblížil miesta, ktoré
ako pútnik navštívil. Ukončenie prednášky
bolo spojené s predstavením monografie
Homo viator et homo peregrinus – Základy
turizmu a putovania, ktorej autorom sú
Peter Tirpák, František Dancák a Maciej
Ostrowski. (Peter Tirpák)

V Lekárovciach sa 9. apríla konali sväté
misie. Na pozvanie otca Marka Peja prišli
do farnosti redemptoristi otcovia Jozef
Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR.
Na misiách sa zúčastnil aj farár rímskokatolíckej farnosti v Lekárovciach Jozef Križalkovič. Nezabudnuteľným zážitkom bol spev
miestneho chrámového zboru Máriine
dietky. (Miroslav Bujdoš)

V rámci biblického projektu Noc čítania
Biblie usporiadalo 9. apríla Cirkevné
gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
celonočné školské podujatie s biblickým
programom. Päťdesiat študentov gymnázia
sa zišlo na mládežníckej svätej liturgii, ktorú
celebroval duchovný správca školy otec
Tomáš Haburaj. Potom privítali biblistu otca
Róberta Jágera, ktorý prítomným hovoril
o správnom čítaní biblických textov. V prezentáciách workshopu a prácach v skupinách v scénkach predstavili obrátenie apoštola Pavla i svoj vlastný život. Nasledovala
polnočná modlitba pred eucharistickým
Kristom a film s náboženskou tematikou.
(Tomáš Haburaj)
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jednou vetou


Vo veľkej zasadačke Mestského úradu
v Martine sa 2. apríla konala deviata
konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici
s nosnou témou Sprevádzanie – služba
zdravotníka, nad ktorou prebral záštitu
aj Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup
Prešovskej archieparchie a predseda rady
pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie
biskupov Slovenska.

Na besedu s bohoslovcami Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča zavítal 6. apríla Mons. Milan
Lach SJ, prešovský pomocný biskup. (ISPA)

Ústav pamäti národa zorganizoval
13. apríla v Žiline stretnutie s cirkevnými
historikmi k dokumentácii prenasledovania
cirkví počas komunizmu na Slovensku, kde sa
zišli zástupcovia cirkevných historikov kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku.

Košický eparcha Mons. Milan Chautur
CSsR sa 14. apríla zúčastnil na Dni v prírode
zamestnancov košického eparchiálneho
úradu a 19. apríla na programe Konferencie vyšších rehoľných predstavených
v Smižanoch. (TSKE)

16. marca si po školskej svätej liturgii
v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove
študenti a pedagógovia Gymnázia bl. Pavla
Petra Gojdiča uctili putovnú ikonu bl. Jozafáty M. Hordaševskej, spoluzakladateľky
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. (Jana Sojková)

Vladimír Tomko, spoluslúžili otec František
Puci, protopresbyter z Michaloviec, otec
Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila
a Metoda, a ďalší prítomní kňazi.
Popoludní bola na miestnom cintoríne
za otca J. Kneža panychída, ktorú slúžil
vladyka Milan Šášik, mukačevský eparcha
z Užhorodu, s miestnym kňazom Jánom
Maťašom. Program pokračoval odhalením
pamätnej tabule otcovi Jozefovi na priečelí farského Chrámu Narodenia presvätej
Bohorodičky. Na záver sa prítomní presunuli

do domu kultúry, kde bol medailón o živote
otca Kneža a výstavka. V programe účinkoval Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo
Stropkova, kde otec Jozef trávil posledné
roky života. Na príprave podujatia sa podieľali Gréckokatolícka cirkev – farnosť Vysoká
nad Uhom, Spolok svätých Cyrila a Metoda
so sídlom v Michalovciach, rodina Knežovcov, obec Vysoká nad Uhom, obec Iňačovce,
MVDr. Andrej Štafura s rodinou a Vladimír
Michlík. (Ján Poprik)

Cyril Vasiľ navštívil
▌▌Vladyka
farnosť Košice-Staré Mesto
Košickí veriaci zažili 17. apríla v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
mimoriadnu slávnosť, keď na čele so svojím
eparchom vladykom Milanom Chauturom
CSsR privítali aj vzácnu návštevu – vladyku
Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Archijerejská
svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Cyril,
bola vysielaná Rádiom Regina. Ku kráse
a bohatosti liturgie prispel aj katedrálny Zbor
sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky
Lucie Lovašovej.

Vychádzajúc zo skúsenosti telesnej paralýzy človeka vladyka Cyril vo svojej homílii
poukázal na hriech, ktorý spôsobuje duchovnú paralýzu. Upozornil, že človek v hriechu
nemôže prežívať svoj život v celistvej integrite,
keďže nedokáže žiť ako Božie dieťa.
V závere slávnosti sa vladyka Milan
poďakoval arcibiskupovi Cyrilovi za jeho
prítomnosť medzi krajanmi, na ktorých aj
napriek mnohým povinnostiam nezabúda,
ale využíva každú možnosť, aby ich povzbudzoval vo viere. (TSKE)


Spoločenstvo ON a Spoločenstvo
Dobrého pastiera zorganizovalo v Mestskej
športovej hale v Starej Ľubovni 16. apríla
modlitebné stretnutie Mesto nádeje,
na ktorom sa zúčastnil a archijerejskú svätú
liturgiu slúžil prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ. (ISPA)

Autori publikácie o pútnických miestach
Viktor Verba a Tomáš Pasternák sa 18. apríla stretli s prešovským arcibiskupom
metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.
(ISPA)
V Chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove slúžil 20. apríla Mons. Milan
Lach SJ, prešovský pomocný biskup, svätú
liturgiu pri príležitosti stretnutia Komunity
Cenacolo. (ISPA)

Deti vo farnosti Krajná Bystrá spoznávali
15. apríla príbeh Jonáša. Vďaka zbierkam
na prvý piatok si mohli príbeh o prorokovi, ktorý nekonal, čo chcel Boh, nakresliť
kriedou na chodník. Prevažnú časť detí
farnosti tvoria deti z rómskej komunity.
(Pavol Burda)
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rodiny
▌▌Košické
putovali do Ľutiny
Veriaci z farnosti Košice-Staré Mesto sa
9. apríla zúčastnili na púti zameranej
na rodiny do baziliky minor v Ľutine. Vyše
sedemdesiat pútnikov sa zjednotilo pri svätej
liturgii, ktorú celebroval otec Ivan Molčányi,
farár farnosti Veľaty, spolu s otcom Pavlom
Bardzákom, farárom farnosti Košice-Staré Mesto, a ďalších kňazov. Otec Ivan sa
pútnikom v kázni prihovoril na tému Rodina
a manželstvo ako dar. Za spevu tropáru

Christos voskrese veriaci prešli bránou milosrdenstva a spoločne sa pomodlili modlitby,
aby mohli získať plnomocné odpustky.
Potom sa premiestnili do Domu sv. Mikuláša, kde ich otec Ivan Molčányi prednáškou voviedol do hlbšieho vnímania rodiny,
vzťahov a hodnôt. Pútnici sa potom vydali
na Cestu svetla, ktorú viedol otec Pavol Bardzák. (Martina Vaňková, foto: Marián Jambor)

www.casopisslovo.sk

V kláštore v Nižnom Hrušove žijú spolusestry sestry Faustíny z Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva, ktoré šíria úctu
k Božiemu milosrdenstvu. Túto úlohu realizujú rozličným spôsobom. 14. apríla Cirkevná základná škola s materskou školou bl.
P. P. Gojdiča v Prešove privítala dve rehoľné
sestry z tohto kláštora. Pripravili si besedu
pre žiakov, v ktorej pútavo priblížili život

sestry Faustíny i jej posolstvo. Žiaci sa mohli
zapojiť aj do aktivít, ktoré im ponúkli rehoľné sestry. Mladší žiaci sa zahrali na maliarov
a vyfarbovali maľovanku obrazu Božieho
milosrdenstva, tiež boli obdarovaní cukríkom, na ktorom bola prilepená úloha, ktorú
majú splniť, a tak sa zdokonaľovať v konaní
skutkov milosrdenstva. Starší žiaci vyplňovali osemsmerovku. (Mária Zimovčáková)

JJ

krátky rozhovor

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča zavítali
▌▌Na
sestry Božieho milosrdenstva
Ondrej

Miškovič
Rozhovor s PaedDr. Františkom Dancákom,
predsedom redakčnej rady časopisu Slovo,
o Cene Emila Korbu
Čo bolo impulzom na ustanovenie
Ceny Emila Korbu?
Publikačná činnosť a práca s tlačou nie
je ľahká. Aj redigovanie časopisu si žiada
celého človeka. Preto myšlienkou udeľovať
cenu za osobitý prínos pre časopis Slovo
som sa zaoberal už oveľa skôr. Za bývalého
režimu to nebolo možné. Vo vhodnom čase
som prišiel s návrhom pomenovať cenu
po gréckokatolíckom kňazovi, šéfredaktorovi, básnikovi a publicistovi Emilovi Korbovi
(1930 – 1978). Redakcia časopisu Slovo aj
otec arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ návrh
prijali.
Čím vás oslovil život Emila Korbu?

Prešove udeľovali
▌▌VCenu
Emila Korbu
Cirkev si uvedomuje, akú dôležitú funkciu
zohrávajú masovokomunikačné prostriedky,
„ktoré preukazujú ľudstvu veľmi cenné služby, lebo účinne pomáhajú osvieženiu a obohateniu ducha, ale aj šíreniu a upevňovaniu
Božieho kráľovstva“. (Inter mirifica 2) Pamätajúc na tieto slová sa vo štvrtok 21. apríla
na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade
v Prešove uskutočnila slávnosť odovzdávania
Ceny Emila Korbu. Cenu udeľuje Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a nezisková
organizácia Petra v spolupráci s redakciou
Slova, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispievajú k šíreniu evanjelia
formou spoločensko-komunikačných prostriedkov.
Cena sa udeľuje raz za tri roky v troch
kategóriách. V kategórii publikačná činnosť
– prispievateľ si cenu z rúk otca arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ prevzal otec
Milan Gábor za nezištné prispievanie do časopisu Slovo, v kategórii printové dielo boli
za jedinečný tvorivý počin ocenení Valéria
Juríčková a manželia Drahomíra a Marek
Kolesárovci ako autori Akatistu požehnania
rodín a v kategórii neprintové dielo bola cena
udelená Gréckokatolíckemu formačnému
centru pre Rómov v Čičave za evanjelizačnú
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činnosť prostredníctvom nových elektronických médií, ako napr. muzikál Judid či vystúpenia skupiny F6. Cenu od otca arcibiskupa
prevzal riaditeľ centra otec Martin Mekel.
Špeciálna cena Emila Korbu in memoriam
bola udelená otcovi Štefanovi Pappovi,
tretiemu šéfredaktorovi časopisu Slovo, pri
príležitosti 25. výročia jeho úmrtia. Cenu
prevzal otec Peter Horváth, správca farnosti
Nižná Rybnica, v ktorej otec Papp pôsobil
väčšinu svojho kňazského života. Na odovzdávaní ceny boli prítomní aj súrodenci
Emila Korbu brat Gabriel a sestra Alžbeta.
ThDr. Emil Korba bol gréckokatolícky
kňaz a šéfredaktor časopisu Slovo od roku
1970 až do svojej smrti v roku 1978. Po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu bol 1. októbra 1969 na vlastnú
žiadosť uvoľnený z Pražskej arcidiecézy
pre službu v Prešovskom biskupstve. Ako
literátovi sa tu splnila jeho dávna túžba
pracovať v oblasti tlače. 1. októbra 1970 bol
vymenovaný za vedúceho redaktora časopisov Slovo, Blahovistnik a ostatnej neperiodickej gréckokatolíckej tlače pri Spolku sv.
Vojtecha v Trnave. V rokoch 1976 – 1978 bol
aj šéfredaktorom Katolíckych novín. Bol tiež
literárne činný. (Michal Pavlišinovič, foto:
Ondrej Miškovič)

Emil Korba bol desať rokov redaktorom
gréckokatolíckej tlače. Dva roky aj šéfredaktorom Katolíckych novín. Tvoril v období
totality, sklamania a neustálych podrazov.
Pre svoje zásadné postoje musel z redakčnej práce odísť. Žil utiahnutým životom
až do náhlej smrti 27. októbra 1978. Bol
mojím priateľom a radcom, ktorému som
vďačný za uvedenie do publikačnej činnosti
a za mnohé nezabudnuteľné chvíle prežité
na Postajku v rodnom Bardejove. Jeho menom bol v roku 2015 pomenovaný aj park
pri Bazilike sv. Egídia v Bardejove.
Ako prebieha nominácia na Cenu Emila Korbu a koho z ocenených si najviac
ceníte?
Kandidátov na cenu navrhujú čitatelia
časopisu a vyberá komisia, ktorú vymenúva
vydavateľ. Komisia vyberie z návrhov, ktoré
spĺňajú podmienky, prípadne doplní návrhy.
Cenu môže dostať kolektív aj jednotlivec,
každý, kto prezentuje ľudské a kresťanské
hodnoty. Z doterajších ocenených je takmer
polovica laikov.
Ťažko povedať, koho si osobne najviac
cením. Ak sa však mám konkrétne vyjadriť,
kto mi je najbližší, tak asi bývalý šéfredaktor
Štefan Papp (in memoriam), ktorý podobne
ako ja redigoval časopis za tvrdej totality, čo
nebolo ľahké.
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slovo na tému

Iba laik?
„Čo ja s tým mám? Ja za to nie som platený. A ani tomu nerozumiem. Som v tom úplný
laik.“ Ak sa hovorí o laikoch v Cirkvi, často sa ponúka práve takáto paralela.
Na jednej strane sú kňazi, vyštudovaní a platení vysvätení služobníci – veď to oni tomu
rozumejú, oni sú za to platení. Na druhej strane laici, často len pasívni konzumenti služieb
v „duchovnom supermarkete“, len málo sa orientujúci v duchovných veciach.
JJ

Richard Vašečka

foto: Roman Pavlík
Čo vlastne znamená slovo laik? Wikipédia
by nás poučila, že „laik je vo všeobecnosti
osoba vo vzťahu k určitej téme nezasvätená
a odborne v nej nevzdelaná“. Zároveň však
uvádza, že „v Katolíckej cirkvi pojem označuje osobu, ktorá nemá svätenie. V rôznych
kontextoch sa niekedy používa aj užšie
vymedzenie, ktoré z pojmu laik vyraďuje
príslušníkov rehoľných spoločenstiev, avšak
kánonické právo sa v súčasnosti obmedzuje
len na širšie vymedzenie“. A naozaj, Kódex
cirkevného práva definuje laikov takto:
„Z božského ustanovenia sú v Cirkvi medzi veriacimi posvätní služobníci, ktorí sa
v práve nazývajú aj klerikmi; ostatní sa však
nazývajú aj laikmi“ (CIC 207, 1).

Percentá
Koľko je nás tých „ostatných“? Schválne!
Skúste tipovať, aký je percentuálny pomer
medzi klerikmi a laikmi. Desať k 90? Jedna
k 99?
Dokonca aj keď zúžime pojem laika v Cirkvi a rehoľníkov priradíme ku kléru, skutočný pomer je ohromujúci. Všetci biskupi,
kňazi, diakoni plus rehoľníci a rehoľníčky
na celom svete tvoria zhruba len jedno
promile (0,1 %) počtu všetkých veriacich
kresťanov katolíkov! Čiže ten pomer je jedna
k 999!
Môže si dovoliť 99,9  % Cirkvi zaháľať
a spoliehať sa na tých 0,1 %?
Určite nie!
Lebo Božím ľudom sme všetci, nielen
kňazi a rehoľníci. Aj samotné slovo laik
pochádza z gréckeho laos, čo znamená ľud.
Potvrdzuje to aj kódex, v ktorom sa hovorí,
že veriaci sú krstom včlenení do Kristovho
tela a ustanovení za Boží ľud. Stali sa účastní
na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej
úlohe a sú podľa svojho vlastného postavenia
povolaní uskutočňovať poslanie, ktoré Boh
zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete.
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Kedysi som videl v Poľsku bilbord, kde
bolo napísané: „Cirkev – to je Ježiš a my!“
Potrebujeme sa posunúť v mentalite od chápania Cirkvi v zmysle: „To sú oni“ k pochopeniu, že Cirkev je: „Ježiš a my“. Bezpochyby,
v Cirkvi je jasný rozdiel medzi vysvätenými
a laikmi. Ale vrátim sa znova ku kódexu,
v ktorom nájdeme, že „medzi všetkými veriacimi na základe ich preporodenia v Kristovi existuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti
opravdivá rovnocennosť“ (208).

Povolanie k svätosti
V evanjeliu to čítame jasne. Kristus si vybral
apoštolov a zveril im jedinečné poslanie. Ale
prisľúbenia večného života, autority Božích
detí a Božej moci patria všetkým v Krista
veriacim.
Božie slovo hovorí:
„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa
Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,

čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani
z vôle muža, ale z Boha.“ (Jn 1, 12 – 13)
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,
16)
„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí
vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba
bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“ (Jn 14, 12)
„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto
znamenia: v mojom mene budú vyháňať
zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,
hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú
vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16, 17 – 18)
Nehovor už teda: „Ja som iba laik.“ Ak si
uveril v Krista a bol si pokrstený v jeho mene,
máš večný život, máš moc Božieho dieťaťa
a môžeš konať skutky, aké konal Kristus!

www.casopisslovo.sk
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A práve tu je pes zakopaný. Uspokojili sme
sa s akýmsi minimalizmom: „Stačí...“ Stačí
ísť v nedeľu do chrámu, stačí ísť pred prvým
piatkom na spoveď, stačí dodržať pôst v určené dni, stačí sa pomodliť ráno, večer a pred
jedlom, stačí...
Božie slovo nás však vyvádza z omylu:
„Usilujte sa o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána“ (Hebr 12,14). A sv. Ján Pavol II. vo
svojom liste Novo millennio ineunte (31) píše,
že ak sa pýtame katechumena, či sa chce dať
pokrstiť, zároveň sa ho vlastne pýtame aj
na to, či sa chce stať svätým.
Normou veriaceho kresťana je svätosť,
nie akýsi minimalizmus. Tu mi prichádzajú na um dve príhody, ktoré som počul
od dvoch kňazov, jedného z Bratislavy a druhého z Ostravy.
Ten slovenský sa pri spovediach pred
prvým piatkom pýtal veriacich, prečo prišli
na spoveď. Takmer všetci odpovedali: „Pretože sa blíži prvý piatok.“
Na to im zarmútene a veľmi vážne
povedal, že v tom prípade im nemôže dať
rozhrešenie.
Zdesene sa pýtali: „Prečo?“
Jeho odpoveď?
„Rozhrešenie môžu dostať len tí, ktorí
prišli na spoveď, pretože úprimne ľutujú svoje hriechy, chcú ich zanechať a chcú sa celým
srdcom obrátiť k Pánovi.“
Rýchlo potvrdili, že veď áno, oni prišli
kvôli tomu.
„Tak prečo ste povedali, že ste prišli preto,
že je prvý piatok?“
Väčšina vysvetľovala, že odpovedali
na otázku, prečo prišli na spoveď práve teraz.
Kňaz ich upokojil a povzbudil ich, aby nezabudli, prečo vlastne prichádzajú na spoveď.
Dal im rozhrešenie a povedal, že ich čaká aj
o mesiac.
Ten český (či moravský) mal podobnú
skúsenosť. Počas predvianočných spovedí
sa pýtal každého penitenta: „Koho v živote
nasledujete?“
A odpovede vraj boli rôzne. Od tých
najprirodzenejších – otca alebo mamu – až
po tie najzbožnejšie – sv. Jozefa či Pannu
Máriu.
A tak sa ich kňaz pýtal: „A čo takto Ježiša
Krista?“
Na to mu jeden pán odpovedal: „Tak to by
som si nikdy nedovolil!“
Kresťan (doslova kristovec) je učeníkom
Ježiša Krista. Teda tým, kto odpovedal na Ježišovu výzvu: „Poď za mnou“ (Mt 9, 9). Je
povolaný žiť ako on. Teda žiť sväto. Povolanie
k svätosti nevyplýva z kňazského svätenia
ani z rehoľných sľubov, ale už z krstu. Prvým
kresťanom to bolo také jasné, že sa vzájomne
oslovovali „svätí“. Svätý Pavol tak napríklad
pozdravil vo svojom liste všetkých veriacich
vo Filipách a až potom ešte osobitne vysvätených služobníkov: „Pavol a Timotej, služob-
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níci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi
Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom
a diakonom“ (Flp 1,1).
Laik teda nie je žiadne béčko, ale plnohodnotný kresťan povolaný k svätosti. Kódex
(210) zaväzuje všetkých veriacich, aby viedli
svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej
ustavičné posväcovanie.
V tomto je obrovská sila a nádej Cirkvi.
Svätosť všetkých veriacich. Nielen toho promile kňazov a rehoľníkov, ale aj tých 99,9 %
„ostatných“. Toto nemôžu nahradiť žiadne
programy či aktivity.

Evanjelium vo svete
Plnohodnotnosť veriaceho kresťana laika sa
dotýka aj jeho činnosti. Kódex, do ktorého
sme už párkrát nahliadli, hovorí, že laici
sú krstom a birmovaním Bohom určení
na apoštolát. Preto majú všeobecnú povinnosť a zároveň aj právo napomáhať to, aby sa

šírilo evanjelium po celom svete, zvlášť tam,
kde ho môžu počuť a spoznať tak Krista iba
prostredníctvom nich.
Je veľkým omylom a zanedbaním, ak sa
spoliehame, že evanjelium budú šíriť iba
kňazi, poprípade rehoľníci. Teda jedno
promile Cirkvi. Je to úloha všetkých veriacich
kresťanov. Apoštol Pavol to potvrdzuje: „Veď
ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, je to moja povinnosť a beda mi, keby som
evanjelium nehlásal.“ (1 Kor 9, 16)
Istý kňaz veľmi múdro povedal: „Milí
veriaci, ja som váš duchovný pastier a vy ste
moje ovečky. Pastier sa stará o ovečky, vyvádza ich na pašu a ochraňuje ich. Ale nové
ovečky môžu splodiť a zrodiť jedine ovečky
samotné. A tak je to aj v duchovnom svete.
Ja sa primárne starám o veriacich – kážem,
vyučujem, vysluhujem im sviatosti. Evanjelizovať a privádzať neveriacich je zas na prvom
mieste vaša úloha.“
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Kódex v časti nazvanej Povinnosti a práva
laických veriacich (225) hovorí o tom, že sú
zaviazaní povinnosťou, aby vydávali svedectvo o Kristovi všade, kde sú, a pri všetkom, čo
robia, a aby to všetko napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom.
Klerikalizmus (prenášanie takmer celého
duchovného života a činnosti Cirkvi na kňazov) spôsobil, že sme zúžili pôsobenie
kresťanov takmer výlučne na oblasť Cirkvi
a náboženstva. Boží Duch však dnes pripomína všetkým kresťanom (a špeciálne
laikom), že sme povolaní prinášať Božie
kráľovstvo do všetkých oblastí života človeka
a spoločnosti. Ježiš nikdy nepovedal: „Choďte do Cirkvi a medzi veriacich.“ Povedal:
„Choďte do sveta!“ A tak ako pokladáme
za kresťanskú službu cirkevné bohoslužby,
prípadne charitu, rovnako je ňou aj služba
v médiách, v politike, v podnikaní, vo vzdelávaní, v umení, v športe, v zábave či v oblasti
týkajúcej sa rodiny.
Štyridsať rokov komunistického režimu
zanechalo na myslení a správaní ľudí stopy,
s ktorými sa musíme vyrovnávať dodnes.
Podobne zápasíme so silne zakorenenými
predstavami z minulosti o mieste laikov
v Cirkvi. Cirkevné dokumenty však jasne
ukazujú, čo v tejto veci hovorí Duch cirkvám.
Na jednej strane potrebujú laici zanechať
pasivitu a musia sa prestať spoliehať na klérus. Na druhej strane nesmieme podľahnúť
tomu, aby sa vo vzťahoch medzi kňazmi
a laikmi presadila pýcha a žiarlivosť.

Služba v jednote a poslušnosti
Nádherný model predstavuje „všetkým svätým vo Filipách, aj biskupom a diakonom“ sv.
Pavol: „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte,
buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte
nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale
v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné
záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak
ako Kristus Ježiš“ (Flp 2, 2 – 5).
Aktivita a samostatnosť laikov teda určite
nemá byť v rozpore s jednotou a poslušnosťou. Znova budem citovať z kódexu:
„Veriaci sú zaviazaní aj svojím spôsobom
konania vždy zachovávať spoločenstvo s Cirkvou.“ (209)
„To, čo posvätní pastieri, reprezentujúci
Krista, ako učitelia viery vyhlasujú alebo ako

správcovia Cirkvi stanovujú, veriaci, vedomí
si vlastnej zodpovednosti, sú povinní s kresťanskou poslušnosťou zachovávať.“ (212)
„Nijaké podujatie si nemá nárokovať
na označenie katolícke, ak na to nedala súhlas kompetentná cirkevná vrchnosť.“ (216)
„Majú sa starať, aby pozorne počúvali
náuku predkladanú Magistériom Cirkvi, pričom sa v názorových otázkach majú chrániť,
aby vlastnú mienku nepredkladali ako náuku
Cirkvi.“ (227)
To však neznamená, že laici majú „držať
hubu a krok“:
„Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti,
ktoré požívajú, sami majú právo, ba niekedy
aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom
svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj
ostatných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom
a so zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť
osôb.“ (212)
„Veriaci majú právo na to, aby sa pridržiavali vlastnej formy duchovného života,
zhodnej však s náukou Cirkvi.“ (214)
„Veriaci majú právo slobodne zakladať
a viesť združenia na ciele dobročinnej lásky
alebo nábožnosti, alebo na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete a zhromažďovať
sa, aby tieto ciele dosahovali spoločne.“ (215)
„Všetci veriaci, keďže sa zúčastňujú
na poslaní Cirkvi, majú právo, aby aj vlastnými podujatiami, každý podľa svojho stavu
a postavenia, napomáhali alebo podporovali
apoštolskú činnosť.“ (216)
Od svojho osobného obrátenia v sedemnástich rokoch som bol vždy aktívnym
laikom. Viedol som spoločenstvo, vyučoval
som náboženstvo, organizoval som rôzne
duchovné kurzy a stretnutia. Spočiatku som
bral svoju osobu a svoju činnosť veľmi vážne,
bol som dosť kritický voči Cirkvi a jej pastierom a zažil som nemálo napätí a konfliktov
s hierarchiou. Jednoducho, mladý muž „objavil Ameriku“. Postupom času, modlitbou,
štúdiom Písma, katechizmu a ďalších cirkevných dokumentov som pôsobením Božieho
Ducha dozrieval. Čoraz viac som nachádzal
radosť v jednote s Cirkvou a v poslušnosti. Aj
moje vzťahy s kňazmi sa stále viac napĺňali
vzájomnou láskou a úctou. A ovocie sa prejavovalo aj v činnosti, ktorú naše spoločenstvo
vykonávalo stále viac v spolupráci s farnos-

Pozvánka na miništrantský tábor
Srdečne pozývame miništrantov na letný tábor do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča
(GKS) v Prešove. Termín: 4. – 8. júl. Bohoslovci v spolupráci s predstavenými seminára si pripravili bohatý
duchovný, edukačne a prakticky zábavný program. Veková kategória: 11 a viac rokov. Miništranti sa môžu
dozvedieť niečo viac o zmysle a častiach svätej liturgie aj o miništrantskej službe.
Cena za celý pobyt: 40 eur. Bližšie informácie: marekbelej@centrum.sk.
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ťou či rehoľnými spoločenstvami. Po vyše
desiatich rokoch „partizánskej činnosti“
sa nám napríklad podarilo spustiť spolu
s miestnym farárom Školu viery a kresťanského života, ktorá pokračuje aj po prekladaní
kňazov a dnes má už okolo dvesto študentov
a absolventov.
Aj o takýchto službách hovorí cirkevné
právo:
„Laici, ktorí sú pokladaní za súcich, sú
spôsobilí, aby ich posvätní pastieri prijímali
do tých cirkevných úradov a na tie úlohy,
ktoré podľa predpisov práva môžu vykonávať.
Laici, ktorí sa vyznačujú náležitou učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou, sú spôsobilí ako znalci alebo poradcovia aj v radách
podľa normy práva poskytovať pastierom
Cirkvi pomoc.
Laici, aby mohli žiť podľa kresťanskej náuky
a vedeli ju aj sami hlásať a podľa potreby
i obhajovať a aby aj vo vykonávaní apoštolátu
mohli mať svoj podiel, majú povinnosť a právo osvojiť si poznanie tejto náuky, primerané
schopnosti a postaveniu každého z nich.“
(228 – 229)
Špeciálne sa úloha laikov – najmä v súčasnej situácii – týka oblasti manželstva
a rodiny:
„Tí, ktorí žijú v manželskom stave, majú
podľa vlastného povolania osobitnú povinnosť manželstvom a rodinou snažiť sa
o budovanie Božieho ľudu. Rodičia, keďže
dali deťom život, majú veľmi vážnu povinnosť a právo ich vychovávať; preto v prvom
rade kresťanskí rodičia majú úlohu starať
sa o kresťanskú výchovu detí podľa náuky
podávanej Cirkvou.“ (226)
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že
kresťanská rodina je osobitným prejavom
a uskutočnením cirkevného spoločenstva
a aj preto sa má volať domáca cirkev. Budovať
v láske a v pravde svoje manželstvo a svoju
rodinu je preto top úloha veriaceho kresťana laika. Akákoľvek jeho služba nesmie
byť na úkor manželskej a rodičovskej lásky.
Na druhej strane to však nemá byť výhovorka: „Ja som ženatý/vydatá, ja mám rodinu, ja
nemôžem vôbec slúžiť.“ Pretože okrem svojej
prirodzenej rodiny sme aj súčasťou rodiny
veriacich, Cirkvi. Aj tu máme svojich otcov,
matky, bratov, sestry, synov a dcéry.
Duchovné prebudenie, obnova Cirkvi
a spása sveta. To všetko je úzko späté so
životom a činnosťou viac ako miliardy veriacich kresťanov laikov. Nejde tu však o akúsi
anonymnú masu. Ide o mňa a o teba. Ide
o to, či sa rozhodneme aktívne prijať Ježišovo
povolanie: „Poď“ i „Choď“.

www.casopisslovo.sk

rok milosrdenstva

Medený had
Eva Paula Ivančová OSBM
foto: Mária Žarnayová
JJ

„Na púšti je dostatok vody a šťavnatého
ovocia!“ Tomuto tvrdeniu neuverí nikto.
O výskyte škorpiónov, pavúkov a plazov
v pustatine netreba presviedčať. Tamojšie
klimatické podmienky sú pre život týchto
tvorov ideálne. Pre ľudí sú tieto stvorenia
málo príťažlivé. A už vôbec nie bezpečné.
Stretnutie s nimi nám nemusí uškodiť, ak sa
mu dá vyhnúť. No v prípade ohrozenia treba
zabezpečiť protilátku.
Had sa od prvých strán Písma nejaví sympaticky. Dopomohol k tomu, že sa pramatka
Eva nesprávne rozhodla. A následky nesie
celý ľudský rod. Prvý hriech pýchy zaútočil
na zvrchovanosť Pána. Vzbura človeka sa
prejavila prestúpením Božieho príkazu,
no Pán prisľúbil potomka, ktorý vyslobodí
Adamových synov z hriechu.
Človek túži po samostatnosti. Aj študent
sa cíti obmedzovaný školskými povinnosťami a nevie sa dočkať konca skúškového
obdobia. A doslovné otroctvo? Človek bez
práva na voľný pohyb, cestovanie, oddych,
čas s rodinou... Veci pre nás samozrejmé
sú pre zotročeného človeka iba vzdialenou

predstavou. Deň radosti nastáva, keď je
otrok oslobodený. Niet väčšieho šťastia pod
slnkom. No optimizmus môže vyprchať
priamoúmerne narastajúcim starostiam
o živobytie. Aj keď na slobode. Stereotyp
každodennosti sa zdá horší ako nedostatok
slobody. Proti logike, no začína sa zakrádať
myšlienka o pozitívach poroby.
Chtiac-nechtiac je to úsek životnej cesty
každého z nás. Ak je zmena vytúžená, tak
je aj preskúšaná. Keď opadnú prvotné
emócie, ukáže sa sila charakteru a vernosť
hodnotám. So zlyhaním sa počíta a stále je tu
šanca po páde sa postaviť. Prehrou je, keď sa
otočíme a vraciame späť do otroctva. Zrada
seba samého, vo vlastnom ringu. Nablízku je
však niekto, kto chce zdvihnúť z prachu. Aj
vlastná hrdosť však dokáže človeka pozbierať zo zeme, no neprivádza ho k slobode,
ale vracia späť do otroctva. Lebo zaslepená
pýcha nedovolí pozdvihnúť zrak k tomu, kto
podával ruku.
Počas putovania Izraelitov z otroctva
v Egypte do zasľúbenej zeme nebolo o zážitky núdza. Nehostinné podmienky púšte
doviedli ľudí k šomraniu na Pána. Vzbura
na púšti je podobná tej v Edene. Pýcha
zakvitla aj na pustatine. Semeno tejto buriny
je nebezpečné pre pôdu každého srdca.
Hady, ktoré tu boli stále, začali byť smrteľne

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Svätý Otec František v 6. bode buly Misericordiae vultus uvádza slová Tomáša Akvinského:
„Milosrdenstvo je Božou vlastnosťou a v tom sa
najviac ukazuje jeho všemohúcnosť“. Slová tohto svätca svedčia o tom, že Božie milosrdenstvo
nie je prejavom slabosti, ale skôr charakteristikou Božej všemohúcnosti, moci a veľkosti.
Slovami trpezlivý a milosrdný sa v Starom
zákone opisuje Božia povaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých
udalostiach dejín spásy, keď jeho dobrota
prevažuje nad trestom a zničením. A v 146.
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žalme čítame: „Pán vyslobodzuje väzňov, Pán
otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán
miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.“ (7 – 9)
Pán sa zmilúva nad všetkými slabými, trpiacimi, odsúdenými, skľúčenými, opustenými
a zranenými. Milí priatelia, v Roku milosrdenstva máme vo svojom živote naplno zažiť Božie
milosrdenstvo, máme si do hĺbky uvedomiť,
ako nás Boh v každej chvíli osobne miluje. To
nás má povzbudiť k tomu, aby sme sa podľa
Pánovho vzoru aj my sami milosrdne správali
voči druhým. Lebo Božie milosrdenstvo zaväzuje. Prijímame ho zdarma s radosťou, ale aj sami
ho máme s láskou zadarmo prejavovať svojim
blížnym. Skúsme si to vyskúšať so svojimi naj-

slovo metropolitu

Milosrdenstvo ukazuje
Božiu všemohúcnosť

nebezpečné, lebo Pánova ruka už nebola nad
ľudom. Boh sa na príhovor Mojžiša predsa
len zľutoval. Ponúkol protilátku. Pohľad
na medeného hada znamenal záchranu.
Prísľub Boha v raji. Ďalšia šanca na púšti.
Absolútne vyznanie lásky na kríži. Definitívny a jediný znak záchrany. Nezameniteľná
obeta Spasiteľa. Odpúšťajúca láska Boha
je bez hraníc a vynaliezavá. Pohľad viery
na Spasiteľa je záchranou od večnej smrti
a jedinou cestou do neohrozenej slobody
v obnovenom raji. Lebo aj na púšti všednej
monotónnosti, no v slobode môže byť dostatok vody a ovocia, ak človek kráča s Bohom.
Sloboda v Pánovi je viac ako každé iné dobro.

bližšími, vo svojej rodine, a potom so susedmi či
spolupracovníkmi v práci.
Svätý Otec František nás učí, že nestačí vhodiť drobné mince núdznemu ako almužnu, ale
máme sa mu pozrieť priamo do očí, aby sme
v nich uvideli, čo od nás potrebuje. Možno sa
potrebuje porozprávať, povedať o svojich bolestiach, o svojom opustení. Zastavme sa na chvíľu
a prejavme mu svoju konkrétnu, pozornú lásku.
Veď Božie milosrdenstvo nie je abstraktnou
ideou. Je konkrétnou realitou, ktorou Boh
zjavuje svoju lásku ako lásku otca a matky, ktorí
pociťujú náklonnosť k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. A Svätý Otec
podčiarkuje, že nejde o vypočítavú lásku, ale
o „vášnivú lásku“.
Svätý Tomáš Akvinský, veľký teológ a mysliteľ,
ktorý vedel prenikať do hĺbky Božieho života,
napísal pravdu o Božom milosrdenstve. Cez
túto pravdu môžeme lepšie porozumieť jeho
nekonečnej „vášnivej láske“ k nám slabým
a hriešnym ľuďom.
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Kolíska slova
PhDr. Ernest Sirochman pochádza z Blatných Revíšť
v okrese Sobrance. Študoval na UK v Bratislave slovenčinu
a ruštinu. Okrem pedagogickej činnosti sa venoval
literárnemu mapovaniu kultúrneho života zemplínskeho
regiónu. Je zanieteným služobníkom krásy slova.

Ingrid Lukáčová, Michal Hospodár
foto: archív E. Sirochmana
JJ


Kedy ste sa stali členom Spolku sv.
Cyrila a Metoda?
Pred štvrťstoročím, pri oživotvorení
bývalej Jednoty, ktorá sa 2. marca 1991
pretransformovala na Spolok sv. Cyrila
a Metoda s cieľom pokračovať v plnení
programu pôvodnej Jednoty. Ide predovšetkým o zámer zveľaďovať dedičstvo
slovanských apoštolov a vierozvestov,
ktorí nám zažiarili svetlom viery a múdrosti. Tento zámer bol nepriazňou osudu
a útokom ideológov ateistického režimu
odmietnutý.
Za dar solúnskych bratov sme vďační
a zároveň hrdí na svojich predchodcov,
môžeme sa pýšiť, že Slovensko bolo kolískou Slovanov a staroslovenčina ich prvým
literárnym jazykom. Žiaci svätých bratov
pokresťančili pol Európy. Ich požehnaná
práca, k tomu hrdosť na starobylosť predkov – či to nie je dostatočným žriedlom
inšpirujúcej sily? Pád totalitného systému
bol udalosťou, ktorá vyvolala potrebu
vytvoriť spolku také podmienky, aby plnil
svoje pôvodné poslanie, vrátiť mu niekdajšiu tvár.
Vždy som pociťoval potrebu prispieť
svojimi silami k udržaniu a rozšíreniu jeho
úctyhodných tradícií.


Ste dlhoročným členom výboru
spolku. Aké úlohy plní?
Výbor je najvyšším orgánom inštitucionálnej základne. Zodpovedá za jej činnosť,
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ktorá sa zameriava na gréckokatolíckych
veriacich.
Jednou z hlavných úloh je budovanie
a riadenie členskej základne, vytváranie
podmienok na jej náboženské, kultúrne,
výchovné a záujmové aktivity. Organizuje
konferencie, semináre, akcie kultúrneho
charakteru, odhaľuje pamätníky významným osobnostiam, stará sa o vzdelanostný
rast, rozširovanie duchovného obzoru,
jednoducho evanjelizuje spoločnosť.
Nadväzuje kontakty s gréckokatolíkmi
v zahraničí, rozvíja ich národné povedomie, podporuje vedomie koreňov v domovine, vydáva rôzne publikácie (kalendáre,
členské knihy, bibliofílie umeleckého aj
poučného charakteru). Spolupracuje s inými náboženskými spolkami, spoločnosťami
a organizáciami v duchu ekumenizmu.


Zameriavate sa na určitú oblasť?
Zameriavam sa na edičnú činnosť. Snažím
sa sprístupniť niektoré obdobia dejín
Gréckokatolíckej cirkvi. Publikoval som
niekoľko článkov o cyrilo-metodskej misii
u nás za vladárov Rastislava, Svätopluka
a Koceľa. Obšírnejšie som zdokumentoval prenasledovanie kňazov a veriacich
v päťdesiatych rokoch, ich oddanosť Cirkvi
a nezlomnosť vo viere, ale aj znovuoživenie po osemnástich rokoch jej zákazu.
V značnej miere sa podieľam na organizovaní odborných seminárov. Týkali sa
väčšinou formátora, národného buditeľa
slovenských gréckokatolíkov i pedagóga J.
Murína, ako aj solúnskych bratov. Súčasťou
mojej práce sú aj bibliofílie a pracujem
tiež ako jazykový korektor knižných vydaní
spolku.


Boli ste stredoškolský učiteľ
slovenského jazyka a literatúry.
Zaujíma mladých ľudí cyrilo-metodská problematika?
Vďačnou témou je všetko, čo vyučujúci
dôverne pozná, je jeho koníčkom alebo je
to vhodné učivo pre duchovné tvarovanie
zverencov. Pre mňa bola misia rozhľadených a učených Grékov vďačnou témou.
Navzdor nespornej nadvláde internetu
medzi mladými ľuďmi jednako je pravdou,
že tvorivý a zapálený pedagóg dokáže
upriamiť pozornosť študentov na tie etapy
slovenských dejín, ktoré opodstatňujú
spojitosť mladej generácie s najlepšími
tradíciami našej kresťanstvom ovplyvnenej minulosti.
Je nutné veľké duchovné posolstvo našich
otcov primeranou formou sprostredkovať
mladým. Bez ich účasti by nebola možná
kontinuita generácií.


Bývate v Močaranoch, kde je
vytvorená pamätná izba Gorazdovi
Zvonickému. Čím ste sa podieľali
na pripomenutí si života a činnosti
tejto významnej osobnosti?
V socialistickej spoločnosti sa narúšala
sloboda tvorcu. Tí, ktorí sa nestotožnili
s ideológiou vládnucej spoločenskej triedy, mohli voľne tvoriť len na Západe. Doma
im zviazali ruky a zapchali ústa. Jedným
z veľkých tvorcov slovenskej literatúry
v diaspóre bol aj Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor. Po zmene systému sme sa s ním stretli aj na Slovensku.
Keď sa blížilo sté výročie jeho narodenia,
spolupracovali sme s mestom, s Maticou
slovenskou a Kongregáciou saleziánov sv.
Jána Bosca na Slovensku v snahe zriadiť
na počesť rodáka pamätnú izbu. Na tento
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účel bol vyčlenený objekt bývalej školy,
ktorú v Močaranoch navštevoval.
Tak ako pri odhalení pamätnej tabule
na Kostole sv. Gorazda som stál aj pri zrode jeho pamätnej izby v roku 2013. Robil
som prednášky o tejto osobnosti, písal
články do novín a urobil som aj niekoľko
výberov z jeho básnickej tvorby.
Gorazd Zvonický pracoval v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme tridsať
rokov ako pedagóg, redaktor a vychovávateľ. Cyrilo-metodskú tradíciu prehlboval
a rozvíjal aj umelecky. Výber z jeho tvorby
s cyrilo-metodským nápevom vyšiel ako
jeden z prvých michalovských vydaní
za môjho editorstva pod názvom Začatá
brázda.
Jeho ľudský obraz dokumentujú tiež moje
ostatné bibliofílie Reminiscencie Gorazda
Zvonického a Cesta útrap ako kontemplácie
na tému jeho životného údelu.


Ste známy propagátor literárnych
osobností na Zemplíne.
Začínal som ako bibliograf. Zostavil som
štyri personálne bibliografie o východoslovenských literárnych tvorcoch: P. Horovovi,
M. Kasardovi, J. Padovi, J. Štiavnickom.
Bližšie som sa zaujímal o literárne osobnosti zemplínskeho regiónu. Výsledkom je
knižná literárnokritická práca Hudobný a literárny život v Michalovciach. Vari najviac
som preskúmal dielo Pavla Horova.
Veľmi blízky mi bol Mikuláš Kasarda,
s ktorým som učil tri desaťročia na jednej
škole. Jemu som venoval publikáciu Život

pokorný a prostý, ktorá sa stala členskou
knihou pre členov spolku.

dokonca v jednom článku, čo je už hrubá
nezodpovednosť.


Stali ste sa chýrnym aj ako ochranca kultúry slova. Nad čím sa teraz
zamýšľate?


Myslíte si, že činnosť spolku má
svoje opodstatnenie aj v čase, keď
sa ľudia viac zameriavajú na materiálne hodnoty?

Slovo vyslovené, vytlačené či napísané
som si vždy vážil. Slúži každému rovnako. Ctil som si jeho čistú krásu a spájanie
s inými slovami sťaby úprimné vzťahy
medzi ľuďmi. Tešil som sa z prirodzeného,
číreho prednesu ako člen poroty na Hviezdoslavovom Kubíne, Horovovom Zemplíne
či kedysi na Puškinovom pamätníku. Všade
ide aj o čistotu prejavu.
Ako ochranca kultúry slova? Vyplýva to
predsa aj z môjho povolania. Celý život
som vyučoval slovenčinu na gymnáziu, kde
som vyžadoval od zverencov jasnú komunikáciu, pár rokov som prednášal základy
jazykovej kultúry na masmediálnej fakulte,
publikoval som články o nízkej jazykovej
úrovni našich médií, o vystúpeniach verejných činiteľov, dokonca o javiskovej reči.
Všetci verejne vystupujúci nesú zodpovednosť za kultúru jazyka.
Stále som zvádzal boj s jazykovou burinou,
ktorá sa zakorenila medzi nami a prudko sa
rozrastá. Výsledkom mojej dlhodobej systematickej práce je aj teraz vydaný slovník
Nepresnosti v slovenčine.
Teraz sa zamýšľam nad nejednotnosťou
písania veľkých písmen v náboženskej
literatúre. Každá redakcia má svoju
predstavu i svoje pravidlá. Stáva sa, že ten
istý časopis či noviny uvádzajú ten istý
výraz v rôznych pravopisných podobách,

Práve teraz, v čase zmaterializovaného
sveta, ktorému „srdce do žalúdka padlo
a pre iskru citu nestačí“, je jeho činnosť
zvlášť opodstatnená. Je nevyhnutné
šíriť lásku, ozajstnú, číru, nežnú, lebo tá
dnešnému svetu chýba; šíriť ústretovosť,
pomoc, pokoru, odpúšťanie... Musíme si
uvedomiť, že všetko snaženie, všetka práca
je zbytočná, ak pri nej niet lásky.
V čase vyspelej techniky a modernizácie výroby sme stratili mravnosť. Pokrok
na úkor duchovna. Liberálne médiá u nás,
ale predovšetkým v cudzom svete, zohrávajú negatívnu úlohu. Najmä tlač zhubne
pôsobí na človeka. Voltaire a Rousseau
sa niekedy vyjadrili, že „tlač je hrobárom
národa; zničila Francúzsko“.
Ak niekto stratil mravnosť, ostáva tu ešte
nádej, že sa raz spamätá a svojou ľútosťou
a slzami napraví to, čo svojimi hriechmi
pokazil.
Ale ak niekomu ukradnú vieru, niet predpokladu, že sa spamätá. Ten sa preberie
až vo večnosti. A vtedy už bude neskoro
na nápravu.
Tu máme veľkú príležitosť, ba povinnosť
pôsobiť na svet, ktorého sme súčasťou,
v duchu cyrilo-metodského odkazu, v duchu Božej lásky, veľkého Božieho milosrdenstva. Lebo svet sa môže zachrániť iba
návratom ku Kristovi.


Máte na záver aj nejaký odkaz pre
členov spolku a čitateľov časopisu
Slovo?
Predovšetkým každý má zostať pevný vo
viere v Krista, zostať verný jeho zásadám,
Cirkvi, nezlomný k pravde, lebo nič nie je
veľké, čo nie je pravdivé. Zotrvávať v pravde nemožno bez bolesti, ale stojí to za to.
Kňaz a básnik Gorazd Zvonický, veľký ctiteľ
sv. Cyrila a Metoda, ktorým venoval hodne
veršov, sa nám prihovoril: „Raz pochopíš,
že bolesť je aj sladká, kto v pokore ju prijíma.“ Nemali by sme myslieť iba na seba
a žiť iba pre seba. Rozdávať iným patrí
k zmyslu života.
Tieto atribúty má aj časopis Slovo. V spleti
množstva informácií, poloprávd či dokonca
lží vzniká otázka, kde je pravda. Slovo dáva
uspokojivú odpoveď. Ukazuje, že Kristus
v našich blížnych je našou cestou k večnému životu. Kráčajme po nej odvážne
a vytrvalo, tak najlepšie naplníme šľachetnú myšlienku nášho Slova i spolku.
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svedectvo

Emanuela
Ingrid Lukáčová
foto: www.jrmrosaries.com
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Bol horúci deň. Eva prišla do práce. Kolegyne, s ktorými zdieľala spoločnú kanceláriu,
vypli klimatizáciu. Bola v požehnanom
stave a chladný vzduch by ju mohol ohroziť
na zdraví. O dve hodiny pôjdu na obed,

prevetrajú vzduch. Nadišiel čas obeda.
Eva sa cítila unavená. Už druhý deň mala
závraty, bolela ju chrbtica a podbrušie. Nešla
na obed, jedlo jej tlačilo na žalúdok. Myslela
si, že to prejde, možno sú to následky stresov
zo sťahovania sa do väčšieho bytu. Alebo
žeby sa s dvojičkami pod srdcom niečo dialo?
To si nepripúšťala. Manželovi sa s bolesťami nezdôverila. Ak by sa to dozvedela ich
šesťročná dcérka, bála by sa. Eva verila, že

Rehoľné spolusestry nemali ani len tušenia, že autorkou úvah, ktoré im každý týždeň prednášal ich duchovný otec, je sestra Miriam Terézia. Prísne zakázal Miriam Terézii, aby sa s tým
niekomu zdôverila. Obával sa totiž, že by to mohlo byť na škodu tak Miriam Terézii, ako i novickám. ... Pre Miriam Teréziu bolo toto nariadenie duchovného otca veľmi ťažké. Keď vstúpila
do noviciátu, pevne si zaumienila, že bude „otvorená a úprimná voči svojim predstaveným“.
Rozkaz mlčať o všetkom ju veľmi znepokojoval. Cítila, že sa to mlčanie stávalo múrom a hrádzou medzi ňou a magistrou noviciek, ktorá bola v duchovných veciach skúsená, lebo viedla
mladé novicky po ceste kresťanskej dokonalosti už viac než štyridsať rokov. K tomuto pristúpil
ešte aj iný zákaz duchovného otca: svojej novicmajsterke sa nesmela zdôveriť ani s mimoriadnymi milosťami, ktoré dostávala od Pána Boha.
Po smrti Miriam Terézie tento zvláštny postup otca Bradleyho mnohí odsudzovali. Ako naň
reagovala ona sama? Počas letných prázdnin 14. júla 1926 otcovi Bradleymu napísala:
„Otče, myslím, že už nadišiel čas, aby som sa novicmajsterke zdôverila viac než doteraz, lebo
mlčanie nijako nepomáha, ale nás vzájomne vzďaľuje. Urobím však v tejto veci všetko, čo mi
nariadite. Myslím však, že sa tým marí možnosť prelomiť ľady rezervovanosti a nedorozumenia, ktoré narastú dvojnásobne do výšky a trojnásobne do šírky, ak sa hneď teraz neodstránia.
Nemyslíte, že by mala magistra noviciek vedieť o úvahách všetko?“
Otec Bradley odpovedal na túto jej otázku záporne.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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Boh ju posilní. Denne praktizovala vrúcne
modlitby. I teraz, počas obedňajšej prestávky, si vzala prstienok z ružencových guliek
a modlila sa. Pociťovala Božiu ochranu
a prosila o hojnosť milostí. Cez ruženec
pestovala zbožnosť k Panne Márii. Oddala sa
myšlienke, že všetko je Božia vôľa. Jej bolesť
ju má nasmerovať tam, kam si Boh želá.
„... buď vôľa tvoja...!“ „... požehnaný je plod
tvojho života...“
Kolegyne sa vrátili z obeda. „Ako sa cítiš?
Mohla si zjesť aspoň polievku!“ povedala
Martina. „Prečo nenavštíviš lekára?“ kritizovala ju Marika. „Evka, odveziem ťa k lekárovi. Mám tu auto. Povieš vedúcej...“ navrhla
Martina a spýtavo sa pozrela Eve do očí.
Vedúca oddelenia je ohľaduplná žena, uvoľnila Evu a Martinu z práce. Nasadli do auta.
Eva sa prežehnala a potichu modlila. Držala
malý ružencový prstienok. Sústredila sa
na tajomstvá ruženca. Verila v Božiu ochranu. Cesta trvala asi pätnásť minút. Vystúpili
z auta. Prišli pred ordináciu gynekológa.
Eva zaklopala na dvere prípravovne: „Pani
sestrička, cítim sa veľmi zle!“ Zdravotná
sestra vyhľadala kartu, Evu poslala do ordinácie. „Dobrý deň, čo máte na srdci?“ uvoľnil
lekár napätú situáciu. „Skôr pod srdcom!
Cítim sa veľmi zle!“ Eva začala rozprávať
o zdravotných problémoch. Lekár jej urobil
ultrazvuk. Pozeral do záznamov v zdravotnej
karte. „Nuž, najlepšie by bolo, keby ste u nás
zostali na pozorovanie. Zavolajte domov, aby
sa o vás nebáli a doniesli vám potrebné veci.“
Eva pozrela lekárovi do očí: „Je to také zlé?“
Lekár stručne odvetil: „Musíme urobiť ďalšie
vyšetrenia!“
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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spoločenské zamyslenie

Juraj Gradoš
foto: www.pexels.com
JJ

Nemáte pocit, že keď vnímate spoločenské dianie u nás, je to jedno veľké divadlo?
Vystupujú v ňom dlhoroční herci, majstri
svojho umenia, prednášajú pred publikom frázy a ono im tlieska. To, čo povedali
pred hodinou, už neplatí, a to, čo vyslovili
teraz, nebude platiť o hodinu! A publikum
tlieska. Oni klamú a publikum im za to platí.
A všetko je tak, ako má byť. Nikto nepochybil, dokonca sa niektorí aj obetovali. Keď
počúvam vyjadrenia politikov, niekedy sa
cítim ako v zlom sne. Akoby si niekto zo mňa
robil dobrý deň. Kladiem si zásadnú otázku:
Môžem im veriť?

Potom počúvam o našej justícii. O tom, že
1,6 nie je viac ako 1. A že sa to nedá dokázať.
A že všetko je v poriadku. Nik neporušil
zákon. A že tí, čo vzali tovar od iných a nezaplatili im, ani nemusia. A všetko je v poriadku. A že tí, čo spreneverili milióny, neprídu
o ne. A zasa je všetko v poriadku. Všetko je
v súlade s demokratickými zákonmi. A zasa
mám pocit, že si niekto zo mňa robí dobrý
deň. A znovu si kladiem otázku: Môžem im
veriť?
Potom si zájdem do obchodu nakúpiť.
Chytím to do ruky, vyzerá to dobre. Nevidno
nijaké chyby, funguje to. Donesiem domov,
a po pár dňoch zrazu nefunguje. A tak
cirkus – odniesť to na opravu, vypísať tlačivá,
zaslať do servisu... A o mesiac je to naspäť.
A nevydržalo to ani hodinu bez poruchy.
A zasa tlačivá... O ďalší mesiac je to tu znova.

aktuálne

Lož či pravda?

V peknej škatuli. A vydržalo to dlhšie. Dva
dni bez poruchy. A ďalšie tlačivá... A znova
sa cítim, akoby si niekto zo mňa robil dobrý
deň. Kladiem si tú istú otázku: Môžem im
veriť?
A potom sú tu učitelia, sestričky, lekári...
Každý, kto robí v službách pre spoločnosť.
Učia moje deti, starajú sa o nás. Ale ja už
mám strach. Už sa bojím, či budú moje deti
vedomostne na život dobre pripravené. Mám
strach, či môžem veriť učiteľovi. Mám strach
a študujem na internete svoju diagnózu, lebo
už neverím ani lekárovi. A môžem im veriť?
Všetko okolo mňa je pokrivené. Všetko
je deformované. Pápež zachráni dvanásť
moslimov. A ja počujem: prečo nie kresťanov? Prečo sa o nich nepostaral? A nie je to
iba prázdne gesto? Môžem mu veriť? Môžem
veriť tomu, koho zastupuje, Ježišovi? Môžem
veriť svojmu farárovi, že to, čo mu poviem
v spovednici, nepovie nikomu? Veď aj on je
iba človek. Môžem? Hovoria o Bohu, o nebi
a pekle, o spáse, o záchrane a odpustení.
Môžem im veriť?
A tak prídem z tohto pokriveného sveta
domov. Unavený, plný pochýb a nedôvery.
Plný strachu. A moje malé dieťa sa ma spýta
jednoduchú otázku: „Ocko, ľúbiš ma?“ A ja
mu odpoviem na pol úst: „Jasné“ a zapnem
televízor, internet, vezmem si knihu, noviny,
začnem sa hrať a uzavriem sa do svojho sveta, kde som iba ja, kde mi nik nemôže klamať, a ak aj klame, tak to poznám. Do sveta,
kde ja určujem pravidlá. Do môjho sveta.
A keď toto moje správanie vidí moje dieťa,
pýta sa samo seba: „Môžem mu veriť?“

návrat radí

Hra na radosť
JJ

Alena Matijová
Poznáte príbeh veselého dievčatka Pollyanny?
Pamätáte si, v čom spočívala jej neustále dobrá
nálada? Keď bola Pollyanna ešte malé dievčatko, zomrela jej mama, a tak zostala len s otcom.
Boli si veľmi blízki. Otec naučil Pollyannu hru
na radosť v deň, keď namiesto bábiky, ktorú si
veľmi želala, jej poslali pár bariel. Samozrejme,
bola sklamaná, a tak jej otec vymyslel hru na radosť, v rámci ktorej na všetkom, čo sa deje,
môžu nájsť niečo dobré, niečo, z čoho možno
mať radosť. Aby zahnali smútok z nenaplnenej
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túžby, snažili sa nájsť dôvod tešiť sa z niečoho
v súvislosti s prekvapivou zásielkou. Tým dôvodom na radosť bola skutočnosť, že barly nepotrebujú, lebo majú zdravé nohy. Vďaka tomuto
novému pohľadu na vec sa Pollyanna rozveselila a odvtedy túto hru hrali neustále. Neskôr
však otec Pollyany zomrel a jej sa ujala odmeraná a nesympatická teta Polly. Pollyanna si ju
časom dokázala pre svoju hru na radosť získať
a postupne do nej vtiahla aj ďalších obyvateľov
mestečka, smutných, zlostných i nepriateľských
ľudí. Nakoniec hru na radosť hrali takmer všetci
a život sa im zmenil k lepšiemu.
Pollyanna vďaka tejto hre zvládla ťažké obdobie. Naučila sa hľadať v každej, i tej najhoršej situácii niečo dobré. Vďaka jej odkazu si môžeme

pripomínať, že aj v tom najhoršom dni určite
nájdeme niečo, za čo môžeme byť vďační.
Hra na radosť je jednoduchá a jej cieľom je,
aby sa nám radovanie stalo zvykom. Je to hra,
vďaka ktorej môžeme dodať do života optimizmus, mať pozitívny postoj k životu, pozitívne
vnímať udalosti, ktoré zažijeme.
Možno to popri všetkých našich povinnostiach nebude ľahké, ale pokiaľ si túto hru zahráme na maličkostiach každý deň vedome, stane
sa súčasťou nášho života ako niečo samozrejmé
a prirodzené. Ak sa pre túto hru rozhodneme
a vytrváme, po čase uvidíme, ako sa zmenia
naše životy a možno aj životy ľudí okolo nás.
(podľa knihy Eleanor H. Porterovej Pollyanna)
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slovo v rodine

Bolesť bezdetných
15 % párov na Slovensku má problém stať sa rodičmi. Vek pribúda a takisto aj otázky
rodiny a známych, „kedy to už bude”. Ale odpoveď ani vytúžené dieťatko stále
neprichádzajú.
Kto nezažil, aké to je, nepochopí.
Miriam Kuzárová (zastolom.sk)
foto: Emmanuel Garcia; pixabay.com
JJ

Priateľka mi rozprávala, ako jej istá šťastná
mamička troch detí dávala zaručené rady ako
na to, akurát v deň, keď sa jej už niekoľké
tehotenstvo v poradí predčasne skončilo.
Zronená mi povedala: „Stále mi opakovala,
ako ma úplne chápe, ale pritom vôbec nepochopila, aké je to, čo hovorí, nemiestne a zraňujúce. Nevedela som, ako odtiaľ utiecť.“
Samozrejme, nemožno sprostredkovať stopercentné pochopenie. Vlastne ani netreba.
Na to, aby sme ženám túžiacim po vlastnom
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balíčku šťastia neubližovali, ale, naopak, im
boli oporou, stačí obyčajná ľudská empatia.
Pomôcť nám môže týchto pár dobrých rád,
čomu sa v rozhovoroch vyhnúť.

A prečo?
Keď niekto povie, že deti zatiaľ nemá, a to
aj napriek tomu, že žije v manželstve dva,
tri, štyri alebo desať rokov, tak to berme ako
vyčerpávajúcu odpoveď na otázku, nie ako
výzvu zisťovať ďalšie intímne informácie
z manželského života.
Tieto otázky neraz evokujú, že manželka
bez detí v niečom zlyhala a treba, aby to
napravila alebo sa aspoň náležite obhájila.

Ďalšia vec je, že táto záležitosť je príliš
osobná. Asi tak, ako keď sa nás niekto pýta
na plat alebo na to, akú metódu plánovania rodičovstva používame. A okrem toho,
hovoriť o tom je veľakrát veľmi bolestné.
Všetci chápeme, že nie je ľahké na počkanie
rozprávať o srdcervúcich spontánnych potratoch, o chorobách, ktoré zapríčinili stratu
oboch vajcovodov alebo celej maternice, alebo o tom, že manžel napriek plnej potencii
nemá jedinú životaschopnú spermiu. Ak sme
považované za dobrú, empatickú a naslúchajúcu priateľku, skôr či neskôr sa to dozvieme.
Ale v čase, keď bude naša priateľka sama
pripravená otvoriť sa.

www.casopisslovo.sk

Musíš!
Musíš prestať myslieť len na kariéru...
Musíš sa pomodliť túto novénu...
Musíš sa prestať na to sústreďovať...
Musíš sa zdravšie stravovať…
Musíte ísť na dovolenku…
Musíte si adoptovať dieťa a uvidíš, že budete mať aj vlastné...
Musíš…
Tento sled zaručene osvedčených rád,
návodov a modlitieb zväčša nemá konca.
Pritom asi každý po dieťatku túžiaci pár podstúpil v priebehu rokov množstvo vyšetrení,
operácií, diét, odmodlil sa kopu deviatnikov,
litánií a ružencov, vykonal si niekoľko pútí.
Po tom všetkom, čo už obetovali, je neraz
tragikomické počúvať, ako ich niekto presviedča, že pozná presný liek na ich problém,
ktorý, samozrejme, v sekunde funguje ako
mávnutie čarovného prútika.
Tieto zázračné formulky sú pritom
buď úplne protichodné (musíte sa snažiť viac
alebo sa máte prestať snažiť úplne), alebo
jednoducho neúčinné. Napríklad, podľa
National Infertility Association štúdie zistili,
že šance na vlastné dieťa majú manželia,
ktorí si dieťa adoptovali, rovnaké ako páry
bez adopcie. Párom s vážnym zdravotným
problémom, ktorý im bráni v otehotnení, zas
nepomôže dovolenka pri mori. A Boh nie je
automat, ktorý čaká, kedy vhodíte správnu
modlitbu, aby vás konečne vyslyšal.
Každý človek, a o to viac človek, ktorý čelí
nejakému trápeniu, potrebuje v prvom rade
cítiť pochopenie a prijatie. Nedávajme najavo, že vidíme v prvom rade problém, ktorý
treba riešiť. Ale všimnime si človeka, ktorý
možno túži po podpore a úteche. Nehovorím, že nemôžeme nevtieravo ponúknuť
kontakt na odborníka, ktorý už pomohol našej sesternici. To je OK. Len chcem povedať,
že viac ako dobre mienené (aj keď často zbytočné) direktívy pomôže, keď dáme najavo
svoje pochopenie a prijatie. A osožnejšie ako
nariadenia typu „musíš sa modliť toto a toto”
sú slová „modlíme sa za vás”.

Je to Božia vôľa.
Neviem, za čo vás Boh tak trestá…
Možno sa vám Boh snaží povedať, že
nemáte mať deti...
Alebo inak povedané: buď je neplodnosť
trest za hriech, alebo Božie zľutovanie – vie,
že niektorí manželia nemajú na to, aby mali
vlastné deti. (Nahlas rozmýšľam, či by boli
na svete vôbec nejaké deti, keby sa rodili len
bezhriešnym a dokonalým rodičom.)
Pravdou však je, že už nežijeme v rajskej
záhrade a trápia nás prírodné katastrofy,
choroby a smrť, a to rovnako dobrých aj
zlých. Nech je akokoľvek lákavé vyrovnať
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Šťastná bezdetná, keď žije nepoškvrnene,
čo nepoznala hriešne obcovanie. Bude
mať plod pri prehliadke duší. (Šťastný je)
i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé a nič zlé
nezamýšľa proti Pánovi! Za vernosť dá sa
mu skvelá odmena, utešený údel v chráme
Pánovom. (Múd 3, 13 – 14)
sa s týmito dopusteniami zvalením viny
na Boha, nie je to dobrý nápad. Božia vôľa
nie je bič, ktorým sa dá oháňať, keď nemáme
vysvetlenie na to, prečo sa zlé veci stávajú
dobrým ľuďom. Božia vôľa nie sú choroby

a trápenia, ale život v plnosti. Boh stojí pri
nás v každom našom strádaní a túži nám
aj prostredníctvom neho priniesť do nášho
života požehnanie a radosť. Nič menšie sa
nežiada ani od nás. Namiesto slov o trestoch
a odsúdení prinášajme radšej slová povzbudenia a pokoja.
Viem, že žiadna z týchto fráz nie je myslená zle. Chceme žiť vo svete, kde stačí mať
zdravú životosprávu, dobré vzťahy, bezstresovú atmosféru a kvalitný duchovný život,
a budú nás obchádzať všetky nešťastia. Keď
sa to nedarí, pýtame sa prečo, v čom sme
zlyhali, aby sme hneď v ďalšom kroku prišli
s nápravou, ktorá musí pomôcť. A keď ani to
nepomáha, zdôvodňujeme to tým, že je to
zrejme Božia vôľa.
Samozrejme, je dôležité žiť s Bohom, žiť
vyrovnane, zdravo a liečiť všetky neduhy.
Treba si však pripustiť, že často nevieme,
prečo choroby prichádzajú, a nemáme nad
nimi plnú kontrolu. Je dobré si uvedomiť, že
je čas povzbudzovať bezdetné páry k nádeji, že budú mať dieťatko, ktoré bude mať
oči po mamke a noštek po ockovi, a je čas
rešpektovať, že prijali, že toto nie je ich cesta.
Vtedy nemajú miesto ničím nepodložené
uistenia, že „to raz určite príde, len musíš…“
Tieto falošné nádeje len sypú soľ do rán
vyrovnania sa s bezdetnosťou.
Krásny postoj plný nádeje zaujal sv. Ján
Pavol II., ktorý páry, ktoré nemôžu mať deti,
uistil, že aj ich manželstvo má hodnotu
a zmysel. Aj oni môžu byť požehnaní a plodní. Každý pár má vlastnú cestu, ako premeniť
svoj život na plodný. Buďme im na tejto ceste
oporou.

Modlitba odstránenia duchovných príčin neplodnosti
Bože, môj dobrý Otec, Stvoriteľ, ty, ktorý si neváhal za mňa položiť svoj život, ty,
ktorý si stále so mnou. Odpusť, že som uveril klamstvu, že nechceš pre mňa to najlepšie, a že nám nechceš dať deti. Odpusť, ak som sa na teba hneval a prechovával nelásku
a neúctu voči tebe. Odpusť, ak dieťa, kariéra, peniaze, manželstvo, moje pohodlie či
niečo iné bolo na mieste v mojom živote, ktoré patrí tebe. Prosím, buď na prvom mieste
v mojom živote. Buď mojím Pánom, naplň ma svojím Duchom, veď ma a uč ma. Prijímam pravdu o tom, že tvojou vôľou je, aby sme mali deti. Ďakujem ti za to a dôverujem
ti.
Bože, odpusť každý sexuálny hriech z mojej minulosti i ten prítomný. Zriekam sa
každého nečistého skutku, slova a myšlienky v mene Ježiša Krista a prijímam moc
tvojho Svätého Ducha mu vzdorovať. Odpúšťam ľuďom, ktorí mi ublížili (vymenuj kto
a čím), rozväzujem ich a prepúšťam na slobodu z puta neodpustenia, a rozhodujem sa
žiť slobodný od neodpustenia.
Bože, odpusť, že som pohŕdal ľuďmi a ich prejavmi úcty a lásky voči tebe. Prosím,
požehnaj ich a odpusť mi moju trúfalosť a pýchu. Pomôž mi milovať ťa a nikoho
neposudzovať. Prosím, odpusť mi nespravodlivosť voči ľuďom (vymenovať konkrétne
skutky, slová). Prosím, nahraď týmto ľuďom mnohonásobne to, o čo som ich vedome či
nevedome pripravil. Rozhodujem sa pre cestu spravodlivosti, pomôž mi, Svätý Duchu,
stále ísť po nej.
Dobrý Bože, prosím ťa o uzdravenie (konkrétne pomenuj svoj problém – psychické,
fyzické, duchovné zranenie). Ty si ten istý včera dnes i naveky! Dotkni sa nás a osláv sa
v našej rodine!
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slovo mladým
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Ľadové tričko a teplo odpustenia
Túto aktivitu je dobré prezentovať v skupine, napr.
na farskom stretku. Pomôcky si však musíš pripraviť
skôr. Budeš potrebovať dve zamrznuté tričká. Najlepšie je vybrať dve staršie tričká, ktoré sa môžu aj
poškodiť. Tričká treba namočiť do vody a samostatne vložiť (a poriadne stlačiť, aby zaberali čo najmenší
objem) do nejakej nádoby (napr. plastová dóza
primeranej veľkosti). Obe nádoby vlož na dve – tri
hodiny do mrazničky, až kým mokré tričká nezmrznú
a nestvrdnú. Len ich tam nenechaj pridlho.... J.
Na stretko si prines tričká v malej prenosnej chladničke alebo v termotaške s chladiacimi vložkami. Rozdeľ
účastníkov na dve skupiny, ktoré budú proti sebe
súťažiť. V každej skupine nech si vyberú „obetného
baránka“, na ktorého sa bude zmrazené tričko obliekať. Vyhráva tá skupina, ktorej sa to podarí ako prvej.
Nie je to ľahké, ale spoločnými silami celej skupiny,
dychom a dotykom sa dá tričko „rozmraziť“.
Po súťaži nasleduje čas na hľadanie súvislostí
s duchovným životom a medziľudskými vzťahmi. Odpustením, slovom prepáč a inými skutkami lásky môžeme roztopiť aj naše srdcia a srdcia našich blízkych.
Čím dlhšie necháme naše srdcia chladné, tým ťažšie
ich môžeme roztopiť. Božiemu milosrdenstvu však
ani to nie je nemožné. Ak budeme odpúšťať a prosiť
o odpustenie, budeme zostávať v Božej milosti.
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Odpustenie

Milý mladý Boží priateľ/priateľka!
Minule sme sa pozreli na biblické príbehy o odpúšťaní. Teraz si viac
povieme, ako ho dosiahnuť. Hnev je jed! Odpustenie je protijed. Odpustenie nie je emócia, ale rozhodnutie vôle. Rôznorodé negatívne emócie
sú následkom vnútorného zranenia, ktoré vzniklo, keď ti bolo ukrivdené
a ublížené od druhých. Tieto emócie vnútorného zranenia môžu pretrvávať aj po vydaní sa na cestu odpustenia. Vnútorné uzdravenie môže
byť omnoho d lhodobejší proces ako samotné odpustenie. Odpustenie
však neznamená brať bolesť na ľahkú váhu. Odpustenie zahŕňa nový
spôsob pohľadu a vnímania. Odpustenie znamená, že sa budeš snažiť
pochopiť tú druhú osobu. Budeš rozlišovať, čo bolo z jej slabosti, čo
od zlého a čo je jej pravá identita.
Odpustenie sa týka minulosti. Odpustenie znamená, že niekomu nepočítaš nejaký d lh. Necháš plávať to, čo ti ten druhý urobil. Na odpustenie
stačí jeden.
Zmierenie sa týka prítomnosti. Dôjde k nemu, keď sa ten druhý ospraved lní a prijme tvoje odpustenie. Na zmierenie treba dvoch.
Dôvera sa týka budúcnosti. Týka sa toho, čo si ochotný(á) znovu
riskovať, a tiež toho, čomu sa otvoríš. Druhý musí svojím správaním
dokázať, že si tvoju dôveru zaslúži, než mu ju opäť dáš.
Keď niekomu odpustíš, odkrojíš od neho zlo, ktorého sa dopustil. Poskytneš mu obnovenie. V jednom okamihu ho označíš za človeka, ktorý
ti ublížil, a v ďalšom mu túto identitu zmeníš. V tvojich spomienkach
je premenený. Viem, nie je to ľahké, ba niekedy nie je v ľudských silách
odpustiť! Ale bol tu niekto, kto daroval ľuďom odpustenie – bol to
Ježiš, Syn Otca. Boh, ktorý sa stal človekom, aby v tele a myslení
človeka porozumel človeku, aby mu daroval to, čo mu nikto iný nemohol
dať. Milosť odpustenia je liek proti tvojej chorobe z hnevu. Táto milosť
ťa vyslobodzuje z pút pomsty a umožňuje uzdravenie spôsobených rán.
Je darom od Boha, je zázrakom, na ktorom môžeš mať účasť. Milosť
odpustenia je bez konca.
tvoj priateľ Karol Vallo

Nebeský Ocko, ďakujem za všetky dobré a nádherné veci,
ktoré si stvoril. Žasnem nad mnohými z nich, ktoré si dal
ako dar práve do môjho života. Vyznávam ti, že v mojom
živote sú aj veci a vzťahy, s ktorými si sám/sama neporadím. No teraz ich s dôverou odovzdávam tebe, lebo si
všemohúci a nadprirodzený Boh. Zvlášť sa dnes rozhodujem odpustiť ľuďom, ktorým je to pre mňa také ťažké,
nemožné.
Odpúšťam ľuďom, ktorým to už nemôžem povedať osobne, pretože stále prežívam veľkú bolesť, pretože ma opustili, pretože sú ďaleko odo mňa, pretože si si ich už vzal
k sebe a ja som sa s nimi nestihol/nestihla zmieriť... (teraz
môžeš v duchu pomenovať konkrétne vzťahy a ľudí...)
Otče, dnes sa v mene Ježiša s týmito ľuďmi zmierujem.
Prijímam tvoje odpustenie voči mne a slobodu do týchto
vzťahov. Amen.

www.casopisslovo.sk

katechéza

Vďaka za záchranu národa
Pavol Burda
foto: commons.wikimedia.org
Kritický čas. Nebezpečenstvo väčšie, ako
si viete predstaviť. Akoby sa všetci dohodli. Situácia, v ktorej je potrebná záchrana.
A stačí uveriť, a Boh sa ukáže ako zástanca
svojho milovaného. Ba ako záchrana celého
ľudu. Stačí jeho zásah a všetko je v najlepšom poriadku. Nie je to až príliš jednoduché
a trúfalé? Je. A čo?
Žalmista v 48. žalme opisuje krásu Božieho
vrchu, spomína na jeho milosrdenstvo – dokonca pozýva čitateľa, aby sa na Sion vybral
pozrieť sám. Božie konanie sprvu popisuje
ako ochranu (v. 3), až neskorší príchod
nepriateľov, ktorí chcú zničiť mesto, má
za následok Božie mocné konanie. „No sotva
sa pozreli, stŕpli úžasom, zmiatli sa a dali sa
na útek; hrôza ich tam schvátila, bolesti ako
rodičku, ako keď východný víchor rozbíja
lode taršišské.“
Zázračným skutkom Pána nič neodolá.
Ako keď východný vietor rozbíja lode taršišské, Pán rozbíja nepriateľské légie.
Loď do Taršiša nepláva často. Nachádzame ju aj v inom príbehu: taršišské lode
prichádzajú k brehom tak zriedka, že keď
dosiahnu prístav, prorok Jonáš presvedčí sám

Kríž na Kriváni

JJ

seba o tom, že je to Božie znamenie. Ťažko
dnes určiť, kde ležalo mesto Taršiš. Vieme
len, že sa odtiaľ dovážali opice (2 Kr 10, 22),
a preto ho umiestňujú do Afriky alebo Ázie.
Ďaleká cesta potrebovala istotu, loď smerujúca z tohto miesta preto bola prispôsobená
na náročnú cestu. Nerozkýval ju hocijaký
vietor či búrka, ale len najsilnejší víchor,
ktorý je obrazom mohutnosti Božieho zása-

hu. Boh porazí protivníkov, nech by sa zdali
akokoľvek silní. Nie je to príliš jednoduché
a trúfalé? Je. Božiemu konaniu však otvárame cestu dôverou.
Prečo má nádej len ten, kto prebýva na Božom vrchu? Má život s Bohom a spoliehanie
sa na jeho zázraky nejaké „ale“? Rovnako ako
záchrana národa je podmienené nielen krátkou návštevou, ale stretávaním sa s Bohom.
Putovaním do jeho prítomnosti, na svätý
vrch Sion, kde je plnosť pripodobnená kráľovskému palácu. Keďže nám chce dať viac,
ako len svoju pomoc v každodenných starostiach, čaká nás na mieste svojho príbytku.
Čaká na dôvernú návštevu. Čaká na mňa.
Na návštevu sa však nepatrí prísť s prázdnymi rukami. Aj žalmista to vie, a preto
nesie hostiteľovi vzácny dar. Nie je to zlato,
drahý olej či iná hodnotná vec. Žalm nám
chce ukázať, že cenné, aj keď všedné, sú ruky
blížnych, pretože žalmista do Božieho kráľovstva, zobrazenom ako Sion, neprichádza
sám. Podobne ako v predošlých aj v tomto
žalme je človek vždy v množnom čísle.
Ochota kráčať a viera sa nerodí len vo veľkolepých hrdinských skutkoch, ale aj v tichej
dôvere hosťa. Boží vrch je miestom, kde nás
pozýva. Vezmime do rúk ruky svojho blížneho a vykročme za ním. Hostiteľ v paláci svojej slávy túži po našej prítomnosti. V dôvere
sa nás ujme. Zasiahne a nič mu neodolá.

varovanie

Symbol peace (symbol mieru)
JJ

Antónia Rabatínová
Vznik a význam symbolu peace býva často
spájaný s hnutím hippie, pretože členovia tohto
hnutia často používali symbol peace ako znak
vyjadrujúci túžbu po celosvetovom mieri. Symbol peace je pôvodne pohanským symbolom
nenávisti voči kresťanstvu. Symbol je vytvorený
z kruhu, do ktorého je vložený obrátený kríž so
zalomenými ramenami. Symbol peace je označovaný aj ako zlomený kríž, Nerov kríž, stopa
havrana, stopa čarodejnice alebo runa smrti.
V šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Gerald Holtom vytvoril tento symbol pre
hnutie za jadrové odzbrojenie. Symbol peace sa
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veľmi rýchlo stal základným symbolom hnutia
za jadrové odzbrojenie a neskôr sa jeho význam
zovšeobecnil na znak mieru. Rovnaký symbol však používala aj Hitlerova tretia tanková
divízia, a preto tento symbol nachádzame aj
na náhrobných kameňoch dôstojníkov SS.
Symbol peace je vizuálnym zobrazením slova
aum, ktoré má v hinduizme posvätný význam,
lebo má schopnosť prebudiť Brahmovu moc
hada v ľudskej chrbtici. Tento symbol používali
aj germánske kmene počas rituálov čiernej
mágie s cieľom prekliať. Symbol bol súčasťou
iniciačných obradov prijímania nových členov u Druidov a satanistov. Nový člen vstúpil
do magického kruhu a dal sa mu kríž obrátený
hore nohami, pričom ramená boli zlomené tak,
aby kríž vyzeral ako stopa havrana. Nerov kríž,
ako ho tiež nazývajú, symbolizuje podriadenosť

kresťanov
a ich potupu. Rímsky
cisár Nero
prenasledoval
kresťanov, dal zabiť aj
apoštolov Petra a Pavla. Zavraždením a ukrižovaním apoštola Petra cisár Nero odkazoval
na mier, keďže smrťou kresťanského vodcu mal
byť znovu nastolený pokoj a poriadok (mier).
Nerov kríž je často spájaný so satanizmom
a antikresťanským postojom vo všeobecnosti.
Dnes ho tiež používajú black metalové a death
metalové hudobné skupiny.
Existuje veľa symbolov, ktoré majú protichodné významy, a symbol peace medzi ne
nepochybne patrí. Pripomíname, že symbol
často vypovie viac než mnoho slov.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: catholicmom.com
JJ

Historické pozadie sviatku
Jedným z najstarších sviatkov slávených
na kresťanskom Východe, ako uvádzajú M.
Janocha a E. Sendler, bol sviatok Pamiatka
Božej Matky, ktorý mal všeobecný charakter
a spájal sa predovšetkým s božským materstvom. Obaja potvrdzujú, že v Konštantínopole, kde sa tento sviatok slávil od začiatku
5. storočia, pripadal na 25. december alebo

na nasledujúci deň a spájal sa s Kristovým
narodením, ale v Jeruzaleme sa nazýval Deň
Márie Theotokos a slávil sa 15. augusta. Miestom slávenia bol chrám Kathismy – miesto
odpočinku Bohorodičky, kde podľa tradície
Mária odpočívala. Za miesto jej zosnutia
bolo považované večeradlo na vrchu Sion.
Na začiatku 6. storočia sa tento sviatok so
spomienkou na zosnutie Bohorodičky slávil
v Palestíne a Sýrii 15. augusta. Cisár Maurícius (582 – 602) rozšíril slávenie tohto sviatku po celej Byzantskej ríši a nariadil sláviť
ho podľa jeruzalemskej tradície 15. augusta.
Liturgické slávenie so sprievodom k hrobu
sa zameriavalo na odchod Božej Matky

z cirkevného práva

Podmienky krstu dieťaťa
JJ

Jozef Miňo
Kánonické právo hovorí, že prijať krst je schopný iba človek a jedine človek, ktorý ešte nie je
pokrstený (kán. 679 CCEO). Zároveň sa sviatosti
krstu, myropomazania (birmovania) a posvätných svätení (sviatosť kňazstva v diakonskom,
kňazskom, biskupskom stupni) nemôžu opakovať (porov. kán. 672 § 1 CCEO). Právo rozlišuje
podmienky krstu dieťaťa a dospelého krstenca
– katechumena. Zároveň zákonodarca hovorí
o tom, že rodičia sú povinní postarať sa, aby
dieťa bolo pokrstené čím skôr podľa legitímneho zvyku.
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Kánon 681 CCEO hovorí, že k dovolenému krstu dieťaťa je potrebné, aby bola opodstatnená
nádej, že bude vychované vo viere Katolíckej cirkvi a aby rodičia, aspoň jeden z nich, alebo ten,
kto ich legitímne zastupuje, súhlasili s krstom.
Kódex pre latinskú Cirkev pri týchto podmienkach zdôrazňuje, že ak taká opodstatnená nádej
na výchovu v katolíckom náboženstve úplne
chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí
dôvod (porov. kán. 868 CIC). Krst sa iba odkladá,
nie zamietne, pričom rodičia spolu s kňazom
majú hľadať spôsob, ako zaručiť nádej na katolícku formáciu dieťaťa cez krstných rodičov alebo
cez iných členov rodiny, či farského spoločenstva,
ktorí svojím životom viery budú nápomocní
rodičom pri duchovnej formácii dieťaťa.

z tohto sveta, čím sa dôraz kládol na smrť, aj
keď hlavnou ideou bola oslava Bohorodičky
v nebi, čo vyjadruje aj názov sviatku v prostredí východných cirkví byzantskej tradície
(gr. Κοιμησις τες Θεοτοκου, csl. Uspenije – Zosnutie Bohorodičky). Ako uvádza M. Janocha,
na západe až päťdesiat rokov po cisárovi
Mauríciovi zaviedol tento sviatok pápež
Teodor I. (642 – 649), pochádzajúci z Jeruzalema. Zo začiatku mal tento sviatok na západe rovnaký názov ako na východe, teda
Zosnutie, ale storočie po pápežovi Sergejovi
I. (687 – 702) sa tento názov zmenil na Nanebovzatie Panny Márie, ktorý sa v prostredí
západnej Cirkvi užíva dodnes. V prostredí
západnej Cirkvi zvlášť od obdobia Prvého
vatikánskeho koncilu (1869 – 1870) sa čoraz
častejšie ozývali hlasy, aby prvotná viera
Cirkvi spájajúca sa s tajomným zosnutím
a nanebovzatím Bohorodičky bola definovaná dogmou. To sa nakoniec stalo v roku 1950,
za pápeža Pia XII., ktorý bullou Munificentissimus Deus vyhlásil dogmu o Máriinom nanebovzatí. Ale ako poznamenáva E. Sendler,
táto dogma nehovorí o okolnostiach Máriinho odchodu z tohto sveta, ale iba potvrdzuje
hlavnú pravdu nanebovzatia, pravdu, ktorá
bola súčasťou viery prvých storočí, že „nepoškvrnená Božia Matka Mária, vždy Panna,
bola po skončení svojho pozemského života
vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy“.
V prostredí východných cirkví byzantskej
tradície sa bezprostredne so sviatkom Zosnutia spájajú ešte dva sviatky Bohorodičky:
Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej
Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách, sviatok sa slávi 2. júla, a Uloženie úctyhodného
pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky,
tento sviatok sa slávi v posledný deň liturgického roka – 31. augusta.

Treba poznamenať, že rodičia často posielajú k farárovi žiadať o krst niekoho iného,
najčastejšie starých rodičov, ktorí sa informujú
o podmienkach krstu. Niekedy je žiadosť o krst
adresovaná kňazovi, ktorý nie je farárom
farnosti podľa miesta bydliska rodičov dieťaťa.
Vtedy kňaz vysvetlí, že rodičia osobne alebo
ten, kto ich legitímne zastupuje, má žiadať
o krst alebo, presnejšie, s ním súhlasiť. Zároveň
nech žiadajú o krst príslušného farára farnosti,
do ktorej patria podľa miesta bydliska. V tomto
sú rodičia, otec a mama, nezastupiteľní. Druhou
chybou, s ktorou sa veľmi často stretávame, je,
že rodičia a krstní rodičia zabúdajú na opodstatnenú nádej (alebo ju podceňujú), že dieťa bude
vychované vo viere Katolíckej cirkvi. Najlepšou zárukou tejto výchovy sú rodičia, ktorí sa
sami zodpovedne starajú o svoju vieru podľa
učenia Cirkvi a v plnosti sa zapájajú do života
svojej farnosti. V tomto im majú byť nápomocní
aj krstní rodičia.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: Mária Žarnayová
JJ
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J. I. MASTILIAK

Neviem si vybaviť tvár babkinej sestry, čo
pred krátkym časom umrela a v utorok bude
mať podľa maminho telefonátu pohreb, lebo
všetky tieto tetušky som stretávala ešte v minulom storočí, vyštípali ma za líca, zhodnotili, do ktorej „fajty bijem“, opýtali sa, či viac
ľúbim mamku, alebo ocka, a išli si po svojej
robote. Všetky v krojoch, vyšívaných šatkách,
blúzkach nevábnej vône a s povinnými rodinnými pichľavými bozkami. Spájali sa mi
s vyprážanými kuracími stehnami, ktoré som
v detstve milovala zo všetkého najviac, a vždy
ma dostalo, koľko ich naložili na misu. Úprimne som závidela našej peklianskej rodine,
koľko nôh musia mať ich sliepky, keď je misa
plná, azda to boli špeciálne vyšľachtené kuracie chobotnice alebo čo... Chodievali sme
k nim na odpust. Babka ma vzala na autobus.
Časť cesty som prespala, chvíľu som pozerala
von oknom a vôbec neviem, o čom sa ona
rozprávala so svojím mladším bratom Štefanom, ktorého všetci volali ujco Eštok.
Ujco hovoril slová, ktoré som od svojich
rodičov nikdy nepočula, ich zmysel a význam mi unikal, len babka ho podchvíľou
dôrazne žiadala: „Šak už nebreš!“, čo tiež
nedávalo zmysel, lebo štekať som počula susedovie Bročka, keď bol priviazaný na reťazi
pri stodole. (Podobnú situáciu som zažila

neskôr na vysokej škole. Po skončení prvej
prednášky z ktorejsi jazykovednej disciplíny
som vystrašene pozerala po spolužiakoch,
snažila som sa odčítať z ich tvárí, či sú
na tom rovnako ako ja. Rozumela som totiž
iba predložky a spojky.) Ujco sa na chvíľu
upokojil, ale potom si zasa spomenul na svoju nemožnú manželku a zasa sa mu zmenila
tvár a z úst mu vychádzali tie neznáme slová.

príbeh

Príbuzní

On chodieval k rodine dačo vypiť, pomodliť
sa na mamičkin a oteckov hrob, pozdraviť
kamarátov a večerným autobusom späť.
Už som to aj spomínala, v našej rodine sa
sobáše z rozumu tešili mimoriadnej pozornosti a záujmu, dokonca práve títo traja
súrodenci sa stali obeťami sobášnej politiky.
Životných partnerov im na základe odporúčaní starších, azda aj múdrejších príbuzných
vyberali hlavne na základe kritérií ekonomických možností adeptov. Bolo to v dávnych časoch takmer absolútnej poslušnosti
rodičom, nutnosti podriadiť sa ich autorite...
Ale ani pradedo ako vdovec s piatimi deťmi si
zrejme veľmi vyberať nemohol. Aspoňže svojim deťom našiel macochu, ktorá ich nebila
a dala im vždy najesť.
Lenže srdcu nerozkážeš, aspoň to tvrdia
autorky poklesnutých literárnych žánrov.
Teta sa bezhlavo zaľúbila do mladého obuvníckeho učňa, ktorý bol zhodou okolností
bratom môjho otca, teda mojím strýkom.
Tajne sa schádzali, sľubovali si lásku až
za hrob, spriadali romantické plány o úteku a spoločnej budúcnosti, ale to bolo iba
v teoretickej rovine. Ako to už býva, neustupuje len múdrejší, ale často aj slabší, a tak sa
ich cesty rozišli. Všetko darmo, ani plač, ani
sľuby, ani vecné dary nič nezmohli. Pradedo
bol veľmi tvrdý, v otázke viery a majetku
nepopustil, nedovolil miešať východný
a západný obrad, ale ani zväčšovať chudobu
dvoch nešťastníkov... Tetu vydal inam.
Dožila sa, vďaka Bohu, úctyhodnej staroby, úspechu svojich detí, vnúčat i pravnúčat,
ibaže pamätníci dlho spomínali: „Ach, to
bola láska! Mali sa tak radi! Veď aj boty jej
ušil... a dali ju za druhého...“

Ako študent a bohoslovec čítal som kdesi, že smrť suchotinárov je ľahká a že Matka Božia ju
vyprosuje svojim ctiteľom. Tam som videl niečo iné. Niektorí nemocní veľmi trpeli a dlho v bolestiach zápasili s nemocou. Až po niekoľkých týždňoch a mesiacoch zomreli. Aj v knihe o sv.
Terezke z Lisieux Posledné rozhovory sa píše o jej veľkom utrpení. Lekári sa domnievali, že 17.
júla 1897 je smrť na dosah ruky a radili jej sv. pomazanie. Ona však žila až do 30. septembra
a nevýslovne trpela s niektorými medzerami uvoľnenia. Sama sa vyslovila: „Toľké utrpenie si
vysvetľujem svojou veľkou túžbou zachraňovať duše.“
Začiatkom decembra roku 1951 dostal som ráno rozkaz pripraviť sa na cestu. Aj niektorých
iných väzňov z nemocničného oddelenia, ktorí mali vysoké tresty, vyvolali. Otec Urban tam
ostal, no pridal sa k nám otec biskup Gojdič a viacerí iní, takže sme naplnili jeden autobus.
Tušenie neveštilo nič dobrého. Niektorí sa obávali, že nás zavezú na Sibír. (Ja som si v duchu
pomyslel, že by to nebolo také zlé zložiť kosti na svätej Rusi, na ktorú sme pri svojich unionistických ideáloch neraz mysleli.) Ibaže autobus zamieril nie na východ, ale na západ. Minul aj
Prahu, aj Ruzyň, ktorej sa niektorí obávali, a zamieril na Plzeň. Už sa stmievalo, keď nás odvelili
z autobusu k jednému ramenu Borskej hviezdy, kde na prvom poschodí vyprázdnili pre nás
potrebný počet ciel. Ja som sa držal pána biskupa Gojdiča.
Na prvom poschodí nás dávali do troch ciel. Našli sme tam dva staré slamníky, dostali sme
teplú čiernu kávu a chleba, a čakali do rána. Večer sme sa modlili ruženec a po ňom so slzami
v očiach otec biskup Gojdič s pohnutím a vďačnosťou spomínal predo mnou na našich misionárov, ktorí duchovne prepracovali celú Prešovskú diecézu.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 9. máj

Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49 (rad.) Hebr 13,
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. (Sk 21, 13)
Keď niekoho milujem, som ochotný znášať s ním čokoľvek. Čím viac
milujem, tým viac zabúdam na seba a chcem dobro milovanej osoby.
Vyjadrenie lásky apoštola Pavla voči Ježišovi svedčí o jej veľkosti.
Skutky to potvrdili. Miluješ svojho manžela/manželku? Svojho
blízkeho? Aké slová a skutky o tom svedčili?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Nanebovstúpenia a tretia každodenná s pripivom z Nanebovstúpenia). Tropár z Nanebovstúpenia a svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, kondák z Nanebovstúpenia. Ostatné z Nanebovstúpenia a svätému. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 243, 381; PZ: 210, 361; HP: 225, 379)

UTOROK 10. máj

Apoštol Šimon Horlivec
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, zač. 53 (rad.); Hebr 13,
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. (Jn
16, 12)
My hovoríme skôr: „Načo ti to všetko budem hovoriť?“ Ježiš svojich
poslucháčov ani nepresviedča o svojej pravde, ani ich nezavrhuje.
Dôveruje, že počuť toto zatiaľ stačí. Príde čas a bude ti dané viac. Ježiš
ti dôveruje, že mu budeš aj naďalej načúvať. Že tento vzťah s ním sa
nekončí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Nanebovstúpenia a tretia každodenná s pripivom z Nanebovstúpenia). Tropár z Nanebovstúpenia a svätému, Sláva, kondák
svätému, I teraz, kondák z Nanebovstúpenia. Ostatné z Nanebovstúpenia a svätému. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 243, 383; PZ: 210, 362; HP: 225, 380)

STREDA 11. máj

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, zač. 54; 1 Pt 4, 12 – 5,5 zač.
62; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (sv.)
Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš
svedčiť aj v Ríme. (Sk 23, 11)
Svätci dnešného dňa svedčili o tom istom Kristovi. Aj zástupy ďalších.
Predsa je mnoho tých, čo neveria. Vnášať neistotu a upodozrievanie
je príznačné pre zlého a jeho poslov. Keď si sa tým nechal nainfikovať,
prijmi dnes nanovo svedectvo bl. Vasiľa Hopka. Vedel, že idú zlé
časy pre našu cirkev. A predsa prijal úlohu pomocného biskupa, čo
prinieslo väčšie utrpenie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Nanebovstúpenia a tretia každodenná s pripivom z Nanebovstúpenia). Tropár z Nanebovstúpenia a Vasiľovi, Sláva, kondák
Vasiľovi, I teraz, kondák z Nanebovstúpenia. Ostatné z Nanebovstúpenia a Vasiľovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 149, 384; PZ: 103, 364; HP: 104, 383)

ŠTVRTOK 12. máj

Biskupi Epifanos a Germanos
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, zač. 55 (rad.)
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet
a idem k Otcovi. (Jn 16, 28)
Odkiaľ si prišiel a kam smeruješ? Aký zmysel má tvoje terajšie
pozemské putovanie? Máš vo svojom vnútri odpovede na tieto
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otázky? Možno si niekedy s ľahkosťou povieme: „Idem do neba.“
Ale keď príde bolesť, choroba a blízkosť smrti, sme plní smútku: „Čo
ak zomriem?“ Nanovo uver, že byť s Otcom je úžasné.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Nanebovstúpenia a tretia každodenná s pripivom z Nanebovstúpenia). Menlivé časti z Nanebovstúpenia. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 608; PZ: 642;
HP: 739)

PIATOK 13. máj

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia. Mučenica Glykéria
Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, zač. 57
Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal
a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Jn 17, 23)
Jednota je potrebná v manželstve, vo výchove detí... Vo viere je
nevyhnutná. Je prejavom lásky Otca a Syna. „Ja a Otec sme jedno.“
Je svedectvom pre svet. V spoločnom vyhlásení Svätého Otca
a patriarchu Kirilla čítame: „Sme rozdelení ranami spôsobenými
konfliktami v dávnej i nedávnej minulosti... Želáme si, aby naše
stretnutie napomohlo obnovenie tejto jednoty chcenej Bohom.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Nanebovstúpenia a tretia každodenná s pripivom z Nanebovstúpenia). Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Namiesto Videli sme, Nech
sa naplnia a Nech je požehnané sa spieva Bože, vznes sa nad nebesá.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA 14. máj

Piata zádušná sobota
Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (rad.); 1 Sol 4, 13 –
17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? (Jn 21, 16)
Keď niekto tragicky zomrie, máme pochybnosti o láske Boha. Ako
to mohol dopustiť? Aj Boh sa nás však pýta: „Miluješ ma?“ Na svätej
liturgii sa modlíme, aby sme dali dobrú odpoveď na Kristovom súde.
Akú? Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi
piť... Je to odpoveď lásky na jeho lásku.
Liturgia: Každodenné antifóny, tretia s pripivom za zosnulých. Menlivé časti za zosnulých. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička. (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 15. máj

Nedeľa svätej Päťdesiatnice
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12 zač. 27
„Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek
nehovoril.“ (Jn 7, 45 – 46)
Podľa čoho poznáš, či hovorí tvoj milovaný manžel, alebo nadriadený
v práci? Aký je rozdiel v príhovore primátora a biskupa? Sluhovia,
ktorých poslali priviesť Ježiša, sa odvolávajú na Ježišovu reč. Chytila
ich za srdce. Prihovára sa Syn Boží – Boh človeku. V Biblii to čítame
na mnohých miestach. Láska sa stretáva s túžbou po láske. Keď
si smädný po nej a niekto je nástrojom v Božích rukách na jej
rozdávanie, môžeš piť. Tak pili sluhovia, ktorých poslali priviesť
Ježiša. Tak naplnení apoštoli v deň Turíc hovorili a poslucháči zo
všetkých národov, čo sú pod nebom, počúvali ich ohlasovanie
Božích skutkov. Tak sa moje srdce naplnilo radosťou, keď som mal
možnosť byť v blízkosti Svätého Otca a počúvať jeho slová. Tak sme
pri ohlasovaní evanjelia pozvaní otvoriť sa zvestovanej láske, aby sa
mohlo srdce stretnúť s Bohom. Každý hriech ničí túto jednotu, ktorá
sa vytvára láskou. Preto prichádza Kristus a zomiera za tvoj hriech.
Milovaný Boží Syn ťa berie doráňaného hriechmi na plecia, aby si
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sa zjednotil v láske s Otcom. Toto dosvedčuje Svätý Duch prítomný
v dejinách Cirkvi, v každej sviatosti, v každom prejave jeho moci.
Liturgia: Menlivé časti z Päťdesiatnice. Myrovanie (HS: 248; PZ: 216;
HP: 232)

PONDELOK 16. máj

Pondelok Svätého Ducha. Najsvätejšia Trojica
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, zač. 75
Napĺňajte sa Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. (Ef 5, 18 – 19)
Niekedy sa vyčíta kňazom, ktorí nie sú ženatí, že nevedia, ako je to žiť
viacerým v jednej domácnosti... Aj Bohu by sme mohli čosi podobné
vyčítať. Pán však nie je sám. Ani kňaz nie je sám. Riešenie pre nás je
vo vzývaní toho istého Ducha, ktorý vychádza od Otca i Syna. On
vovádza do jednoty a lásky v manželstve, doma v rodine či vo farskej
rodine.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Päťdesiatnice a tretia každodenná s pripivom z Päťdesiatnice). Vchod z Päťdesiatnice. Tropár z Päťdesiatnice a Trojici, Sláva,
kondák Trojici, I teraz, kondák z Päťdesiatnice. Ostatné z Päťdesiatnice a Trojici. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 248, 251; PZ: 216, 219; HP: 232, 235)

UTOROK 17. máj

Apoštol Andronik
Čítania: Rim 1, 1 – 7 . 13 –17, zač. 79; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10
Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)
Veľmi aktuálne slová v tomto roku. Kto potrebuje milosrdenstvo?
„Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebr 10, 31) Tieto slová,
ktoré nám špirituál v seminári niekoľkokrát pripomenul, mi rezonujú
v mysli. Som z tých, ktorí potrebujú Božie milosrdenstvo. Preto som
pozvaný byť milosrdný.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Päťdesiatnice a tretia každodenná s pripivom z Päťdesiatnice). Vchod každodenný s pripivom z Päťdesiatnice. Menlivé časti
z Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

STREDA 18. máj

Mučeník Teodot
Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, zač. 12
Božiu pravdu zamenili za lož. (Rim 1,25)
Pilát sa pýtal Ježiša: „Čo je pravda?“ Filozof by mohol skôr povedať:
„Kto je pravda?“ Poznáme odpoveď z úst Ježiša. On je cesta, pravda
a život. (porov. Jn 14, 6) Ako úzko súvisí život s pravdou. Diabol
nezotrval v pravde, je otcom lží. Kristus ti ponúka pravdu o tebe,
o Bohu: aj keď si hriešnik, plný pýchy a neprávosti, Boh ťa miluje.
Liturgia: Všetko ako 17. mája

ŠTVRTOK 19. máj

Hieromučeník Patrik
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, zač. 13
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5, 28)
Pohľad chlipníka na ženu: „To je kus. S ňou by sa oplatilo zhrešiť.“
Pohľad filozofa: „To sú krivky, ladná chôdza, samá dokonalosť.“
Pohľad kresťana: „Pane, Bože, aký musíš byť nádherný, keď si stvoril
takú krásnu ženu!“ Lampou tela je oko. Očisti svoje oko úprimným
nazeraním na Božie veci. Pozri sa teraz okolo seba a zvelebuj Pána
za každú krásu.
Liturgia: Všetko ako 17. mája
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PIATOK 20. máj

Mučeník Tallelaios
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, zač. 14
Chváliš sa zákonom, a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?!
(Rim 2, 23)
Niekedy hovoríme o iných, že kradnú, klamú, smilnia, nechodia
do chrámu... A často to ovplyvní aj nás: veď to nie je až také zlé a dnes
je to normálne, a ponúka nám výhovorku: ak aj oni môžu, môžem aj
ja... Vieš, aký zákon prestupuješ? Boží! A hoci to navonok nerobíš, len
to vo svojom vnútri schvaľuješ, znevažuješ toho istého Boha, ktorý
povedal: „Nezabiješ!“
Liturgia: Všetko ako 17. mája. Voľnica

SOBOTA 21. máj

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Apoštolom rovní Konštantín
a Helena
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, zač. 15; Sk 26, 1 – 5. 12
– 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)
Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, čo vás preklínajú, dobre
robte tým, čo vás nenávidia... (Mt 5, 44)
Toto je obraz kresťana, ktorý má vieru. Ak to tak v našom živote nie
je, znamená to, že potrebujeme kráčať cestou premeny. Už si na nej,
keď toto čítaš. Maj oči i srdce otvorené.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Päťdesiatnice a tretia každodenná s pripivom z Päťdesiatnice). Tropár z Päťdesiatnice a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz,
kondák z Päťdesiatnice. Ostatné z Päťdesiatnice a svätým. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 184,
248; PZ: 141, 216; HP: 140, 385)

NEDEĽA 22. máj

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa všetkých svätých
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33 . 37 – 38; 19, 27 –
30, zač. 38
Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku
príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v zápase,
ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša... (Hebr 12,
1 – 2)
Fascinujú ma včely. Počas celej zimy v úli zimujú, no pri teplejšom
počasí vyletúvajú, lebo vedia, že potrebujú vyprázdniť výkalový
vačok, aby mohli naplno pracovať na jarnom rozvoji včelstva. Cez
pôst sme aj my poznávali svoj „vačok“ a všetky hriechy, ktoré sa v ňom
nazhromaždili, sme nechali zomrieť na Kristovom kríži. V jeho
zmŕtvychvstaní sme prijali život a vďaka pôsobeniu Svätého Ducha
môžeme v Cirkvi horlivo pracovať na spáse celého sveta. Nielen
svojej. Veď Kristus zomrel za všetkých. Teda aj ty si pozvaný podieľať
sa na tejto láske. Veď Boh tak miloval svet, že svojho Syna nám dal.
Toho, ktorého sám nevysloviteľne miluje. A túto lásku dokazujú
zástupy svätých.
Odpusť Bohu, ľuďom i sám sebe, že sa niekedy necítiš byť milovaný,
pociťuješ neúspech, odmietnutie... I keď matka zabudne na svoje
nemluvňa, on nezabudne na teba. Môžeš sa spoľahnúť na Ježišovo
slovo, na jeho lásku a vernosť. A aj keď ty pochybíš, on ostáva verný.
Božie slovo hovorí: „Leňoch, choď sa pozrieť na mravca!“ (Prís 6, 6)
Ja sa chodím pozerať na včely a pri nich si uvedomujem, ako ma Pán
miluje a že nemôžem ostať voči tomu nevšímavý a nečinný.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a z Nedele všetkých svätých. Sláva, I teraz, kondák Nedele všetkých svätých. Ostatné z hlasu a z nedele (HS: 253; PZ: 221; HP: 237)
Peter Calko
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Slovo deťom

detská

Smiechotavé vrecúško

Nech sa ti neťaží navštíviť
chorého: pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.
(Sir 7, 39)

Čo je to? Jednoduchá vecička, ktorá môže priniesť veľa radosti. Ak máš doma nejaké malé plátenné vrecúško, pokúsime sa
ho naplniť niečím vtipným. Ak nemáš, určite ti ho mamka pomôže zhotoviť, prípadne to môžeš skúsiť aj sám z kúska kože
alebo látky. Potom doň vlož drobnosti, ktorými môžeš potešiť chorého, ktorého sa rozhodneš navštíviť.
Nápady na obsah vrecúška: kartičky, na ktorých bude vtipné Božie slovo, vhodné vtipy, veselé obrázky, hádanky, rébusy,
šašovský nos, zrkadlo (môže byť aj krivé)... Čím viac nápadov, tým lepšie. No a k tomu môžeš priložiť drobnosti, ktoré trocha vylepšíš pohyblivými očami. Potrebuješ sklenený pohár, niekoľko drevených štipcov, starý magnet, škatuľku na lieky,
ceruzku, polystyrénovú guľôčku, centrofixky,
dobré lepidlo a umelé oči. Práca
je veľmi jednoduchá. Na všetky predmety nalep oči a dokresli ostatné časti
tváre s rôznymi vtipnými grimasami.

Ktosi múdry raz povedal, že na každú chorobu existuje liek. Len nie o každom vieme... Ak máte chrípku, tak potrebujete piť
čajík a niekoľko dní ležať v posteli, ak je to angína, lekár pravdepodobne predpíše penicilín. No ak je
chorá duša, treba naordinovať niečo iné. Nie sme síce lekári, no
napriek tomu máme vo svojich rukách
zopár tabletiek na osamelosť a smútok chorých. Sú iné ako tie v lekárni, ale účinné. Aké? Poprehadzované písmenká daj
na správne miesto a dozvieš sa názvy liekov, ktoré môžeš zobrať so sebou, keď navštíviš niekoho chorého. Slová napíš do
bielych tabletiek.
ŤADROS
SMÚEV
BALITMOD
UJZÁME
SKALÁVOSŤ
LŽUBAS
DRAKEČ

Tabletky

Vo Svätom písme nájdeme veľa miest, kde Pán Ježiš uzdravil chorých aj vďaka tomu, že mali pri sebe príbuzných alebo
priateľov, ktorí ich priviedli k nemu alebo mu
o ich chorobe povedali. Tak bol uzdravený stotníkov sluha. Tak bola vzkriesená Jairova dcéra
aj Lazár, na prosbu kanaánskej ženy vyhnal z jej
dcéry zlého ducha. A uzdravil aj ochrnutého, ktorého k Ježišovi priniesli až štyria jeho priatelia a spustili ho k nemu cez
strechu, pretože inak by sa k Ježišovi nikdy nedostal. Dôležité je navštevovať chorých a pomáhať im, no nezabúdajme ani
na to, že potrebujeme prichádzať aj za Pánom, hovoriť mu o chorých a prosiť za ich uzdravenie.

Uzdravenie

Komiks

Príbehy poslušníka

Otec Ignác,
vy ste ešte
v posteli?

Hneď to
bude.

Konečne je
tu teplo.

Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa:
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov)
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

Ale som
sa nadrel.

Hm.

Máte tu
poriadnu
zimu.
Nevládzem
sa postaviť.
Vymetiem z piecky popol,
narúbem štiepky a zakúrim.
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Do
hrnčeka
som vám
nachystal čaj...

A
tu je
teplá
polievka.

Neviem,
či som urobil
dobre, keď som
pracoval v taký
veľký sviatok.
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Ahoj, deti! Už ste
boli niekedy choré?
Nie je to ľahká
situácia. V chorobe
človek stráca sily aj
dobrú náladu. Preto
je veľmi dôležité,
akých ľudí má okolo
seba. Boh nás cez
svoje slovo aj cez
slovo Cirkvi pozýva
takýchto ľudí
navštevovať, a tak
konať ďalší skutok
milosrdenstva.

Redakcia Slovo opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž. Súťaž bude ukončená 31. januára 2017.
Výhercovia každej kategórie získajú vecné ceny. Kvalitu fotografií zhodnotí nezávislý fotograf.
Podmienky súťaže:
Tematické okruhy: Cirkev, príroda a ľudia
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej
podobe
Forma zasielania: elektronická na adresu
fotosutaz2016@gmail.com, v predmete uveďte:
Fotografická súťaž 2016 + tematický okruh
(napr. Cirkev).
SPOLOK sv. cyrila a metoda
V apríli oslávila členka spolku Anna Petrovová z Kojšova krásne jubileum – 75 rokov života.
KOINONIA sv. ján krstiteľ
 Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
07.05. Ľubotice, cerkev (18.00 h)
15.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
 Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
14.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
 Biblické katechézy
19.05. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00
h), spoločenská miestnosť
 Svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
26.05. Ľubotice, cerkev (18.00 h)
 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
01.06. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
BLAHOŽELÁME

Duchovný otec Lukáš Šoltýs,
prijmite od nás veriacich z Vechca blahoželanie k vašim 30.
narodeninám, ktoré oslávite
23. mája. K životnému jubileu
vám vyprosujeme hojné Božie
požehnanie, hojnosť darov Svätého Ducha a ochranu našej nebeskej Matky. Na mnohaja i blahaja lita!
s úctou a láskou veriaci z Vechca
OZNAMY
Pútnický zájazd na Moravu
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke ponúka 26. – 30. mája pútnický zájazd na Moravu. Trasa:
Brno, Břeclav, Valtice, Lednice, Mikulov, Křtiny, Veleh-
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rad. Cena: 75 eur (doprava, 2x nocľah). Záujemcovia
sa môžu pripojiť na trase: Michalovce, Prešov, Poprad,
Žilina. Viac informácií: otec Ľubomír Novák, GKFÚ Sečovská Polianka, tel.: 057/ 447 10 07, 0907 353 021.
Duchovná obnova pre manželov
Kláštor redemptoristov v Stropkove vás pozýva na duchovnú obnovu pre manželov s názvom Milosrdenstvo
ako liek. Obnova, ktorú vedie otec Mikuláš Tressa
CSsR, sa uskutoční 20. – 22. mája. Cena: 26 eur. Prihlásiť sa môžete na adrese: duchovnecssr@gmail.com
alebo na tel. čísle: 0911 812 061.
Poetický Trebišov
Začínajúcim autorom básní s náboženskou tematikou je určená literárna súťaž Poetický Trebišov. Súťaž
je rozdelená do dvoch vekových kategórií (1. žiaci 7.
– 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ, 2. začínajúci autori nad
18 rokov). Svoje príspevky (päť básní) môžete zasielať do 30. októbra elektronickou formou na adresu:
kuzmova@trebisov.sk. Verejné elektronické hlasovanie bude prebiehať od 1. do 12. novembra. Výsledky
súťaže budú zverejnené v médiách do pätnástich dní
po uzávierke hlasovania. Bližšie informácie sú na webovej stránke mesta Trebišov.
Benefičný koncert v Lipanoch
Na Turíčnu nedeľu 15. mája sa o 16.30 h v Mestskej galérii v Lipanoch uskutoční benefičný koncert akordeónového orchestra ZUŠ Lipany a gréckokatolíckeho chrámového zboru Byzantion v Lipanoch. Výťažok z koncertu sa
použije na výstavbu farskej budovy v Lipanoch.
Ikonopisecký kurz majstra ikonografie
Theodorosa Papadopoulosa
27. augusta – 1. septembra sa v Premonštrátskom
gymnáziu v Košiciach (Kováčska 28) uskutoční intenzívny kurz písania ikon pod vedením majstra Theodorosa Papadopoulosa z Grécka. Cena: 420 eur. Prihlásenie: kurz.ikonografia@gmail.com. Viac na: http://
www.theodoreicons.com/ alebo https://www.facebook.com/theodoros.papadopoulos.712.
Evanjelizačný seminár Oheň
Katolícke spoločenstvo Marana tha pozýva na evanjelizačný seminár Oheň, ktorý sa uskutoční 4. júna
v Handball aréne na Ul. Jána Pavla II. v Prešove.
Po siedmich rokoch môžeme opäť prežiť celodenný
čas chvál, prednášok a svedectiev o tom, aký milosrdný je náš Boh. Prednášajúci: Tom Edwards (USA) a otec
Graham Keep (Kanada) z Renewal Ministries. Téma:
Milosrdný Otec.

inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružencových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých
a strieborných šperkov. Masarykova ulica16, Prešov
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil:
0910 922 091.
cenník inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto
grafia alebo rámček 3 eurá.

právna poradňa

Duchovný otec Štefan Jusko
oslávi 11. mája krásne jubileum
– 40 rokov života. Z úprimného
srdca vám srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov kňazského
života od nebeského Otca vyprosujeme veľa Božích milostí,
hojnosť darov Svätého Ducha i ochranu Božej Matky.
Dobré zdravie vám i celej rodine prajú vaši veriaci z farnosti Dúbravka. Na mnohaja i blahaja lita!

Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela mejlu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách
neziskovej organizácie Petra.
Počet fotografií je neobmedzený.
redakcia  

oznamy a inzercia

Fotografická súťaž Slova 2016

Víkendy v Narnii ‒ Víkend na lodi Ranný pútnik
20. – 22.05. sa v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach bude konať duchovná víkendovka pre
mladých, ale nielen pre nich. Tento víkend nesie názov
Víkend na lodi Ranný pútnik: Objavovanie toho, kto
som a akú mám hodnotu v Božích očiach. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na adrese: Masarykova
35, 071 01 Michalovce, mailom na adrese: micssr@
misionar.sk alebo na tel. čísle: 0911 073 073. Cena pre
pracujúcich je 26 eur a pre študentov 20 eur.

V lekárni mi magistra zamenila lieky, veľmi
sa mi zhoršil zdravotný stav a teraz mám
z toho doživotné zdravotné následky.
Dobrý deň! Daný problém je taký závažný a zložitý, že vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií
špecializujúcich sa na tzv. medicínske
právo, s ktorou si preberiete váš problém,
pričom, pravdaže, môžete využiť aj vaše
právo na podanie podnetu na Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
resp. Štátny ústav na kontrolu liečiv. Podľa
výsledkov šetrenia, dôkazov a posudkov
vám právny zástupca následne poradí, ako
si uplatniť nárok na náhradu škody.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA
& Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
14.40 Môj názor – publicistika 16.55 Pius
XII.: Pod rímskym nebom 2 (2) – film 20.25 Duchovná
poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú
v novej relácii TV Lux prinášať odpovede na vaše otázky
i pochybnosti P
J09.05. (pondelok) 11.10 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 12.55 Duchovná poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc v novej relácii TV Lux prinášajú
odpovede na vaše otázky i pochybnosti R
J10.05. (utorok) 20.50 GkM P
J11.05. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Leonid Fedorov
– Hranica medzi pravdou a temnotou – dokument
o gréckokatolíckom kňazovi, ktorý bol prenasledovaný
a neskôr poslaný do vyhnanstva. V Ján Pavol II. ho v roku
2001 vyhlásil za blahoslaveného P 2
J12.05. (štvrtok) 12.55 GkM R 16.55 Podobenstvo o kreditkách – dokument o peniazoch, ktoré tvoria len 10 %
úspechu. Všetko ostatné závisí od správnych ľudí, ale
najmä od Božieho požehnania P
J13.05. (piatok) 04.00 GkM R 13.55 Chvály (Dominika
Gurbaľová) – náboženský program 17.30 Aids, kondómy
a Katolícka cirkev – dokument o postoji Cirkvi k prevencii
a liečbe tejto civilizačnej choroby P 2 22.55 GkM R
J14.05. (sobota) 20.25 Pavol VI. – pápež v búrlivých časoch
– film o pápežovi, pôsobiacom v období fašizmu, druhej
svetovej vojny a Druhého vatikánskeho koncilu P 2
J08.05. (nedeľa)

18.50 Biblické príbehy 20.25 Duchovná
poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc v no-

slovo v kultúre

J15.05. (nedeľa)

vej relácii TV Lux prinášajú odpovede na vaše otázky
i pochybnosti
J16.05. (pondelok) 11.10 GkM R 20.25 V Samárii pri studni
– náboženská publicistika P
J17.05. (utorok) 20.50 GkM P
J18.05. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Návrat, španielske
deti v ZSSR – dokument o troch deťoch, ktoré utiekli pred
občianskou vojnou v Španielsku do ZSSR. Po perestrojke
zisťujú, kde sa nachádza ich rodná zem, ktorú spolu
s vierou v detstve opustili. P 2
J19.05. (štvrtok) 09.10 Brat František – animované príbehy veselého brata Františka P (1) 12.55 GkM R 22.55
Duchovná poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján
Buc prinášajú odpovede na vaše otázky i pochybnosti
J20.05. (piatok) 04.00 GkM R 09.10 Brat František – animované príbehy veselého brata Františka (2) P 22.55
GkM R
J21.05. (sobota) 18.00 GkM R 20.25 Pavol VI. – pápež
v búrlivých časoch – film o pápežovi, pôsobiacom v období fašizmu, druhej svetovej vojny a Druhého vatikánskeho
koncilu P 2 (2)
J22.05. (nedeľa) 18.50 Biblické príbehy 20.25 Duchovná
poradňa – otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc prinášajú odpovede na vaše otázky i pochybnosti P 20.55
Medzi nebom a zemou – hostkou Mariána Gavendu
bola pred časom lekárka a zároveň onkologická pacientka MUDr. Zuzana Böhmová. Keď 3. apríla 2014 zomrela,
zanechala svojej rodine i širokej verejnosti výnimočnú
kuchársku knihu Zuzkina kuchárska knižka. Aj o tom
porozprával jej manžel, očný lekár MUDr. Peter Böhm.

Emil Balaščák: Vyšný Tvarožec
História obce od roku 1414
Kniha vyšla pri príležitosti šesťstého výročia založenia
obce Vyšný Tvarožec. Jej 383 strán je bohato ilustrovaných dobovými fotografiami. Autor sa v knihe
podrobnejšie zaoberá vysťahovalectvom rodín, najmä
do Spojených štátov a Kanady. Toto veľké presídlenie
obyvateľov po druhej svetovej vojne popísal v samostatnej kapitole. Podobne sa venoval aj vysťahovalcom
do oblasti Sriemskej Mitrovice a ich potomkom.
Podrobne je spracovaná história Cirkvi, a to najmä udalosti predchádzajúce malému a veľkému soboru v Prešove, kde bola Gréckokatolícka cirkev
násilne pričlenená k pravoslávnej. Desiatky strán sú venované cirkevným
matrikám nielen z Vyšného, ale aj z Nižného Tvarožca a Sveržova od roku
1794. Prináša prehľad sčítania ľudu v rokoch 1857 a 1869, venuje sa vzácnej
školskej kronike, kde sa nachádzajú údaje od roku 1750 a uvádza aj mená
tu pôsobiacich farárov a učiteľov. Významnými boli biskupi Jozef Gaganec
a blahoslavený Vasiľ Hopko. Kniha približuje aj iné oblasti miestneho života.
Medzi ne patrí existencia pohraničnej finančnej stráže či hasičského zboru.
K vzniku obce sa viaže legenda datovaná do 13. storočia. Tá hovorí
o pastierovi, ktorý mal veľký košiar. Predával syr a keďže ho nestačil
vyrábať len z ovčieho mlieka, pridával aj kravské. Ľudia ho začali prezývať
Tvarož, Tvarožník, od čoho vznikol názov obce.
Vyšný Tvarožec patril k rusínskym dedinám v panstve Makovica. Preto
sa autor v diele venuje aj histórii Rusínov, etnickej a geografickej situácii
ich osídlenia, ako aj optácii obyvateľov Zakarpatska v rokoch 1945 až
1947. V obci je jeden minerálny železitý a síro-uhličitý prameň. Charakteristickou črtou obyvateľov bola v minulosti početnosť rodín. Počet detí sa
pohyboval od päť do osem. Pre biedny život (keďže orná pôda nepostačovala na uživenie početnej rodiny) mnoho otcov odchádzalo za prácou
do Ameriky a niektorí tam aj ostali. (Juraj Balaščák)
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TV NOE
J09.05. (pondelok) 11.45 Bible pro nejmenší 13.40 Duchovní malby – Petr a Pavel (8) 16.35 Poslové naděje
– nový dokumentárny film o živote a práci Bratislavskej
viceprovincie redemptoristov
J10.05. (utorok) 22.30 Řeckokatolický magazín (ŘkM) P
22.45 Staňte se solí – dokument o priebehu európskeho
stretnutia Taizé 2014 v Prahe
J11.05. (streda) 09.40 Přímý přenos generální audience
papeže 10.50 Stretko – dok. o putovaní relikvií dona Bosca po Slovensku 16.20 Krůček po krůčku – dok. o misijnej
práci v oblasti severozápadnej Etiópie 19.15 Více než
diaspora – dok. o pražskom gréckokatolíckom exarchovi
Ladislavovi Hučkovi, ktorému sa podarilo pozdvihnúť
gréckokatolícke spoločenstvo na najrýchlejšie rastúce
spoločenstvo katolíkov v Českej republike
J12.05. (štvrtok) 19.15 ŘkM R
J13.05. (piatok) 13.25 Učedníci a misionáři – dokument
o ľudových misiách v Brazílii
J14.05. (sobota) 20.05 Pouť (The Way, 2010) – film
o americkom lekárovi (Martin Sheen) , ktorý nastupuje
na neplánovanú púť do Santiaga de Compostela
J15.05. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 10.00 Mše svatá ze slavnosti
Seslání Ducha Svatého z Vatikánu
J16.05. (pondelok) 20.00 Poslední noc Johanky z Arku
– film

21.25 ŘkM P
J19.05. (štvrtok) 06.35 ŘkM R
J17.05. (utorok)

Zázraky z neba

2

Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami v rodine Beamovcov z USA. Keď
sa Christy (Jennifer Garnerová) dozvie, že jej desaťročná dcérka Anna (Kylie Rogersová) trpí zriedkavým
nevyliečiteľným ochorením, začína sa ťažký boj
s časom. Veci naberú ešte dramatickejší priebeh, keď
malá Anna spadne zo stromu a utrpí vážne zranenia,
ktorých následkom prežije zážitok blízky smrti. To, čo
nasledovalo po jej prebudení, nedokáže vysvetliť ani
moderná medicína, a mnohí to nenazvú inak ako zázrak. Film bol nakrútený podľa rovnomennej knihy z pera Christy Beamovej, ktorá nedávno
vyšla aj v slovenskom preklade. (www.itafilm.sk)

The Ember Days: Valitus
Manželia Jason a Janell Belcherovci sa spoznali
na americkom festivale kresťanskej hudby Cornerstone v roku 2006, v tom istom roku sa vzali a rozhodli sa
žiť na Novom Zélande, kde založili skupinu The Ember
Days. Dnes žijú v americkom Texase, hrajú s obmenenou zostavou a bez vydavateľstva. Po viac ako
dvoch rokoch vydávajú nový album s názvom Valitus.
Toto slovo v preklade z fínčiny znamená nárek a skutočne tak aj pôsobí.
Seversky, pochmúrne, zádumčivo. Zároveň je to ale jedna z vecí, ktorá ho
robí výnimočným. Valitus je ako biblická Kniha nárekov – je o bolesti, ale
aj o novej nádeji. Manželia Belcherovci nesklamali. Opäť vydali výnimočný album plný emócií, s dobrým zvukom a hlbokým obsahom. (Michal
Pavlišinovič)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
J06.05. (piatok) 10.30 Predstavujeme cirkevných otcov
16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J07.05. (sobota) 12. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove 10.30 Svätá omša
spojená s eucharistickou adoráciou 14.15 Prednáška
rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho
milosrdenstva
J08.05. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky
J10.05. (utorok) 16.30 Duchovný obzor – slávnosť Zoslania
Ducha Svätého, hosť: prof. František Trstenský P 20.00
Duchovný obzor R
J12.05. (štvrtok) 16.30 História a my P 20.00 História
a my R 21.00 Gospelparáda
J13.05. (piatok) 10.30 Predstavujeme cirkevných otcov
16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J14.05. (sobota) 10.00 Viera do vrecka – praktická príručka
pre každého kresťana 18.00 Emauzy – archijerejská svätá
liturgia z Baziliky Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach; slávi košický biskup Milan Chautur 20.15 Od ucha
k duchu – Turíčna vigília – priamy prenos z Baziliky sv.
Kríža v Kežmarku

06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 Sv.
Ján Pavol II. – pápež rodiny

J15.05. (nedeľa)

1
q

Oblejete

Sťahovací
záves

Autor:
Vladimír
Komanický

RTVS
JEDNOTKA
J11.05. (streda) 20.25 Schindlerov zoznam – filmová
dráma o prenasledovaní Židov, inšpirovaná skutočnými
udalosťami 5

DVOJKA
10.15 Orientácie P 20.15 Slovo – príhovor Jana Hradila, Cirkev československá husitská P
01.35 Slovo R
J13.05. (piatok) 11.25 Orientácie
J08.05. (nedeľa)

09.00 Svätá liturgia na Turíce – archijerejská svätá liturgia z Katedrály Povýšenia sv. Kríža
v Bratislave; slávi bratislavský biskup Peter Rusnák
J15.05. (nedeľa)

Veľhad
americký

Vyučuj

2
q

Vlasť,
po česky

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety v Košiciach 17.05 Duchovné horizonty – magazín
o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou
Eliášovou (Regina)
J15.05. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici/ 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia (Regina)
J22.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Vranova
nad Topľou
J27.5. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ján Karas) (Regina)
J29.05. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Cirkvi bratskej z Bratislavy
rádio slovensko
J08.05. (nedeľa)

JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

rádio regina
17.05 Viera v živote
20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
rádio devín
JPondelok
JUtorok

JNedeľa

07.00 Krajina duše

relax

Pomôcky:
Aalto, Achta, V poriadku
Reet, Yaak,
Choa

16.30 Duchovný obzor – akcia 9 mesiacov za život, hosť: otec Dušan Škurla P 20.00 Duchovný
obzor R
J20.05. (piatok) 10.30 Predstavujeme cirkevných otcov
16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J21.05. (sobota) 10.00 Viera do vrecka – praktická príručka
pre každého kresťana 20.15 Od ucha k duchu – Prenasledovanie biskupa Jána Vojtaššáka, hosť: historik Róbert Letz
J22.05. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 20.30
Karmel
J31.05. (utorok) 16.30 Duchovný obzor – Život a dielo
Ireneja z Lyonu, hosť: otec Ján Krupa P 20.00 Duchovný
obzor R
J17.05. (utorok)

Zmena programu vyhradená.

J20.05. (piatok) 23.05 Stíny barbarské noci – dokument
o likvidácii mužských reholí – Akcia K
J21.05. (nedeľa) 11.15 ŘkM R

Fínsky
architekt

Zhrubnutý
koreň
niektorých
rastlín

Rozprávkový
silák

Počula

Koleso

S R K O C Ú R O N A K E D D M I D
N V Y I

1050 v Ríme
Prilba
Obyvateľka
Arábie

Belgické
mesto

R V I

T O A M I Á A O O I U T B E

Y E O L L J S B N M CH D L O O Ž O
E N A L K O K P Y A A E U S J S M
Y D E L S V E D E C T V O L
I

4

Kanadská
rieka

Modular As
sault Vehicle
Čiara

Mozambické
mesto
Leví,
zastarale

Citoslovce
mľasku
Severské
zviera

Patriaci
Achillovi

Popevok

Ako

Cudzí súhlas

2016 / 10

Legenda: ALKÉN, ATÓMY, CELKY, CIEVY, CVIKLA, DEKAN, EPOCHA,
FARY, CHATÁR, ISTIČE, KOCÚR, KVETY, LIPID, MACOCHA, MAFIA,
METLA, MODUL, MYDLO, OBRAD, ODSUN, OSADA, OSIVO, OSOBY,
PIVOVAR, PLODY, PORADY, RIVAL, SKALÁR, SKELET, SKLOVEC, SLEDY,
SLOVO, SNINA, SONDY, SPEVÁCI, STANICA, STROMY, SVEDECTVO,
SVEDOMIE, SVETLO, ŠKOLA, TELURID, TEPNA, TRASY, UDICA, ULICE,
VÁNOK, VENDETA, VOJAK, VOLIČI, VRSTVA, VYHNE, ZÁVOD, ZMENY

3

q

Ocielok,
po česky

I Á P O Á S T T

E K F C L N R Ó I

D S P O R A D Y T S A Y F A R Y I

Hudobný
nástroj

Chemická
značka
hliníka

Ján
v Londýne

I

I O O I O D S U N A K N M K D Y E

Hudobná
stupnica

Domáce muž.
meno
Zvýšený
tón „a“

I A Y Á R S T

P I V O V A R D L L É A I O D M Č

Časti celku

Sumerský
boh nebies

I Č I

E N M E T L A A V T S R V R A S

L T H T Z O E C L
Terénny
pretek

q

EČV Košíc

I D

Jeden
z apoštolov

School of
Visual Art

Banco Central
del Ecuador

E A E

I V K C A T M P M C O R P Y

Veľa ráz

Arménske
mesto

I

O Č E

Piest,
po česky
Československý

Nadprirodzená
bytosť

E A Š Á S V E

Venoval

Duša
u Egypťanov

Keď

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z dvojčísla 7 – 8 : Krížovka: Milosrdenstvo
prebýva v srdci každého človeka. Osemsmerovka: Kde nie je
spravodlivosť, tam nie je pokoj.

Čln na Rýne

Výherca: Eva Sabolová z Gelnice
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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7. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Program púte:
09.00 otvorenie púte a privítanie pútnikov
09.15	Akatist požehnania rodín

10.00 archijerejská svätá liturgia
hlavný sláviteľ a kazateľ:
vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
spev: Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
z Košíc

14.50 príprava na hodinu Božieho milosrdenstva
15.00 hodina Božieho milosrdenstva

Bližšie informácie získate vo vašom
gréckokatolíckom farskom úrade.

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
13. – 15.05. AŠAD
20. – 22.05. Zbav nás zlého. Kurz vedie otec Jozef
Maretta. Veková kategória: 14 – 30 rokov
10. – 12.06. BÁRKAFEST 2016. Na tradičnom festivale na vás čakajú vystúpenia gospelových kapiel,
katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich
ľudí. Pre účastníkov, ktorí si chcú u nás objednať
nocľah a stravu, je na webe vytvorený prihlasovací
formulár. Pre ubytovaných účastníkov Bárkafestu je
vstupné 5 eur, pre ostatných 7 eur (platí sa pri vstupe do areálu). Koniec nahlasovania: 8. jún.
Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
11.05. Svätá liturgia (17.00 h), Stretnutie v GKFÚ Košice-Staré mesto (18.00 h)
16.05. Svätá liturgia (17.00 h), Stretnutie v GKFÚ Košice-Staré mesto (18.00 h)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
18.05. Svätá omša a adorácia v minoritskom kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
15.06. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
18.06. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne,
Soľ (08.00 – 13.00 h)
18.06. Chvály SpAP s kapelou F6, GFC pri cintoríne,
Soľ (18.00 – 20.00 h)
09.07. Púť Rómov do Ľutiny (10.00 – 19.00 h)

ČIČAVA

15.30 poďakovanie, požehnanie devocionálií
a požehnanie na cestu

Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904 604 435
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
01. – 06.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Nielen deti vnímajú vzťah
k Bohu cez svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj cez centrum, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky.
Príspevok: 120 eur.
23. – 30.07. Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre
pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín.
V rámci programu prázdninového týždňa sme pre
vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet
do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova či filmové večery a iné aktivity.
Príspevok je 300 eur za rodinu.

CENACOLO

14.25 katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
04.06. Fatimská sobota (10.30 h)
05.06. Malá púť (10.30 h)

UNIPAS
KOŠICE

12.00 prestávka na obed, možnosť navštíviť
Centrum Jána Pavla II.

Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
13.05. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
04.06. Fatimská sobota (08.30 h)

bárka

09.50	Pozdravné slovo
J. Em. kardinála Stanislava Dziwisza

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
13. – 14.05. Odpustová slávnosť
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

sigord

DO SANKTUÁRIA
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční
spolu s gréckokatolíkmi z Poľska
v sobotu 21. mája 2016

pútnické miesta

Srdečne vás pozývame na

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
10.05. Kňazský deň (08.30 h)
14.05. Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ (15.00 h)

