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19. storočie bolo storočím veľkých zmien.
Priemyselná revolúcia menila spoločenský
systém a veľkou túžbou pápeža Leva XIII.
(1878 – 1903) bolo zblížiť Cirkev s moderným
svetom. Lev XIII. sa stal známy encyklikou
Rerum Novarum, v ktorej položil základy
sociálneho učenia Cirkvi. Cirkev vstúpila
do dialógu s moderným svetom, čo ju zároveň inšpirovalo k vnútrocirkevnému dialógu.
To ovplyvnilo aj postoj pápeža k východným
katolíkom. Na rozdiel od svojich predchodcov už nechcel len prijímať zákony a cirkevné nariadenia vo vzťahu voči východným
katolíkom, ale pred každým rozhodnutím
počúvať ich hlas. Tento východný hlas zaznel
v celej Cirkvi aj vďaka medzinárodnému
eucharistickému kongresu, ktorý sa v roku
1893 uskutočnil v Jeruzaleme. Bolo na ňom
prítomných niekoľko zástupcov východných
katolíckych cirkví, a takto bol vyslaný silný

impulz celému kresťanskému Východu,
pozývajúci všetkých k zjednoteniu. Lev XIII.
nezostal len pri slávnostných deklaráciách,
ale podnikol aj mnoho konkrétnych krokov.
V roku 1894 zvolal do Vatikánu zástupcov
jednotlivých východných katolíckych cirkví
a v tom istom roku vydal aj apoštolský list
Orientalium dignitas, ktorým chcel obhájiť
zmysel východných tradícií pre celú Cirkev.
Rovnocenné postavenie východných katolíckych cirkví s latinskou Cirkvou malo byť
zvýraznené aj zriadením samostatnej a autonómnej kongregácie pre záležitosti kresťanského Východu v rámci Rímskej kúrie. Toto
sa stalo skutočnosťou za pontifikátu pápeža
Benedikta XV., ktorý 1. mája 1917 publikovaním motu proprio Dei providentis zriadil
Kongregáciu pre východnú cirkev. Pápež vyhradil predsedníctvo v tejto kongregácii sebe
a svojim nástupcom, tak ako to bolo v prípade dvoch ďalších dôležitých kongregácií:
Svätého ofícia a Konzistoriálnej kongregácie.
Kardinál v nich mal len úlohu sekretára,
čo malo zdôrazniť zvláštne spojenie týchto
úradov s rímskym pápežom a ich význam pre
celú Cirkev.
Počas nasledujúcich
desaťročí pápeži niekoľkokrát špecifikovali
a rozšírili kompetencie
tejto tzv. Východnej
kongregácie. V roku 1931
bola v rámci kongregácie zriadená špeciálna
komisia pre liturgiu,
ktorá pripravila a vydala
liturgické knihy pre
rôzne východné obrady,
ktoré prispeli k obnove liturgického života

Budova Pápežského ruského kolégia v Ríme

východných katolíckych cirkví. V roku 1938
bola Východnej kongregácii priznaná plná
právomoc nad všetkými katolíkmi, východnými aj západnými, na tradičných územiach
kresťanského Východu. Veľmi dôležitou oblasťou práce Východnej kongregácie v tomto
období bola aj príprava Kódexu cirkevného
práva pre východné cirkvi a po zvolaní
Druhého vatikánskeho koncilu aj príprava
podkladov pre koncilové rokovania.
Rok založenia Kongregácie pre východnú
cirkev je zároveň rokom veľkých politických
zmien a revolúcií v Rusku. Preto pápež Pius
XI. už v roku 1925 zriaďuje v rámci kongregácie aj komisiu pro Russia, ktorá sa mala
starať o duchovné potreby ruských katolíkov
doma a v zahraničí. Pre tieto potreby bolo
v roku 1929 zriadené v Ríme aj Russicum –
Pápežské ruské kolégium, ktoré taktiež dostala do správy Východná kongregácia. Jeho
úlohou bolo pripravovať kňazov na misijné
pôsobenie do Ruska a za jeho prvého rektora
bol vymenovaný slovenský jezuita p. Vendelín Javorka SJ. Neodmysliteľnou súčasťou
kvalitnej intelektuálnej a duchovnej prípravy
misionárov pre kresťanský Východ, ako aj
mnohých východných katolíckych kňazov
bolo ešte v roku 1917 zriadenie Pápežského
východného inštitútu v Ríme, ktorý do dnešných dní spolu s Russicom ponúka možnosti
štúdia a ubytovania aj niekoľkým gréckokatolíckym kňazom zo Slovenska.
Zriadenie špecifickej kongregácie pre
záležitosti kresťanského Východu v rámci
Rímskej kúrie bolo samo osebe uznaním istej
rovnoprávnosti východnej a západnej tradície v rámci Katolíckej cirkvi. Samotný názov
kongregácie v tomto období medzi dvoma
vatikánskymi koncilmi Pro Ecclesia Orientale (pre východnú cirkev) však ešte poukazoval
na to, že sa nebrala na vedomie skutočnosť,
že v rámci kresťanského Východu existuje
niekoľko odlišných, samostatných a obradovo rozdielnych východných katolíckych
cirkví. Toto definitívne potvrdil až Druhý
vatikánsky koncil.

Pápež Lev XIII. (vľavo) a pápež Benedikt XV. (vpravo)
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Človek stavia krásne kamenné chrámy, aby sa
v nich mohol rozprávať s Bohom. Boh stvoril
krajší, živý chrám stvorenstva – les. Dielo,
v ktorom sa zjavuje Božia múdrosť a dokonalosť.
Les je spoločenstvom stromov, rastlín,
živočíchov, v ktorom fungujú vzájomne prospešné vzťahy. Chráni pôdu, priaznivo vplýva
na ovzdušie, obeh vody, prostredie, zdravie.
Stromy znižujú hlučnosť, prašnosť, vylučujú
fytoncídy, látky, ktoré odpudzujú škodlivé
mikroorganizmy.
Ťažba dreva, často nezákonná, najmä
v tropických krajinách (pľúca Zeme) a tiež
vypaľovanie lesov napríklad kvôli pestovaniu
palmy olejnej, predstavujú hrozbu pre svetové lesy. Zvyšuje sa odlesňovanie a znehodnocovanie lesa, čo vplýva na klimatické zmeny
(otepľovanie, extrémy počasia, záplavy),
znečistenie ovzdušia, ohrozenie biologickej
rozmanitosti. Rozširujú sa púšte, poškodzuje
pôda. Vplyv na hospodárske, sociálne, životné podmienky je veľmi tvrdý.
Svätý Otec sa v encyklike Laudato si touto
témou zaoberá: „Klíma je spoločným dobrom všetkých a pre všetkých“ (LS 18) a upozorňuje, že „ľudstvo je povolané uvedomiť
si nevyhnutnosť zmien v životnom štýle, vo
výrobe a spotrebe, aby bolo možno bojovať s otepľovaním alebo aspoň s ľudskými
príčinami, ktoré ho spôsobujú a zosilňujú“
(LS 18).
V krajinách Európskej únie sa uvedomelo
zvyšuje výmera lesov aj zásoba dreva. U nás
na Slovensku sa na lesných pozemkoch
odborne hospodári podľa programov starostlivosti o lesy, obhospodarovanie väčšiny lesov
je certifikované. Okrem hospodárskych lesov
určených na produkciu dreva máme vyhlásené lesy osobitného určenia i ochranné
lesy na plnenie mimoprodukčných funkcií.
Výmera lesných pozemkov sa za ostatných
desať rokov zvýšila o 0,46 %. Plocha lesov
s výškou nad päť metrov na všetkých pozemkoch však v rokoch 2001 – 2014 klesla o 6 %.
Na lesných pozemkoch to súvisí s plánovanou ťažbou aj s veľkými kalamitami. Tieto

pozemky sa zalesňujú. Stály tlak drevárov
a obchodníkov na vyššie ťažby nie je však
únosný. Horšie je to mimo lesných pozemkov, kde sa čistia pasienky často nie pre
dobytok, ale na biomasu, štiepku na kúrenie
alebo dosky. Niekedy pre drevo akoby ľudia
nechceli vidieť les.
Svätý Otec pripomína: „Vo svete sa množia
vonkajšie púšte, pretože sa veľmi rozšírili
púšte vnútorné... Povolanie strážiť Božie
dielo je podstatnou súčasťou cnostného
života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života.“ (LS 129)
Človek ako strážca lesa pre púšť vo svojom
vnútri zlyháva. „V niektorých krajinách existujú pozitívne príklady zlepšovania životného prostredia, ako je ozdravenie niektorých
riek, ktoré boli desiatky rokov znečistené,
obnova pôvodných lesov, skrášlenie krajiny
ozdravnými zásahmi do životného prostredia, stavebné projekty s veľkou estetickou
hodnotou, pokroky v produkcii čistej energie
a v zlepšovaní verejnej dopravy. Tieto diela
neriešia globálne problémy, ale potvrdzujú,
že človek je ešte stále schopný pozitívne
zasahovať. Bol stvorený pre lásku a uprostred
jeho ohraničenosti nevyhnutne klíčia aj
skutky veľkodušnosti, solidarity a starostlivosti,“ (LS 37) hovorí Svätý Otec. Vyzýva nás
konať každodenné malé skutky starostlivosti, ktoré môžu zmeniť svet (LS 126 – 127).
Ako? Pre vlastníkov lesa je víziou prírode
blízke obhospodarovanie. Všetci by sme mali
chrániť les, sadiť stromy, recyklovať papier,
nepoškodzovať prírodu, neznečisťovať ju
odpadmi. Správať sa v lese zodpovedne,
s úctou a pokorou ako v chráme. Zdravý les
je oslávením Božej lásky a vizitkou gazdu –
dobrého človeka.

Ing. Milan Lichý
člen environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


Egyptské bezpečnostné sily odrazili
18. apríla útok ozbrojencov Islamského
štátu, ktorí sa snažili napadnúť Kláštor sv.
Kataríny na juhu Sinajského polostrova.
Podľa agentúry Asia News sa islamskí radikáli nedostali ani cez bezpečnostný koridor
vo vzdialenosti 800 metrov od kláštora,
pričom počas prestrelky bol zabitý jeden
egyptský vojak, ďalší štyria boli zranení.
Kláštor sv. Kataríny je najstarším kresťanským kláštorom, ktorý bol založený v 6.
storočí na úpätí hory Sinaj a patrí Gréckej
pravoslávnej cirkvi. V roku 2000 ho navštívil pápež Ján Pavol II. (SITA)

Svätý Otec František navštívil 22. apríla
vo večerných hodinách Baziliku sv. Bartolomeja, ktorá je od roku 1999 na základe
priania Jána Pavla II. miestom pamiatky
novodobých mučeníkov. Baziliku, ktorá sa
nachádza na Tiberskom ostrove v Ríme,
spravuje Komunita sv. Egídia. Svätý Otec
na tomto mieste predsedal liturgii slova
s modlitbami vyjadrujúcimi duchovné odkazy svedkov viery od začiatku 20. storočia
až po súčasnosť.

Bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko slávil 23. apríla svätú omšu vo
vypálenom Chráme Panny Márie Al Tahira
v irackom meste Karakoš. „Uprostred
obhorených múrov chrámu žiarilo svetlo
Ježiša Krista, prichádzajúceho cez slovo,
premenený chlieb či spoločenstvo,“ uviedol
na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Otec biskup Haľko priletel do Erbilu,
aby osobne podporil a povzbudil humanitárny tím Slovákov a zároveň odovzdal arcibiskupovi arcidiecézy Kirkuk a Sulejmania
Mons. Thomasovi Youseffovi Mirkisovi dar
Konferencie biskupov Slovenska vo výške
40 000 eur. (RV)

V mene Svätého Otca zaslal štátny
sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin
list účastníkom 40. národného stretnutia
Hnutia obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa
konalo od 22. do 25. apríla v Rimini. V liste píše: „Pápež František vás povzbudzuje
zostať zjednotenými v láske a v modlitbe
s Duchom Svätým, ktorý umožňuje túto
jednotu. Cirkev očakáva toto svedectvo,
aby nikto nezostal bez svetla a sily evanjelia.“ (RV)

Od 21. mája do 28. júla sa uskutoční
prenesenie časti ostatkov sv. Mikuláša,
ktoré sa nachádzajú v pápežskej bazilike
mesta Bari v Taliansku, do Ruskej pravoslávnej cirkvi. Počas 930 rokov relikvie
nikdy neopustili Bari. Dohoda o tomto
jedinečnom čine bola dosiahnutá po minuloročnom historickom stretnutí patriarchu
Kirilla a Svätého Otca Františka. (TS ČBK)
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nového sídla
▌▌Posviacka
Hajdúdorožskej metropolie v Debrecíne
V maďarskom Debrecíne sa 29. apríla konala
slávnosť požehnania Metropolitného úradu
Hajdúdorožskej metropolie. V budove
na Petőfiho námestí 8 bude mať odteraz
sídlo aj Archieparchiálny úrad eparchie
Hajdúdorog. Slávnostný obrad požehnania
vykonali viacerí biskupi: ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a prímas Maďarska
kardinál Péter Erdő, kyjevsko-haličský vyšší
arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hajdúdorožský
metropolita Fülöp Kocsis, miškovecký eparcha Atanáz Orosz a apoštolský administrátor
Nyíregyházskej eparchie otec Ábel Szocska
OSBM.
Na obrade sa zúčastnili aj ďalší gréckokatolícki biskupi: vladyka Kurt Burnette
z eparchie Passaic (USA), vladyka Djura
Džudžar, apoštolský exarcha Srbska, vladyka
Virgil Bercea z Oradey z Rumunska, vladyka Mihai Frățilă, eparcha Bukureštskej

eparchie z Rumunska, vladyka Milan Šášik
CM, mukačevský eparcha. Na slávnosti
nechýbal emeritný hajdúdorožský eparcha
vladyka Szilárd Keresztes. Medzi prítomnými hosťami boli aj predstavitelia maďarskej
vlády a zástupcovia rôznych náboženských
vierovyznaní z Maďarska.
Kardinál Erdő vo svojom príhovore okrem
iného uviedol, že posviacka nového metropolitného sídla Maďarskej gréckokatolíckej
cirkvi svedčí o tom, že táto cirkev dosiahla vo
svojom vývoji nový stupeň. Ako dodal, budova či organizácia však nestačí na dosiahnutie
večnej hodnoty, ktorou je spása duší. To je
stavba, ktorú buduje Ježiš a v ktorej chce prebývať. Kardinál vyjadril aj želanie, aby sa toto
miesto stalo domovom pre Ježišovu milosrdnú lásku a aby odtiaľ vychádzala do sveta
dobrá zvesť evanjelia. (hd.gorogkatolikus.
hu/Stanislav Gábor)

v Poľsku si pripomenuli
▌▌Gréckokatolíci
70. výročie akcie Visla
Sedemdesiate výročie neslávne známej akcie
Visla si 30. apríla pripomenuli archijerejskou
svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Przemyšli. Hlavným slúžiteľom bol przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita
Eugen Popovič, spolu s ním koncelebroval
vladyka Ivan Martyniak, emeritný przemyšlsko-varšavský arcibiskup, vladyka Bohdan
Dziurach, sekretár Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorý zastupoval
kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa
Sviatoslava Ševčuka. Na spomienkovej
slávnosti sa zúčastnil aj Andrij Deščycja,
veľvyslanec Ukrajiny v Poľsku, Oleg Synyutka, predseda Ľvovskej regionálnej štátnej
správy, a mnohí ďalší predstavitelia štátnej
a miestnej správy.

Vo svojej homílii vladyka Eugen pripomenul tragické udalosti z apríla 1947, keď
došlo k násilnému vysídleniu vyše 35-tisíc
Rusínov-Lemkov z oblasti ich rodných
Karpát na severozápad Poľska a ďalších
niekoľko tisíc do oblasti pôvodne osídlených
volyňskými Čechmi. Poukázal na duchovnú
elitu národa, na všetkých biskupov, kňazov,
intelektuálov, ktorí hrdinsky znášali túto
obetu prenasledovania a násilia. Veriacich
vyzval, aby nikdy nezabudli na túto udalosť
spred sedemdesiatich rokov, a povzbudil ich
k starostlivému uchovávaniu svojej duchovnej, kultúrnej a národnej identity. (ugcc.ua/
Michal Pavlišinovič)
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Slovo svätého otca

prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus
vstal z mŕtvych a ja som na to vsadil.‘ Bratia
a sestry, toto je to, čo som vám chcel povedať.
Vráťte sa dnes domov, opakujúc si vo svojom
srdci: ,Kristus vstal z mŕtvych‘. (úryvok homílie zo 16. apríla 2017)

Je tu život!

Zdroj života
Marek Baran
foto: vijesti.me
JJ

Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych
Svätý Otec František na Veľkonočnú nedeľu pripomenul Božiemu ľudu poslanie Cirkvi
ohlasovať Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Povedal: „Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: ,Ježiš
vstal z mŕtvych!‘ Nuž ako to je? Peter, Ján
i ženy išli k hrobu, a ten bol prázdny. On tam
nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku,
v smútku z porážky: Majster, ich Majster,
ten ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je
porážka, toto je cesta porážky, cesta k hrobu.
Ale anjel im hovorí: ,Nie je tu, vstal z mŕtvych.‘ To je prvé ohlasovanie: ,Vstal z mŕtvych!‘ A potom zmätenosť, zatvorené srdce,
zjavenia. Nuž, učeníci zostávajú zatvorení
celý deň vo večeradle, pretože mali strach,
že sa im prihodí to, čo sa prihodilo Ježišovi.
A Cirkev nám neprestáva hovoriť do našich
porážok, prihovárať sa k našim uzavretým
a bojazlivým srdciam: ,Zastav sa, Pán vstal
z mŕtvych.‘ Ale ak Pán vstal z mŕtvych, ako
to, že sa dejú tieto veci? Prečo sa dejú mnohé
nešťastia, choroby, obchodovanie s ľuďmi,
vojny, ničenia, zohavenia, pomsty, nenávisť?
Nuž, kde je Pán? Dnes Cirkev neustáva
hovoriť: ,Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych.‘ A to
nie je fantázia. Zmŕtvychvstanie Krista nie je
sviatok s mnohými kvetmi. Je to síce pekné,
ale toto nie je všetko. Je to viac. Je to tajomstvo odvrhnutého kameňa, ktorý sa nakoniec
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stáva základom našej existencie. Kristus vstal
z mŕtvych – toto to znamená. V tejto kultúre
skartácie, kde sa to, čo neslúži, vyhadzuje,
tento kameň – Ježiš – je skartovaný. A pritom je to zdroj života. A aj my, kamienky
na zemi, na tejto zemi bolesti, tragédií,
s vierou v zmŕtvychvstalého Krista nachádzame zmysel uprostred toľkej biedy. Zmysel

Ak Kristus vstal z mŕtvych, môžeme
hľadieť novými očami a novým srdcom
na všetky udalosti v našom živote, aj na tie
najnegatívnejšie. (twitter Svätého Otca
Františka z 20. apríla 2017)

hľadieť poza to, zmysel povedať: ,Pozri, nie
je tu múr, je tu obzor, je tu život, je tu radosť,
je tu kríž s touto dvojakosťou. Pozeraj ďalej,
nezatváraj sa. Ty, kamienok, máš zmysel v živote, pretože si kamienok pri tom kameni,
pri tej skale, ktorú zloba hriechu skartovala.‘
Čo nám hovorí Cirkev dnes vzhľadom na toľké tragédie? Jednoducho toto: skartovaný
kameň nie je v skutočnosti naozaj skartovaný. Kamienky, ktoré veria a priľnú k tej skale,
nie sú skartované, majú zmysel, a s týmto cítením Cirkev opakuje z hĺbky srdca: ,Kristus
vstal z mŕtvych.‘ Zamyslime sa trocha, každý
z nás pomyslime na každodenné problémy,
na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými
trpí niekto z našich príbuzných, pomyslime
na vojny, na ľudské tragédie a jednoducho,
pokorným hlasom, bez kvetov, sami pred
Bohom a pred sebou povedzme: ,Neviem,

Svätý Otec vo svojom príhovore povzbudil
veriacich k tomu, aby boli ľuďmi vzkriesenia:
„V dnešnom evanjeliovom úryvku môžeme
zachytiť ozvenu slov anjela určených ženám,
ktoré prišli k hrobu: ,Rýchlo choďte povedať
jeho učeníkom: – Vstal z mŕtvych‘ (Mt 28,
7). Cítime, ako je aj nám adresované pozvanie poponáhľať sa a ísť ohlasovať mužom
a ženám dnešných čias toto posolstvo radosti
a nádeje. Bezpečnej nádeje, pretože odkedy
na úsvite tretieho dňa ukrižovaný Ježiš vstal
z mŕtvych, posledné slovo už viac nemá
smrť, ale život! A toto je naša istota. Posledným slovom nie je hrob, nie je ním smrť, je
ním život! Preto toľko opakujeme: ,Kristus
vstal z mŕtvych.‘ Lebo v ňom bol hrob porazený, zrodil sa život. V sile tejto udalosti, ktorá predstavuje opravdivú dejinnú a vesmírnu
novosť, sme povolaní byť novými mužmi
a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi
hodnotu života. Je tu život! Toto už znamená
začať vstávať z mŕtvych! Budeme mužmi
a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet
– a je ich dnes tak veľa – uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme vedieť
prejavovať gestá solidarity, gestá prijatia, živiť
celosvetovú túžbu po pokoji a snahu o životné prostredie bez poškodzovania. Ide o spoločné a ľudské prejavy, ale ak majú oporu
a podnet vo viere vo vzkrieseného Pána, získavajú účinnosť, ktorá jasne presahuje naše
schopnosti. A je to tak, pretože Kristus je
živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého
Ducha: vykupuje naše biedy, dosahuje každé
ľudské srdce a opäť dáva nádej každému, kto
je utláčaný a trpí.
Panna Mária, tichý svedok smrti a zmŕtvychvstania svojho syna Ježiša, nech nám
pomôže byť jasnými znakmi vzkrieseného
Krista uprostred udalostí sveta, aby sa tí, čo
sú v súženiach a ťažkostiach, nestali obeťami
pesimizmu a porážky, rezignácie, ale našli
v nás bratov a sestry, ktorí im ponúkajú oporu a útechu. Nech nám naša Matka pomáha
pevne veriť v Ježišovo vzkriesenie: Ježiš je
vzkriesený, je živý, tu medzi nami, a toto je
obdivuhodné tajomstvo spásy schopné premieňať srdcia a život. A nech oroduje osobitným spôsobom za prenasledované a utláčané
kresťanské spoločenstvá, od ktorých sa dnes
v toľkých častiach sveta žiada náročnejšie
a odvážnejšie svedectvo.“ (úryvok príhovoru
zo 17. apríla 2017)
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Udalosť

Humenský vikariát
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ zriadil na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla
2017 nový archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za prvého humenského vikára vymenoval humenského protopresbytera ThLic. PaedDr. Martina Zlackého, farára gréckokatolíckej Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Na Svetlý pondelok
17. apríla po archijerejskej svätej liturgii v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom ho slávnostne uviedol do úradu.
Juraj Gradoš
foto: wikimedia.org
JJ

Novozriadený Humenský archieparchiálny
vikariát má sedem dekanátov – Humenský,
Sninský, Medzilaborecký, Stropkovský, Hanušovský, Vranovský a Čemerniansky. V nich
sa nachádza 76 farností, z ktorých je najväčšia práve farnosť Humenné s 5 238 veriacimi
(údaje o počte veriacich sú podľa ostatného
sčítania obyvateľstva) a najmenšia Korunková s 93 veriacimi. Celkovo má vikariát 49 831
veriacich, o ktorých sa stará 87 kňazov v rôznych pastoračných službách. Vo vikariáte je
85 fílií, 168 chrámov a 33 kaplniek.
V zriaďovacej listine (č. j. 1230/2017), ktorá
bola prečítaná po obradoch Veľkého štvrtka
v prešovskej katedrále, sa uvádza: „Vedený
starostlivosťou o Cirkev mne zverenú chcem,
aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa
chvályhodných zvykov a mravov potrebné
na dosiahnutie čo najväčšieho duchovného
dobra aj pre najvzdialenejšie farnosti v našej
archieparchii. Preto po modlitbách a zvážení, na základe moci mne danej kánonom
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276, § 2 CCEO a po porade presbyterskej
rady zriaďujem Humenský archieparchiálny
vikariát, ktorého územie tvoria protopresbyteráty Humenné, Hanušovce nad Topľou,
Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad
Topľou-mesto a Vranov nad Topľou-Čemerné. Do Humenského archieparchiálneho
vikariátu nespadá Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli.
Nech Presvätá Bohorodička, ktorej sviatok
Zosnutia bude patrocíniom archieparchiálneho vikariátu, ochraňuje a na príhovor blahoslavených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa
a Metoda sprevádza novozriadený Humenský archieparchiálny vikariát, všetkých jej
kňazov, rehoľníkov i veriacich.“
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak na základe kánonu 247, § 1 CCEO pri ponechaní predchádzajúcich záväzkov k tomu
istému dňu vymenoval Martina Zlackého
za vikára Humenského archieparchiálneho
vikariátu s právomocami a povinnosťami
v zmysle kánona 248, § 1 CCEO v pastoračných otázkach, ktoré sú spojené s jeho
hodnosťou a s jeho určením podľa predpisov
Kódexu kánonov východných cirkví (dekrét
č. j. 1231/2017). Vikár má teda vykonávať

pastoračné návštevy vo farnostiach, vizitácie
farností, po porade s metropolitom zvolávať
kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov,
liturgické slávnosti a iné. Má sa zúčastňovať
na liturgických sláveniach a pracovných
stretnutiach Prešovskej archieparchie,
navrhovať prekladanie kňazov, štvrťročne
referovať o vikariáte. Zároveň má právo nosiť
kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Má tiež
spravovať a dozorovať stavbu novej budovy
vikariátu. V kompetencii Prešovského arcibiskupstva naďalej ostali cirkevno-právne
a ekonomicko-právne záležitosti.

História vikariátu
Aj keď je tento vikariát novodobou záležitosťou, história gréckokatolíkov na tomto území
má niekoľko storočí. Práve oblasť dekanátov
Medzilaborce, Humenné a Snina bola prvou
zastávkou Rusínov, ktorí postupne cez priesmyky prenikali z poľskej Haliče na územie
Uhorska už v 14. storočí a možno aj skôr,
hneď po vpáde Mongolov do Uhorska v 13.
storočí. Na území vikariátu sa nachádzajú
obce, ktoré sú späté s históriou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Dnes Vyšný
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Kazimír bol už v roku 1363 označovaný ako
Kazmer Rutinicalias, čo sa neskôr v roku 1773
pretransformovalo do pomenovania Ruský
Kazimír.
Najstarší záznam o rusínskom drevenom
chráme sa nachádza v dokumente palatína
Mikuláša z Gorjan z roku 1379. Išlo o spor
o vlastníctvo obcí v údolí rieky Laborec
medzi rodom Drugetovcov a pánmi zo Zbudského Dlhého. Medzi obcami je zahrnutá aj
Radvaň nad Laborcom s dreveným chrámom: „Radwanya... unam capellam Rutinorum legneum“. A hoci najstaršia zmienka
o rusínskom baťkovi (kňazovi) na Slovensku sa viaže k Svidníku (pravdepodobne
Nižnému) a je z rokov 1478 a 1492, prvým
po mene známym baťkom na území Slovenska je baťko Juraj, ktorý pôsobil v Krásnom
Brode v roku 1492. Zároveň ide o najstaršiu
písomnú pamiatku potvrdzujúcu prítomnosť
rusínskeho kléru na Zemplíne.
V Krásnom Brode sa nachádza aj najstarší
funkčný monastier na území Slovenska. Jeho
založenie sa datuje do 14. storočia, ale keďže
bol ako väčšina sakrálnych stavieb v tom čase
na tomto území vybudovaný z dreva a často
bol zničený, tak je dnes veľmi ťažké objektívne určiť čas jeho vzniku. Preukázateľne
bol tento monastier v roku 1603 na príkaz humenského grófa Drugeta vypálený
i s chrámom. Zázrakom sa zachovala ikona
Presvätej Bohorodičky predbežne datovaná
do 14. storočia.
Na prelome 16. a 17. storočia bolo toto
územie už riadne systematizované a boli tu
desiatky farností. Väčšinou bola každá obec
samostatnou farnosťou. Nie všade však bol
kňaz, inde boli i niekoľkí, ktorí sa striedali pri slávení a kantorovaní. Títo veriaci
neboli v jednote s Katolíckou cirkvou, i keď
si túto nejednotu vôbec neuvedomovali. Žili
tradičnú vieru podanú od svojich predkov.
Obdobne aj kňazi nemali vysoké vzdelanie
a ich viera súvisela s tradíciou odovzdávanou z otca na syna či z deda na vnuka.
Koniec 16. storočia sa však v Haliči niesol
v duchu zjednocovania sa s Katolíckou
cirkvou. Na území regiónu horného Šariša
následne pôsobil przemyšlský zjednotený
biskup Atanáz Krupecký, ktorý sa práve
v Krásnom Brode po dohode s humenským
grófom podujal rozšíriť Brest-litovskú úniu aj
na tieto farnosti. Úniu chcelo podpísať okolo
päťdesiat kňazov z regiónu. Slávnostný akt
sa mal uskutočniť na Turíce v roku 1614 a bol
spojený s posviackou nového chrámu v Krásnom Brode, kde sa zišlo okolo 13- až 15-tisíc
veriacich. Ale pre nedorozumenie, nie pre
neprijatie únie, sa toto zjednotenie vtedy
neuskutočnilo. Biskup Krupecký na druhý
deň predsa novopostavený chrám posvätil
a podpis únie nakoniec predsa len prebehol,
ale pravdepodobne v Humennom a za účasti
menšieho množstva kňazov.

Monastier v Krásnom Brode

Po podpísaní Užhorodskej únie 24. apríla
1646, ktorej dokument bol pred rokom nájdený v Prešove, sa táto oblasť Mukačevskej
eparchie na rozdiel od východnej zjednotila
s Katolíckou cirkvou. A keďže právoplatne
370 kňazmi zvolený biskup Peter Partenius
sa nemohol ujať svojej katedry v Mukačeve
pre nepriateľský postoj sedmohradských
kniežat z rodu Rákociovcov a ich vazalov,
sídlil striedavo v Krásnom Brode, Užhorode
a v Humennom. Práve tu bola v tomto období zriadená nová farnosť. Neskôr sa Humenné malo stať sídlom tejto novej zjednotenej
eparchie, ale situácia v Mukačeve sa vtedy
zmenila a biskup Partenius sa mohol ujať
svojho úradu na historickej katedre mukačevských biskupov.
Zriadením archieparchiálneho vikariátu
v Humennom prešovský arcibiskup Ján
Babjak SJ nadviazal aj na tieto historické

súvislosti. Už jeho predchodca Ján Hirka
v roku 1997 plánoval zriadiť pre túto oblasť
jeden z troch vikariátov so sídlom v Stropkove. Tento jeho úmysel sa však neuskutočnil,
čo súviselo so zriadením Gréckokatolíckeho
apoštolského exarchátu v Košiciach. Zriadenie vikariátu v Humennom ako prirodzenom
centre horného Zemplína, ktorého územie
sa v hrubých hraniciach zhoduje s územím
vikariátu, je jedným z krokov smerujúcim
k lepšej starostlivosti o gréckokatolíkov
v tomto regióne a na celom Slovensku.
Možno o niekoľko rokov či desaťročí bude
mať táto zjednotená cirkev nielen svojho
arcibiskupa metropolitu, ale aj ďalších troch
sídelných biskupov, ako to bolo po roku 899
na historickej Veľkej Morave. A aj toto viditeľné pripodobnenie bude jedným z vonkajších prejavov našej kontinuity a autenticity
v tomto regióne.

Drevený chrám sv. archanjela Michala v skanzene v Humennom

2017 / 11

7

spravodajstvo


2. apríla zavítal do Matysovej otec
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
ktorý pred archijerejskou svätou liturgiou
posvätil nový oltár, žertveník a obnovený interiér chrámu. V homílii poukázal
na dôležitosť modlitby v živote kresťana
a vyzval veriacich, aby často navštevovali
tento chrám a čerpali v ňom silu do každodenných situácií. Liturgiu spevom obohatil
chrámový zbor zo Sulína. (Pavel Sirotňák)

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, dal svoje požehnanie
na slávenie svätých liturgií v penzióne pre
seniorov v Chminianskej Novej Vsi, o ktoré
požiadal odborný garant penziónu Maroš
Šatný. Prvú Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
slávil otec Peter Cap 17. apríla a zúčastnilo
sa na nej 26 klientov penziónu. (-pc)

17. apríla vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, slávil spolu s otcom
Michalom Baranom archijerejskú svätú
liturgiu vo Vyšných Remetách. Archijerejská liturgia sa už stala tradíciou rovnako
ako poobedňajší futbalový zápas. Na záver
veriaci darovali vladykovi obraz chrámu
a tortu v tvare biskupskej mitry. (Richard
Fučko)

20. apríla sa uskutočnilo 14. stretnutie
gréckokatolíckych vyšších predstavených
v kláštore redemptoristov v Michalovciach,
na ktorom sa zúčastnil aj vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha. Na stretnutí sa prvýkrát zúčastnil aj hieromonach
otec Kasián Drozd, ktorý žije východný
mníšsky spôsob života na biskupskom
práve. Cieľom stretnutia bolo vzájomné
informovanie o živote jednotlivých komunít. Dôležitým bodom bola reflexia nad
pastoráciou mládeže a povolaní. (Metod
Marcel Lukačik CSsR)

22. apríla sa uskutočnil futsalový turnaj
slovenských kňazských seminárov na ZŠ
Sibírska v Prešove. Zúčastnili sa na ňom seminaristi z Bratislavy, Nitry, Spišskej Kapituly, Košíc a Prešova. Program sa začal modlitbou paschálnej hodinky za účasti vladyku
Milana Chautura CSsR. Umiestnenie
seminárov: 1. Spišská Kapitula, 2. Košice,
3. Prešov, 4. Bratislava, 5. Nitra. Špecialitou
bol exhibičný zápas výberu seminárov proti
slovenskému výberu kňazov z Majstrovstiev Európy kňazov. Program pokračoval
obedom s vladykom Milanom a zakončil sa
vyhodnotením v aule Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča. Ocenenie za najlepšieho hráča turnaja
získal prešovský seminarista Matúš Sejka.
(Michal Ondovčák)
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Ján Babjak SJ
▌▌Arcibiskup
uviedol do úradu humenského vikára
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ na Svetlý pondelok 17. apríla slávil
archijerejskú svätú liturgiu v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom.
Po nej slávnostne uviedol nového humenského archieparchiálneho vikára Martina
Zlackého do úradu. Z poverenia otca arcibiskupa sninský protopresbyter Maroš Prejsa
prečítal ustanovujúce dekréty o zriadení
vikariátu, vymenúvací dekrét a dokument
práv a povinností nového vikára. Otec arcibiskup zdôvodnil kroky, ktoré k tomu viedli.
Nasledovala modlitba nad ustanoveným

vikárom spojená s odovzdaním príslušných
znakov hodnosti – nábederníka, kríža s ozdobami a mitry. Obrad sprevádzali prítomní
modlitbou spevu Axios. Novoustanovený
vikár sa poďakoval za zriadenie vikariátu
a jeho dôveru. Na slávnosti bola prítomná
poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné Jana Vaľová, protopresbyteri Maroš
Prejsa zo Sniny, Richard Harvilko z Vranova
nad Topľou, rehoľné sestry a bohoslovci
a ďalší hostia. Slávnosť sprevádzali spevom
kantorky a deti a mládež z farského Zboru sv.
Terezky. (Mária Zlacká)

Boris Gudziak
▌▌Vladyka
navštívil Bratislavu
19. apríla navštívil Katedrálu Povýšenia sv.
Kríža v Bratislave ukrajinský vladyka Boris
Gudziak, biskup Parížskej gréckokatolíckej
eparchie sv. Vladimíra Veľkého. Stretol sa
s bratislavským vladykom Petrom Rusnákom
a spolu s ním slúžil archijerejskú liturgiu.

Biskup Gudziak navštívil Bratislavu pri
príležitosti festivalu Bratislavské Hanusove
dni, na ktorom vystúpil s otváracou prednáškou na tému Cirkev na Majdane: od strachu
k dôstojnosti. (Stanislav Gábor)

sa stretli
▌▌Zdravotníci
na súťaži prvej pomoci
Pod záštitou Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého v Prešove sa 20. apríla
uskutočnilo 2. regionálne kolo Súťaže prvej
pomoci medzi ôsmimi družstvami stredných
zdravotníckych škôl Prešovského a Košického kraja. Vzhľadom na to, že hosťujúca škola
minulý rok získala prvenstvo, pripadlo jej
právo organizácie tohtoročného podujatia.
Jednodňové finále zahŕňalo teoretické
a praktické preverenie zručností z prvej
pomoci na piatich stanovištiach. Víťazstvo
pripadlo SZŠ v Poprade. Na 2. mieste sa

umiestnila SZŠ z Košíc a na 3. mieste SZŠ
milosrdného Samaritána zo Svidníka. Odbornú garanciu zabezpečil KOZ ZZS Prešov,
materiálno-technické vybavenie poskytol
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Prešove. SZŠ sv. Bazila Veľkého a školy,
ktoré obsadili prvé tri miesta, postupujú
na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční
v Žiline. Podujatie podporilo Mesto Prešov,
Prešovský samosprávny kraj, Bardejovské
kúpele, a. s., a T- Systems Slovakia. (Adriana
Dolinská; foto: Zuzana Vargová)
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Devíne sa uskutočnila
▌▌Na
ekumenická bohoslužba
22. apríla sa na pri základoch cyrilo-metodského chrámu z 9. storočia na hrade Devín
neďaleko Bratislavy konala ekumenická
bohoslužba. Spevom ju sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos. Gréckokatolícku

cirkev reprezentoval otec Rastislav Čižik
z Bratislavy. Prítomní boli aj Mons. M. Gavenda za Rímskokatolícku cirkev a J. Hroboň
za Evanjelickú cirkev a. v. (Peter Plško)

prišli do Sloviniek
▌▌Veriaci
osláviť sv. veľkomučeníka Juraja
Na sviatok veľkomučeníka sv. Juraja 23. apríla
vyvrcholil víkendový program odpustovej
slávnosti Košickej eparchie v Slovinkách. Duchovnú obnovu v piatok viedol otec Matúš
Marcin, exorcista Košickej eparchie. V kázni
zdôraznil vážnosť našich skutkov a ich dôsledky na duchovný život človeka. Za účasti
kňazov Spišskonovoveského protopresbyterátu nasledovalo vyslúženie sviatosti pomazania chorých a modlitby za uzdravenie
a oslobodenie.
Sobotný program sa začal modlitbou Molebenu k sv. Jurajovi a pokračoval posvätením
ozimín. Hlavným celebrantom na slávnostnej svätej liturgii bol košický protosynkel
Vladimír Tomko. Božie slovo ohlásil kancelár Košickej eparchie otec Marko Rozkoš,
ktorý pozornosť upriamil na blahoslavenú
Jozafátu, spoluzakladateľku sestier služobníc

Nepoškvrnenej Panny Márie. Svätú liturgiu spevom sprevádzal zbor kňazov Košickej
eparchie.
Po nedeľnej utierni nasledovala prezentácia sestier služobníc o poslaní kongregácie.
Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
a homíliu predniesol vladyka Milan Lach
SJ, prešovský pomocný biskup. Poukázal
na skutočnosť, že byť mučeníkom – martýrom znamená byť svedkom Krista v tomto
svete. Prítomných vyzval, aby sa cez prehĺbenie vzťahu s Kristom stali jeho autentickými
svedkami.
Slávnosť spevom umocnil farský zbor
Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi. Liturgiu
po Molebene k bl. J. Hordaševskej ukončil
sprievod okolo chrámu. (Tomáš Mikunda,
Róbert Jáger; foto: František Puci ml.)

CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
▌▌Na
privítali vladyku Milana Lacha
V pondelok 24. apríla si Cirkevná základná
škola sv. Juraja vo Svidníku pripomenula
sviatok patróna školy – sv. Juraja. Slávnostnú
svätú liturgiu v kaplnke školy slávil prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach
SJ za prítomnosti otca Jána Pavlíka, dekana
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farnosti, a ďalších kňazov. Po liturgickom
slávení vladyka Milan posvätil dopravné
ihrisko. Program pokračoval pred kaplnkou
besedou s vladykom Milanom, ktorú viedla
predsedníčka školského parlamentu Klárka
Holodňáková. (Katarína Hrižová)


23. apríla sa v bazilike minor v Ľutine
uskutočnila púť Božieho milosrdenstva.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii sa veriacim prihovoril otec Slavomír
Pálfy, sabinovský protopresbyter, ktorý
objasnil podstatu a význam Božieho milosrdenstva. Po svätej liturgii nasledovala
duchovná príprava na zasvätenie Prešovskej archieparchie Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Po Korunke Božieho milosrdenstva si prítomní mohli uctiť relikvie
sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny, apoštolov
Božieho milosrdenstva. (Peter Ščerba)

Prešovská univerzita v Prešove (PU)
na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) a na jej návrh udelila 25. apríla
čestný doktorát honoris causa ks. dr hab
Leszkovi Adamowiczovi, profesorovi Katolíckej univerzity v Lubline, ktorý je uznávaným
odborníkom na kánonické právo. Obzvlášť sa
venuje právu východných katolíckych cirkví.
Na slávnosti sa zúčastnil aj veľký kancelár
GTF PU prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ, lublinský arcibiskup metropolita
Stanislav Budzik, spišský diecézny biskup
Štefan Sečka, generálny sekretár Konferencie
biskupov Poľska Artur G. Miziński, emeritný
gréckokatolícky biskup z Grécka Dimitrios
Salachas, pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ a ďalší vzácni hostia.
(Ľubomír Petrík)

25. – 26. apríla sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo
archieparchiálne kolo biblickej súťaže (BS)
a biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril Mons.
Milan Lach, prešovský pomocný biskup,
Molebenom k bl. biskupovi V. Hopkovi. Prvé
tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie
budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na metropolitnom kole. Víťazné
družstvá z BO postupujú na celoslovenské
kolo v Badíne. Výsledkovú listinu nájdete
na www.dku.grkatpo.sk. (Peter Cap)

Košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR 30. apríla navštívil Chrám sv. Petra
a Pavla v Ruskovciach, kde na miestnom
cintoríne posvätil Kaplnku sv. archanjela
Michala. Slávnosť sa začala archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú vladyka slávil spolu
s otcom Martinom Mihalčom a kňazmi
z okolitých farností. Po požehnaní sa
vladyka spolu s veriacimi v procesii odobral
na cintorín a posvätil kaplnku. Vyjadril
vďačnosť dobrodincom aj túžbu, aby sa
kaplnka stala požehnaním nielen pre miestnych, ale aj tých, ktorí budú okolo kaplnky
prechádzať. (Richard Fučko)
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jednou vetou


V marci sa Špeciálna základná škola sv.
Anny v Starej Ľubovni zapojila do 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej
tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2017,
ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. (Anežka Michnová)

6. – 7. apríla sa na biskupskom úrade
Rožňavskej diecézy konalo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku, na ktorom
sa zúčastnil aj predseda rady pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri Konferencii biskupov
Slovenska vladyka Milan Chautur CSsR a sr.
Naukracia Anna Zavacká z Viceprovincie
sv. Cyrila a Metoda Rádu sestier sv. Bazila
Veľkého v Sečovciach.

20. apríla navštívil Cirkevnú základnú
školu bl. P. P. Gojdiča v Prešove doc. Gabriel
Paľa, prodekan na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý žiakom poukázal na prínos,
ale hlavne na nebezpečenstvá používania
internetu, facebooku, tabletov či mobilov.
(Jana Tirpáková)

Ústav pamäti národa priznal devätnástim osobnostiam Prešovského kraja štatút
veterána protikomunistického odboja
a dekréty si 28. apríla v Prešove prevzali
žijúci veteráni a účastníci protikomunistického odboja alebo ich potomkovia, medzi
ktorými bol aj za svoju vieru umučený
prešovský gréckokatolícky kňaz Miron
Petrašovič. (TASR)

Diecézny katechetický úrad Prešovskej
archieparchie v spolupráci s metodickopedagogickým centrom, regionálnym
pracoviskom Prešov, pripravil pre učiteľov
náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom Výučba
N/NV v skupinách so zmiešanými ročníkmi,
ktorý sa uskutočnil 28. apríla v priestoroch
MPC v Prešove pod vedením Jána Furmana. (DKÚ PA)

V priestoroch Biskupského úradu
v Žiline sa 29. apríla konalo pravidelné
zasadnutie subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska pod vedením jej
predsedu Mons. Milana Lacha.

2. mája sa v kláštore redemptoristiek
v Lomnici konali modlitby za uzdravenie
v rámci pravidelných aktív organizovaných
Gréckokatolíckym formačným centrom pre
Rómov v Čičave. (Radko Blichár)
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sv. Faustíny vo Svidníku
▌▌Dom
otvoril dvere verejnosti už po siedmykrát
Dom sv. Faustíny – domov na polceste vo
Svidníku (Gréckokatolícka charita v Prešove
– GKCH) pripravil 25. apríla Deň otvorených
dverí. Slávnostný deň sa začal svätou liturgiou v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku,
na ktorej sa prihovoril otec Vasil Kormaník,
duchovný správca GKCH, ktorý zdôraznil
potrebu lásky v živote každého. Po liturgii
otec Peter Milenky zaspieval niekoľko skladieb a pieseň Mária spoločne s dievčatami zo
zariadenia.
Potom so svojím hudobno-kultúrnym
programom vystúpili dievčatá z domova.
Po programe sa krátko prihovoril primátor
mesta Ján Holodňák a riaditeľ charity Peter
Valiček. Pre hostí, zamestnankyne a klientky
pripravili ručne vyrobené srdiečka. V zariadení si verejnosť mohla prezrieť priestory,

pohostiť sa a dozvedieť sa viac o dennom
režime.
Každoročnou súčasťou dňa je predaj
mesačníka Cesta s primátorom priamo v uliciach mesta. „Na dnešnom predaji sa aktívne
zúčastnili pán primátor, riaditeľ GKCH a otec
Kormaník, ktorí spoločne s dvomi klietkami
predali všetkých 130 časopisov a vyzbierali
krásnu sumu 343 €. Vďaka týmto financiám
sa dievčatá budú môcť zúčastniť na metropolitnej púti gréckokatolíkov do Krakova.
Vrelá vďaka našim predajcom, ktorí bez
váhania využili svoj vzácny čas. Rovnako
ďakujeme všetkým, ktorí kúpou časopisu
prejavili svoju ľudskosť a solidaritu,“ zhodnotila vedúca zariadenia Helena Paňková.
(Silvia Popovičová)

súťaže
▌▌Biblické
v Košickej eparchii
25. – 26. apríla sa v priestoroch košického
eparchiálneho úradu uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády, v ktorom súťažilo dvadsať družstiev.
Víťazi biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole
a víťazné družstvá biblickej súťaže postupujú
na metropolitné kolo.
1. kategória biblickej olympiády (5. –
9. roč. ZŠ): 1. miesto: Gymnázium Sobrance;
2. miesto: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Košice; 3. miesto:
Základná škola Kráľovský Chlmec

2. kategória biblickej olympiády (Gym.
a SOŠ): 1. miesto: Cirkevné gymnázium sv.
Jána Krstiteľa Trebišov; 2. miesto: Gymnázium Tomáša Akvinského Košice; 3. miesto:
Gymnázium Sobrance
A kategória biblickej súťaže (1. – 2. roč.
ZŠ): 1. miesto: ZŠ Komenského Trebišov; 2.
miesto: CSŠ Sečovce; 3. miesto: ZŠ Vinné
B kategória biblickej súťaže (3. – 4. roč.
ZŠ): 1. miesto: ZŠ Komenského Trebišov;
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice; 3.
miesto: ZŠ Okružná Michalovce (DKÚ)
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Katolícka stredná pedagogická škola sv.
Cyrila a Metoda v Košiciach organizovala
už po piatykrát Medzinárodnú prehliadku
záujmovej umeleckej činnosti cirkevných
škôl. 25. – 28. apríla sa v Košiciach stretlo 282
mladých spevákov, tanečníkov, recitátorov,
hudobníkov a nádejných hercov zo šest-

nástich škôl z Českej republiky, Maďarska
a Slovenska. Podujatie, nad ktorým prevzali
záštitu vladyka Milan Chautur a primátor
Košíc Richard Raši, vyvrcholilo vo štvrtok
archijerejskou svätou liturgiou a večerným
galaprogramom pre verejnosť v Historickej
radnici v Košiciach. (KSPgŠ)

▌▌

Mesto Prešov uzavrelo memorandum
o spolupráci pri príprave podujatia P18

Memorandum o spolupráci uzavrelo 27. apríla mesto Prešov a rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Dohodli sa, že budú aktívne spolupracovať
pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18. Zároveň oznámili oficiálny termín podujatia, uskutoční sa od 26.

do 29. júla 2018 v Prešove. Memorandum
o spolupráci podpísali primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a predseda rady pre
mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis,
žilinský biskup. Novinárom ho predstavili
po jeho podpísaní.

Lomnici diskutovali
▌▌Vo pastorácii
Rómov
Pod záštitou Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave sa 27. apríla
v kláštore sestier redemptoristiek konalo
stretnutie gréckokatolíckych kňazov s otcom
arcibiskupom Jánom Babjakom SJ v rámci
projektu rómskej pastorácie RÓMNET. Stretnutie otvoril otec arcibiskup Molebenom
k bl. Zefirínovi. Po modlitbách nasledovali
prednášky a prezentácie rómskych lídrov
a predstavených centra pre Rómov. Hlavnou

témou bola evanjelizácia Rómov a ich pastorácia, prezentovala sa stratégia priblíženia sa
k Rómom, metodika práce, ako aj praktické
skúsenosti z evanjelizácie. Účastníkom sa
prihovoril aj otec arcibiskup, ktorý vyjadril
obdiv k práci formačného centra a k množstvu aktivít, ktoré vyvíja. Konferencia bola
zakončená spoločnou diskusiou kňazov
s rómskymi lídrami. (Radko Blichár)

Giordana ďakoval
▌▌Mario
za diplomatickú službu na Slovensku
V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke 2. mája apoštolský nuncius Mons. Mario
Giordana slávil so slovenskými biskupmi
ďakovnú svätú omšu za deväť rokov, ktoré
prežil v službe Svätému Otcovi na Slovensku. Spolu s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými
sestrami a prítomnými veriacimi sa modlil
za Božie požehnanie pre slovenskú cirkev,
s ktorou ho spojilo záverečné obdobie jeho
vyše štyridsaťročnej diplomatickej služby.
V homílii, ktorú predniesol v slovenskom
jazyku, vyzdvihol vieru slovenského národa
vyskúšanú ťažkým obdobím komunistickej
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totality, dobré vzťahy medzi predstaviteľmi
Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku a stálu vernosť Slovákov nástupcom sv. Petra.
Za biskupov sa nunciovi poďakoval predseda KBS bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský. Diplomatická
služba arcibiskupa Maria Giordanu sa na Slovensku končí po vymenovaní jeho nástupcu.
Za nového apoštolského nuncia Svätý Otec
František 1. apríla 2017 vymenoval Mons.
Guida Otonellu, doterajšieho apoštolského
nuncia v Ekvádore.

JJ

krátky rozhovor

Košiciach sa predstavili
▌▌Vtalenty
z cirkevných škôl
Juraj

Gradoš
Rozhovor s prvým humenským archieparchiálnym vikárom Martinom Zlackým
Otec Martin, bolo jednoduché prijať
od otca arcibiskupa túto úlohu?
S víziou otca arcibiskupa metropolitu Jána
ustanoviť v Humennom sídlo eparchie alebo nateraz vikariátu som spätý od počiatku.
Pred krátkym časom ma otec arcibiskup
pri rozhovore prekvapil tým, že mi ponúkol
túto službu. Po hodnostiach som nikdy
netúžil a myslel som si, že mojou zápornou
odpoveďou sa to uzavrie. Očakávalo sa, že
novým vikárom by mohol byť pomocný vladyka Milan alebo niektorý z kňazov so skúsenosťami blízkymi tejto veci. Keď na Veľký
štvrtok zaznelo moje meno ako meno
nového vikára, uvedomil som si sľub poslušnosti, ktorý som dal pri vysviacke svojmu
biskupovi. Bola to chvíľa veľkej a intenzívnej
vnútornej vyprahnutosti. Potechou mi boli
slová v mojom vnútri „Ja som tvoja spása!“
(Ž 35, 3). Viete si predstaviť, ako som prežíval všetky veľkonočné obrady.
Ste v Humennom už niekoľko rokov.
Čím je vám toto mesto i kraj blízke?
Humenné je pre nás gréckokatolíkov historicky svojím spôsobom výnimočné. Tu sa
naši predkovia v 17. storočí snažili obnoviť
jednotu so Svätým Otcom, tu malo byť prvé
sídlo nášho gréckokatolíckeho biskupa,
tu sa prelínali dejiny, viedol mnohoraký
duchovný boj. Teraz sme svedkami nových
výziev a hľadania možností. Je to miesto a mesto, kde duchovný život pulzuje
dynamicky ďalej. Nedovolí zaspať, neustále
pozýva dozrievať a rásť, napredovať. Preto
je mi veľmi blízke.
Kde chcete čerpať silu zvládať všetky
svoje povinnosti i samotné kňazské
poslanie?
V tradičnom a osvedčenom: vytrvalej
modlitbe spojenej s pôstom, v pravidelnom sviatostnom živote, v čítaní Božieho
slova a vernosťou v plnení každodenných
povinností. Touto cestou by som chcel poprosiť o modlitbu za všetkých, ktorí patríme
do tohto vikariátu a môžeme toto dielo
zveľaďovať na Božiu slávu a na svoju spásu.
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slovo na tému

Najväčšie
mariánske baziliky
Dôležitú úlohu pri uchovávaní duchovnej sily a kresťanskej viery zohrávali a zohrávajú aj dnes mariánske pútnické miesta. Mnohí ani netušia,
že iba na európskom kontinente sa nachádza viac ako sto známych
i menej známych pútnických miest. Má ich každá krajina, kam veriaci
radi putujú, aby tam obnovovali svoj duchovný život. Osobitné miesto
majú mariánske svätyne.
František Dancák
foto: wikimedia.org

Fatima – oltár sveta
Týmto krásnym menom nazval
Fatimu, jedno z najvýznamnejších
mariánskych pútnických miest
sveta, pápež Pavol VI., keď ju navštívil 13. mája 1967 pri príležitosti
50. výročia fatimských zjavení ako
prvý pápež.
Fatima je malá dedina v diecéze
Leiria, severovýchodne od hlavného mesta Portugalska Lisabon.
Práve tu, v Údolí mieru (Cova da
Iria), sa Panna Mária zjavila malým pastierikom Lucii, Hyacinte
a Františkovi. K prvému zjaveniu
došlo počas prvej svetovej vojny
13. mája 1917. Takto sa im zjavila
šesťkrát – od 13. mája do 13. októbra 1917.
Už o dva roky postavili na mieste zjavenia malú kaplnku ako dar

nábožnej ženy Márie dos Santos
Carreirovej. Túto prvú kaplnku,
ktorú zrúcali výbušninami 6. marca 1922, nahradili väčšou stavbou,
aby stačila pre stále rastúci počet
pútnikov. V roku 1928, dva roky
pred oficiálnym uznaním zjavení
zo strany Cirkvi a pred povolením
verejného kultu fatimskej Panny
Márie, sa arcibiskup z veľkého
mesta Evora v južnom Portugalsku podujal vybudovať skutočný
chrám. Práce trvali viac ako dvadsať rokov. Nový chrám slávnostne
posvätil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Cerejeira 7. októbra
1953. V nasledujúcom roku pápež
Pius XII. povýšil chrám na baziliku.
Fatimskú baziliku postavil
Pardal Monteiro. Je to moderná

Svätyňa fatimskej baziliky

JJ
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stavba, nad ktorou dominujúco vyčnieva
majestátna veža. V jednoduchom vnútri
krytom pozdĺžnou klenbou sa nachádza
hlavný oltár, okrášlený obrazom so scénou
zjavenia a osobnosťami, ktoré sa viažu k úcte

Fatima

fatimskej Panny Márie. Pestré farebné okná
rozprávajú o dejinách fatimského posolstva
a znázorňujú výjavy z loretánskych litánií. Kolosálna veža, 65 metrov vysoká, sa
mohutne vyníma z priečelia baziliky. Vo
výklenku nad hlavným vchodom sa nachádza socha Panny Márie, dielo amerického
kňaza Tomáša Mc Glynna OP. Pred bazilikou
sa rozprestiera obrovská esplanáda uzavretá
na bokoch dvoma stĺporadiami, pod nimi
vynikajú zastavenia krížovej cesty. Voľné
priestranstvo pred bazilikou je dvakrát väčšie
ako Námestie svätého Petra v Ríme a môže
pojať okolo milión ľudí.
Nad námestím dominuje pomník Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vo forme stĺpu so
sochou Krista Pána a obrovský kríž, postavený pri príležitosti Svätého roku 1950.
Ružencová bazilika, ktorá bola postavená
na mieste zjavení, priťahuje veriacich celého
sveta. 12. mája 1982 do Fatimy zavítal aj Ján
Pavol II., aby sa poďakoval za to, že prežil
predchádzajúci útok na Svätopeterskom
námestí vo Vatikáne rok predtým. Vtedy
13. mája 1981 ho na námestí postrelil turecký
atentátnik Ali Agca. Pútnici sem prichádzajú s hlbokou dôverou a vrúcnou láskou
v srdciach pokloniť sa pred majestátom
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá
sa zjavila na týchto miestach, aby svojím
posolstvom priviedla ľudstvo k modlitbe
a k úprimnému pokániu, ničím nenahraditeľných na ceste k spáse. Osobitne v tomto
roku 2017, v ktorom si pripomíname 100.
výročie fatimských zjavení.

Santa Maria Maggiore
Bazilika Santa Maria Maggiore, baroková
sakrálna stavba, jedna zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík. Je tiež jedným zo siedmich
tzv. pútnických kostolov, ku ktorým už od raného stredoveku putovali veriaci prichádzajúci do Ríma. Je jedinou bazilikou, ktorá si aj
napriek niekoľkým novším rekonštrukčným

zásahom dodnes zachovala pôvodný vzhľad
i charakter.
Tento najväčší a najvýznamnejší mariánsky kostol v meste je známy pod štyrmi
menami: okrem najpoužívanejšieho názvu
Santa Maria Maggiore (Panna Mária Väčšia)
sa tiež označuje ako Santa Maria della Neve
(Panna Mária Snežná), Basilica Liberiana
(podľa stavebníka pápeža Libéria) a Santa
Maria ad presepem (Panna Mária s jasličkami – podľa fragmentu Ježišových jasličiek
z Betlehema uložených pod hlavným oltárom). Hoci sa nachádza na rovnomennom
námestí (Piazza Santa Maria Maggiore)
talianskeho hlavného mesta, je exteritoriálnou súčasťou štátu Vatikán.
Podľa tradície
sa tu 5. augusta
356 pápežovi
Libériovi vo sne
zjavila Panna
Mária a prikázala
mu vybudovať
kostol na mieste,
kde na druhý deň
napadne sneh.
Údajne sa tak
stalo na pahorku
Esquiline, kde ležal sneh naznačujúci pôdorys budúceho kostola.
Preto dal Libérius
na tomto mieste
položiť základný
kameň budúceho
kostola, zasväteného Panne Márii
Snežnej. Každoročne si 5. augusta veriaci
pripomínajú túto udalosť bohoslužbami.
Táto udalosť je vyobrazená na stredovekých,
viackrát retušovaných mozaikách, ktoré
môžeme obdivovať v stĺpovej chodbe.
Fasáda má päťosový portikus, na poschodí
ukončený tromi veľkými arkádami vytvárajúcimi loggiu; vyvoláva ľúbivý efekt. Na pravej strane baziliky dominuje najvyššia veža
(zvonica) v Ríme (výška 75 m), postavená
v románskom slohu.

V portiku s piatimi veľkými otvormi je
niekoľko vstupných brán. Prvá vľavo je svätá
brána, ktorá sa slávnostne otvára iba v jubilejných rokoch, podobne ako sväté brány
ostatných bazilík.
Trojloďový interiér baziliky ponúka veľkolepý pohľad nádhery a elegancie. Celkom
vzadu, pod víťazným oblúkom, stojí veľký
baldachýn, nesený štvoricou vzácnych porfýrovaných stĺpov. Strop bol pozlátený prvým
zlatom dovezeným z Ameriky. Pozdĺž stien
hlavnej lode vidno sériu mozaík zobrazujúcich rozličné scény Starého zákona. Všetky
mozaiky pochádzajú z 5. storočia a vynikajú
svojou mimoriadnou krásou, hraničiacou
s výnimočnosťou.

Bazilika Santa Maria Maggiore

Pred hlavným oltárom, za kovovou mrežou sa nachádzajú slávne relikvie betlehemských jasličiek. Ide o päť kusov častí jasličiek,
do ktorých bolo dieťa Ježiš uložené po narodení. Cenné relikvie sú uzavreté v striebornej
urne. Oproti sa nachádza veľká socha modliaceho sa pápeža Pia IX. Na hlavnom oltári
je pod veľkým baldachýnom sarkofág, kde sú
uložené kosti sv. evanjelistu Matúša.
V ľavej bočnej lodi je Kaplnka pápeža Pia
V. – najkrajšia a najbohatšia z barokových
kaplniek v Ríme. Nachádza sa v nej vzácny
zázračný obraz Panny Márie s dieťatkom
s názvom Salus populi Romani (Spása
rímskeho ľudu). Je to byzantská ikona
na dreve, namaľovaná asi v 6. storočí. Rímsky ľud sa k nej utiekal v ťažkých časoch
a uctieval si ju ako svoju ochrankyňu.
V roku 590 zúril v Ríme mor. Pápež Gregor
Rím
nariadil na deň Vzkriesenia nosiť po uliSanta Maria Maggiore
ciach tento obraz Panny Márie. Kamkoľvek sa obraz dostal, nákaza zmizla.
Svätý Otec František pred každou
zahraničnou cestou prichádza pred obraz,
aby vyprosil ochranu Panny Márie na plánovanú cestu. Rovnako sa po skončení
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Loreto
Loreto – pôvodne vrch v neobývanom kraji
Talianska (kraj Picénum, 24 km od Ancony).
Rástol na ňom divý vavrín, vytvárajúci vavrínový háj. Vavrín je po latinsky laurea. Vrch
s vavrínovým hájom bol majetkom panej
nazývanej Laureta. Aj z jej mena toho istého
základu ako lauretum mohol vzniknúť názov
mesta. Z latinského lauretum – Laureta je
ľudové Loreto, najprv názov hája, neskôr
mesta.
Už okolo roka 1100 bol v Lorete mariánsky
chrám, ktorý sa stal vyhľadávaným pútnickým miestom. V roku 1204 preniesli do Lo-

Loreto
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Bazilika v Lorete

každej zahraničnej cesty prichádza poďakovať.
V pravej bočnej lodi neďaleko vchodu je
krstná kaplnka, v ktorej bola v roku 1998
odhalená pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda
na pamiatku schválenia staroslovienčiny ako
liturgického jazyka pápežom Hadriánom
II. v roku 868. Jej autorom je Slovák, akademický sochár Marián Polonský. V bazilike
sa totiž odohrala udalosť významná aj pre
nás Slovanov. Keď v roku 867 prišli do Ríma
sv. Cyril a Metod, aby vyžiadali povolenie
u pápeža slúžiť sväté liturgie v staroslovien
čine, reči našich predkov, práve v tejto
bazilike pápež Hadrián II. slávnostne schválil
používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka (po latinčine, gréčtine
a hebrejčine). Tu sa prvýkrát slávila svätá
liturgia v reči našich predkov.
Múzeum sa nachádza pod bazilikou
a skladá sa z ôsmich miestností, ktoré sú
tematicky usporiadané: od histórie baziliky
po osobnosti, ktoré mali v živote baziliky
dôležitú úlohu.
Pred bazilikou stojí nádherný korintský
stĺp, ktorý bol pôvodne časťou Konštantínovej baziliky na rímskom fóre. Na toto
námestie ho dal premiestniť pápež Pavol V.
Na jeho vrchol umiestnili bronzovú sochu
Panny Márie a pri päte stĺpa sú vyryté slová:
„Zasvätil ho Panne, prameňu pokoja.“

reta z Trsatu v Dalmácii zázračný mariánsky
obraz, portrét Božej Matky, a nazaretský
domček.
Podľa J. Kútnika Šmálova (Litánie Loretánske, 2003) prvá písomná správa o prenesení
posvätného nazaretského domčeka je až
z rokov 1465 – 1473. Pripisuje sa Petrovi Teramanovi, duchovnému správcovi loretánskej
pútnickej svätyne. Odvoláva sa v nej na starú
miestnu tradíciu. Tak vlastne legendárnosťou nahrádza historickosť.
Na vzniku loretánskej Santa casa mali
účasť tri faktory: túžba po relikviách Panny
Márie, legendy o nich a snaha nájsť predmet
pre skonkretizovanie kultu Panny Márie.
Ako sa stavali betlehemy, krížové cesty, kalvárie, tak sa postavil aj nazaretský domček
Svätej rodiny, aby sa okolo neho sústreďoval
mariánsky kult. Teda Loreto ako historický
fakt (staré mariánske pútnické miesto) treba
rozlišovať od Loreta ako legendy (Santa
casa). Tu treba poznamenať, že františkán
Prosper Viand ju v roku 1938 archeologicky
preskúmal a konštatoval, že nemôže byť
pôvodným nazaretským domčekom. Loreto
ako legenda bolo iba vonkajším podnetom
na vnútorný zážitok.
To, čo Loreto predstavuje nábožensky, je
fakt viery vo vtelenie Božieho slova a v Božie
materstvo Panny Márie. A tento fakt sa ani
priamo, ani nepriamo neviaže na nijakú
stavebnú pamiatku, aj keby bola dokázateľne autentická. Nie je podmienený nijakou
relikviou ani nie je od nej závislý, aby stál
alebo padol podľa toho, či relikvia je, či nie
je autentická. Pravosť relikvie je otázkou
histórie a archeológie, nie viery.
Dnes kaplnka stojí uprostred veľkej
baziliky, s ktorej výstavbou sa začalo v roku
1476. Mramorové obloženie okolo Svätého
domu nahradilo jednoduché tehlové steny,
vymurované ľuďmi z obce Recanati (začiatok 14. stor.).
Čierna socha Panny Márie bola vyrezaná
podľa návrhu E. Quatriniho v roku 1922 L.

Celanim z libanonského dreva pochádzajúceho z vatikánskych záhrad. Nahradila tak
pôvodnú sochu zničenú pri požiari v roku
1921. Čierna Madona je zaodetá do nádherného rúcha, matka aj dieťa majú na hlave
koruny.
Interiér baziliky je v tvare latinského kríža
(93 x 60 m). Má hlavnú loď a dve bočné,
ktoré sú od nej oddelené dvanástimi stĺpmi.
Srdcom interiéru je Svätý dom.
Vo výklenkoch baziliky sú kaplnky jednotlivých národov s prekrásnymi freskami.
Slovanská kaplnka predstavuje maľby Biagia
Biagettiho zobrazujúce výjavy zo života
sv. Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských
národov.
V roku 1554 prišli do Loreta jezuiti, ktorí
horlivo šírili úctu k Svätému domu a už skôr
jestvujúce loretánske litánie. Vďaka nim
vznikli v mnohých krajinách napodobneniny
loretánskej kaplnky (Loreta) s vlastnými
púťami. Na Slovensku je to Bratislava (2),
Kremnica, Levoča, Nitra, Prešov, Skalica
a Žilina.
V priebehu storočí sa Loreto stalo obľúbeným cieľom pútnikov. Známymi pútnikmi
boli napr. básnik Torquato Tasso, filozof
René Descartes a pápež Pius IX., ktorý sem
putoval z vďačnosti, že bol vyliečený z epilepsie a mohol prijať kňazské svätenie. Pápež
Ján XXIII. putoval do Loreta 4. októbra 1962.
Na púť do Loreta prišiel 8. septembra 1979 aj
pápež Ján Pavol II.
Svätá rodina z Nazareta je vzorom a strážcom všetkých kresťanských rodín. Preto
vzývajú Pannu z Loreta ako patrónku svojich
rodín a domovov.
Loreto sa v priebehu stáročí stalo obľúbeným pútnickým miestom, ktoré navštevujú
milióny pútnikov z celého sveta. Svätý dom
ako významná relikvia je pre pútnika príležitosťou i pozvaním meditovať o jej hlbokých
biblicko-teologických duchovných posolstvách, zameraných na tajomstvo vtelenia
a zvestovania spásy ľudstva.

www.casopisslovo.sk

historické miesta
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Juraj Gradoš

foto: ujkor.hu
S dejinami gréckokatolíkov v 17. a 18. storočí,
keď sa formovala na území Slovenska táto
cirkev, priamo súvisia dva rody – grófsky
rod Drugetovcov, pánov Humenného
a Užhorodu, a kniežací rod Rákociovcov zo
Sedmohradska. Dôvod bol prostý – územie
východného Slovenska bolo hranicou, ktorá
rozdeľovala Uhorsko na dve časti – západnú
ovládanú rodom Habsburgovcov a východnú
ovládanú rodom Rákociovcov.
Je možné, že pomenovanie rodu súvisí s Rakovcom nad Ondavou alebo iným
Rakovcom, keďže toto pomenovanie obcí nie
je ojedinelé. Ako vládnuci rod Rákociovci vystupovali voči všetkým feudálom na svojom
území, do ktorého patrilo i mesto Mukačevo,
sídlo eparchie. Samotný mukačevský biskup
neraz závisel od rozhodnutia sedmohradského kniežaťa.
Majitelia Mukačevského hradu si osobovali právo vymenúvať a zosadzovať, súdiť a trestať mukačevského biskupa, a to s priamym
alebo tichým súhlasom sedmohradského
kniežaťa. Na druhej strane mnohí kňazi sa

so zbraňou v ruke zúčastnili na povstaní
Františka II. Rákociho na strane povstalcov
s prísľubom náboženskej slobody. Pôvodne
Rákociovcom záležalo na tom, aby sa príslušníci starej viery na tomto území nespojili
s Katolíckou cirkvou, ale aby zostali pravoslávnymi. Išlo o mocenský boj s Habsburgovcami, ktorých podporovala aj Katolícka
cirkev. Zároveň sa pravoslávne farnosti ľahšie
poddávali kalvínskemu učeniu.
Tak sedmohradské knieža Žigmund Rákoci v čase prijatia únie v Breste vyhnal biskupa
Ladislava z Mukačeva a na jeho miesto
ustanovil iného biskupa. Ale i ten skončil vo
väzení a musel odísť do vyhnanstva. Potom
tu knieža ustanovil biskupa z Poľska, ale
ten z Mukačeva utiekol. Juraj Rákoci zasa
16. októbra 1633 vymenoval Bazila Tarasoviča
za mukačevského biskupa a poslal ho prijať
vysviacku do nezjednoteného moldavského
mesta Jassy. Keď ale ten vstúpil do jednoty s Katolíckou cirkvou, bol odvlečený
do väzenia priamo od oltára počas slávenia
svätej liturgie. Rákoci neskôr vymenoval
za mukačevského biskupa Jána Juska, ktorý
nemal k protestantizmu výhrady a spravoval
biskupstvo obdobne ako kalvínski duchovní
bez biskupského svätenia.
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Mons. Ján Babjak SJ
Prežívame veľké jubileum – sto rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Panna Mária prišla
varovať ľudstvo, prosiť o pokánie a o modlitby
posvätného ruženca i o zasvätenie Ruska. Videla nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu a ktoré
sa aj uskutočnilo počas dvoch svetových vojen.
No diabol žal víťazstvo pre tvrdosť ľudského
srdca. Aj dnes zlý pokračuje v bojovom ťažení
proti tým, ktorí veria. Musíme sa mu vzoprieť,
ako nás to učí sv. apoštol Peter: „Buďte triezvi
a bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako
revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa
mu pevní vo viere.“ (1Pt 5, 8 – 9)
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13. októbra 1884 po svätej omši vo vatikánskej kaplnke sa pápež Lev XII. obkolesený niekoľkými kardinálmi a zamestnancami Vatikánu
zastavil na stupňoch oltára. Stál tam asi desať
minút akoby v extáze so vzrušenou tvárou.
Potom sa odobral do svojej pracovne a napísal
modlitbu k svätému archanjelovi Michalovi,
ktorú nariadil modliť sa všade a po každej svätej
omši: „Svätý archanjel Michal, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom
diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže
svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných
zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú
po svete. Amen.“
Keď sa pápeža opýtali, čo sa to udialo, odpovedal, že vo chvíli, keď chcel opustiť stupne
oltára, počul dva hlasy – jeden príjemný a druhý

Nebyť zásahu Žofie Bátoriovej, vdovy
po Jurajovi II. Rákocim, by sídlom gréckokatolíckeho biskupstva na konci 17. storočia
nebolo starobylé Mukačevo, ale Humenné.
Tá totiž po prestupe do Katolíckej cirkvi
prestala brániť biskupovi Parteniovi, aby sa
tam usídlil. Grófka si počas pobytu v Prešove
obľúbila zachránenú ikonu Bohorodičky
z Klokočova a priniesla si ju do Mukačeva,
kde ju dala bohato vyzdobiť. Nasledovalo
obdobie relatívneho pokoja, kým sa jej vnuk
František II. znovu nepostavil proti Habsburgovcom. Pred jeho vojskami musel utekať
i mukačevský biskup Jozef de Kamilis, ktorý
nakoniec zomrel v Prešove. Toto povstanie
sa nieslo v silnom maďarizačnom duchu
a samotný František sa stal národným
maďarským hrdinom. Nakoniec však bolo
potlačené a tento posledný veľký Rákoci
zomrel v roku 1735 v exile v Osmanskej ríši.
Jeho ostatky boli objavené až v roku 1889
a v roku 1906 slávnostne uložené v katedrále
v Košiciach.

slovo metropolitu

Modlitba k archanjelovi
Michalovi

Erb Juraja II. Rákociho

Kniežací rod Rákociovcov

drsný. Zdalo sa mu, že vychádzajú z blízkosti
bohostánku. Drsný hlas volal na Pána: „Môžem
zničiť tvoju Cirkev!“ Pán odpovedal: „Môžeš?
Teda to urob!“ Satan: „Potrebujem k tomu
viac času a viac moci.“ Pán: „Koľko času? Koľko
moci?“ Satan: „75 až 100 rokov a väčšiu moc
nad tými, ktorí mi slúžia.“ Pán: „Máš čas, budeš
mať aj moc. Rob s tým, čo chceš...“
Presne o 33 rokov neskôr vyvrcholili zjavenia
Panny Márie vo Fatime, kde žiadala pokánie, nápravu života, fatimské soboty, modlitbu
posvätného ruženca i zasvätenie Ruska jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Panna Mária, ktorá
zvíťazila nad satanom, a diabol sa jej nikdy ani
len nedotkol, bola plná Božej milosti. Naša nebeská Matka prichádza ľudstvu na pomoc proti
zlým duchovným mocnostiam.
Aj táto modlitba k svätému archanjelovi Michalovi distribuovaná v máji do našich farností
nám má pomôcť v duchovnom boji proti zlobe
diabla. Modlime sa ju spoločne po svätých liturgiách, aby nás Panna Mária a svätý archanjel
Michal chránili proti zlobe satana.
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Život horného
Zemplína
17. apríla 2017 bol zriadený archieparchiálny vikariát
v Humennom, ktorý zahŕňa región horného Zemplína.
Z tohto regiónu pochádza aj prodekan Gréckokatolíckej
teologickej fakulty a vedúci katedry historických vied
doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD.
Juraj Gradoš
foto: archív Jaroslava Coraniča
JJ


Humenné je prirodzeným centrom
horného Zemplína. Čím je tento
kraj pre vás výnimočný?
Humenné nie je jediným centrom horného
Zemplína. Medzi jeho ďalšie centrá, i keď
menšie, patria Vranov nad Topľou, Snina či
Medzilaborce. K týmto hornozemplínskym
centrám možno prirátať aj Stropkov, ktorý
sa nachádza na pomedzí bývalej historickej Zemplínskej a Šarišskej župy. Pre mňa
je tento kraj výnimočný najmä emocionálne, keďže je to moje rodisko, a preto vždy
ostane jedinečným.
Horný Zemplín je pre mňa okrem tejto
roviny osobitý najmä svojimi prírodnými podmienkami. Vďaka minimálnemu
zásahu industrializmu tu zostali naozaj
rajské oblasti, kde si príroda žije svoj život
– Národný park Poloniny, prales Stužica,
Vihorlatský prales či Hostovické lúky. Časti
týchto oblastí boli v roku 2007 zapísané do Svetového zoznamu prírodného
dedičstva UNESCO. Z ďalších významných
prírodných lokalít treba spomenúť napr.
Sninský kameň, Vihorlatské vrchy, Riabu
skalu alebo viaceré chránené územia
Bukovských vrchov. Možno málokto vie, že
najmä v okolí Humenného sa nachádzajú
aj viaceré jaskyne, z ktorých najznámejšou
je Brekovská jaskyňa.
Netreba zabudnúť ani na viaceré historické
stavby, ktoré sú na tomto území, či už sú to
hrady Brekov, Jasenov, Čičva, alebo kaštiele Humenné, Snina, Majerovce a ďalšie.
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Historicky je tento región pre mňa výnimočný aj tým, že sa tu nachádza viacero
drevených gréckokatolíckych chrámov,
ktoré sú jedným z najcharakteristickejších
špecifík Gréckokatolíckej cirkvi. Drvivá
väčšina z nich je zaradená medzi národné
kultúrne pamiatky.
Nachádzajú sa tu aj ďalšie zaujímavé oblasti, ktoré vznikli zásahom človeka, ako sú
napríklad vodné nádrže Starina a Domaša
a ich okolie.
Horný Zemplín je zároveň pohraničný
región, ktorý susedí s dvoma štátmi –
s Poľskom a Ukrajinou. Najvýchodnejším
bodom regiónu aj Slovenskej republiky
je trojhraničný vrch Kremenec, ktorý je aj
najvyšším vrchom celého horného Zemplína.
Zároveň je to región, kde sa stretáva rusínske a slovenské etnikum, takže tento kraj
má aj viacnárodnostný charakter. Rovnako
je multikonfesijný, keďže sa tu stretávajú
tri hlavné konfesie: gréckokatolícka, rímskokatolícka a pravoslávna.


Vždy bol tento región pohraničnou
oblasťou?
Tento región bol vždy okrajovou oblasťou;
dnes Slovenska, predtým Československa
a Uhorska. Vždy bol akosi na okraji, ale
zároveň bol i jednou z brán do Uhorska,
akousi prirodzenou križovatkou ciest
z Haliče na juh Porta Rusica a zo západu
do niekdajšej Podkarpatskej Rusi. V stredoveku sa toto územie stalo majetkom
rodu Drugetovcov, ktorí tu prišli začiatkom
14. storočia, čím sa Humenné stalo jedným
z významných šľachtických sídiel v severovýchodnom Uhorsku. Práve v tomto roku

si mestá Humenné a Snina, ako aj ďalšie
obce bývalého Humenského panstva Drugetovcov, pripomínajú 700 rokov od prvej
písomnej zmienky. Tá sa vyskytuje v listine
uhorského kráľa Karola Róberta z roku
1317, ktorou svojmu prívržencovi Filipovi
Drugetovi daroval početné hornozemplínske obce.
Zároveň to bolo obdobie, keď práve cez
tento región prichádzali na územie severovýchodného Slovenska Rusíni, ktorí osídlili
jeho riedko obývané oblasti.
S Drugetovcami je neodmysliteľne spojené prijatie Užhorodskej únie, ktorá bola
vyhlásená 24. apríla 1646. Tento dátum je
de facto počiatkom Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Ako prví úniu prijali práve
kňazi byzantsko-slovanského obradu
z drugetovských panstiev v Zemplínskej,
Šarišskej a Užskej župe.
V novšej histórii sa tento región stal pre
svoju geografickú polohu miestom ťažkých
vojenských operácií počas oboch svetových vojen. Na prelome rokov 1914 – 1915
toto územie viackrát obsadila ruská armáda. Dostala sa sem cez karpatský priesmyk
Ruské sedlo a rýchlym útokom obsadila
obce i mestá v údolí rieky Cirocha. Po prvej
svetovej vojne zostalo zničených mnoho
hornozemplínskych obcí aj viaceré gréckokatolícke chrámy. Tieto bojové operácie
si vyžiadali tisícky padlých vojakov, čo
dokumentujú viaceré vojenské cintoríny
napríklad v Snine, Veľkej Poľane, Zvale,
Smolníku, kde sú pochovaní vojaci oboch
bojujúcich strán.
Humenský a sninský región bol centrom
ťažkých bojov aj počas druhej svetovej
vojny. Najťažšie boje prebiehali v jeseni
1944 opäť v oblasti Ruského sedla v Kar-
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patoch. Celé toto územie bolo obsadené
nemeckou armádou, ktorá sa urputne
snažila zastaviť postup sovietskej Červenej
armády. Ešte aj dnes možno v okolitých
lesoch nájsť smutné pamiatky týchto bojov
v podobe nevybuchnutej munície či iného
vojenského zariadenia.


Ako zmenilo 20. storočie tento
región?
Na jeho začiatku došlo vďaka pokroku
a prestavbe zničených dedín k istému
rozvoju celého regiónu, čo sa dotklo aj
okrajových dedín. Významným bolo napr.
vybudovanie železničných tratí, či už
na konci 19. storočia Michaľany – Lupków pri Medzilaborciach, či na začiatku
20. storočia Humenné – Stakčín. Ťažké
sociálne podmienky a následne aj hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov
20. storočia však so sebou priniesli veľkú
vlnu vysťahovalectva do Spojených štátov,
Kanady, Argentíny či Francúzska. Príčinou
bola slabá hospodárska situácia nielen
regiónu, ale i samotných rodín.
Neskôr po druhej svetovej vojne dochádza
k mnohokrát násilnému vysídleniu časti
obyvateľstva do Sovietskeho zväzu a následne obmedzenie výstavby v dedinách,
aby sa „pozdvihli“ miestne centrá. V nich
bola lepšia a dostupnejšia kultúra, ako aj
vzdelanie, a tým aj sociálne a ekonomické
zabezpečenie rodín. V mnohých prípadoch
však ľudia na dedinách radšej dochádzali
za prácou a vzdelaním do miest, ako by
sa tam mali presťahovať. Boli veľmi úzko
spätí s rodnou hrudou.


V osemdesiatych rokoch sa región
preslávil výstavbou vodnej nádrže Starina.
Táto priehrada sa pripravovala
dlhšie, výstavba trvala od roku
1981 do roku 1988. S napúšťaním vodnej nádrže sa začalo
v roku 1987. Jej prvoradou úlohou bolo zabezpečenie pitnej
vody pre územie východného
Slovenska, ktoré vtedy trpelo
jej nedostatkom. Je to najväčšia nádrž pitnej vody na Slovensku.
Ale pre obyvateľov dedín
Starina, Dara, Ostružnica,
Zvala, Veľká Poľana, Ruské
a Smolník to bolo veľmi ťažké
a nepríjemné rozhodnutie.
Mnohí obyvatelia sa odmietali
presťahovať do miest z dedín,
kde žili ich predkovia niekoľko
stáročí. Nakoniec však museli
odísť, a tak sa 3 500 obyva-
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teľov usídlilo v Snine, Humennom, ale aj
v ďalších mestách východného Slovenska.
Dnes sa tam znova stretávajú rodáci a ich
potomkovia, najmä pri
rôznych cirkevných
sviatkoch, fungujú tu
miestne lesno-poľnohospodárske urbárske
spoločnosti. Ľudia,
ktorí mali rodinné
väzby aj mimo tejto
oblasti, to brali ľahšie,
tí však, ktorí boli
celý život zviazaní
so svojou dedinou,
ktorí tu mali celý svoj
život i svoj majetok,
to brali veľmi ťažko.
Nepomohlo tomu ani
nie najspravodlivejšie vyrovnanie sa zo
strany štátu.
Hoci je dnes tento región opustený, stále si žije svojím životom.
Keďže došlo k plánovanému vysídleniu
oblasti, v roku 1977 bola vytvorená chránená krajinná oblasť Východné Karpaty,
ktorej väčšia východná časť bola o dvadsať
rokov neskôr transformovaná na Národný
park Poloniny. Pre absenciu osídlenia je
to pre ochrancov prírody taký malý raj
na Slovensku a vďaka nízkemu svetelnému znečisteniu aj z poľskej i ukrajinskej
strany je to oblasť bez svetelného smogu,
odkiaľ sa dajú pozorovať hviezdy bez
pozemského svetelného rušenia. Vznikol
tu Park tmavej oblohy Poloniny, ktorý bol
dvadsiatym takýmto parkom na svete.
Preto tu bolo na Kolonickom sedle medzi

obcami Kolonica a Ladomirov vybudované
astronomické observatórium.


Dotkla sa táto výstavba aj Gréckokatolíckej cirkvi?
Áno a významne. Rozhodnutím vtedajších
vládnych orgánov boli zničené všetky
usadlosti vrátane chrámov, ktoré pôvodne
patrili Gréckokatolíckej cirkvi. Tie mohli
ostať ako sakrálne miesta, pri ktorých by sa
dnes stretávali rodáci – vtedajší komunistický režim však najmä z ideologických dôvodov nemal o to najmenší záujem. Mnohé
ikonostasy, zvony či ďalší mobiliár z týchto
chrámov sa dnes nachádza na neznámych
miestach, príp. bol zničený. Niektoré tieto
sakrálne pamiatky sa podarilo zachrániť,
napr. ikonostas zo Zvaly sa v súčasnosti nachádza v zbierke Slovenského národného
múzea v Martine. So zánikom spomínaných obcí zanikli aj gréckokatolícke farnosti Starina, Ruské, Veľká
Poľana a Zvala.
Po vysťahovaní sa práve tieto
komunity snažili o založenie
nových gréckokatolíckych farností
a o vybudovanie nových gréckokatolíckych chrámov. Istým spôsobom
sa to podarilo v Snine, kde v roku
1982 bola po ťažkom úsilí vybudovaná a posvätená gréckokatolícka
modlitebňa. Situácia sa pozitívne
zmenila až po roku 1989, keď boli
zriadené nové farnosti a vybudované viaceré nové gréckokatolícke
chrámy. Patria medzi ne farnosť Humenné-Dubník s Chrámom Zoslania
Svätého Ducha z roku 1997, farnosť
Snina s Chrámom Matky ustavičnej
pomoci z roku 1992 a farnosť Snina-Brehy s Chrámom bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka z roku 2015.
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Vodná nádrž Starina


Museli „vyšším“ záujmom ustúpiť aj iné gréckokatolícke obce
v regióne?

slovo svätého bazila

V regióne horného Zemplína je známa
bývalá gréckokatolícka farnosť Valaškovce, ktorá sa nachádza medzi Humenným
a Sninou. Ešte za prvej Československej
republiky sa v tridsiatych rokoch rozhodlo
o vysťahovaní obce a vytvorení vojenského výcvikového priestoru. Ľudia pôvodne
odmietali odísť, ale nakoniec sa museli
podvoliť. Väčšina obyvateľov sa usídlila
v Humennom. Tu im mal byť postavený
nový chrám, ale vojnové roky a následne aj
likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom v roku 1950 tomu
zabránili. Ľudia to ale vnímali ako krivdu,
a tak po roku 1989 hľadali cesty k výstavbe vlastného chrámu.
To sa napokon podarilo, v Humennom bola
v roku 2000 zriadená samostatná farnosť

Humenné-Pod Sokolejom a postavený
nový chrám zasvätený sv. apoštolom
Petrovi a Pavlovi. Túto farnosť dnes tvoria
mnohí potomkovia vysídlených veriacich
z Valaškoviec. Je zaujímavé, že pôvodný
valaškovský chrám, ktorý sa nachádza priamo vo vojenskej výcvikovej oblasti, stojí
dodnes. Miestni rodáci a ich potomkovia
sa tu každoročne schádzajú pri odpustovej
slávnosti bývalej farnosti.


Prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ
zriadil v Humennom vikariát. Ako
sa na to pozeráte ako historik?
Vytvorenie vikariátu je cirkevno-právne rozhodnutie, je plne v kompetencii
miestneho eparchiálneho biskupa, resp.
arcibiskupa. Väčšinou sa zriaďuje vtedy, ak
je v biskupstve veľký počet veriacich alebo
ak je územie biskupstva príliš rozsiahle,
príp. je to potrebné z iných dôvodov, či

Z LISTU NEKTARIOVI NA ÚTECHU (3)
A tak za každých okolností musíme sa klaňať Božej láske k človeku a neponosovať sa. Majme
na pamäti onen významný a chýrny výrok, ktorý vyslovil veľký zápasník Jób, keď uzrel na jednom stole desať detí rozmliaždených v kratučkom zlomku osudovej chvíle: „Pán Boh dal, Pán
Boh vzal. Ako Pán rozhodol, tak sa aj stalo.“ (Jób 1, 21)
Túto obdivuhodnú vetu spravme svojím heslom. Spravodlivý Sudca stanovil pre ľudí rovnakú
odmenu za prejavenie rovnakej statočnosti. Neboli sme o dieťa olúpení, lež vrátili sme ho
tomu, ktorý nám ho požičal. Ani jeho život nebol zničený, ale zmenený na lepší. A nášho miláčika nezakryla zem, ale nebo ho prijalo. Počkajme máličko a znova budeme spolu s tým, ktorého
oplakávame. Veď on iba rýchlejšie prekonal cestu, no po tej istej ceste sa budeme uberať aj my
všetci, a rovnaké prístrešie čaká na všetkých.
Kiežby sa nám podarilo aspoň to jedno: pripodobniť sa jeho čistote, aby sme svojimi nezištnými mravmi dosiahli rovnaké odpočinutie, aké majú malé deti v Kristovi.
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už pastoračných, organizačných, alebo
historických.
Vytvorenie vikariátu pritom nie je v Gréckokatolíckej cirkvi ničím neobvyklým.
Ešte koncom 18. storočia bolo rozsiahle
Mukačevské gréckokatolícke biskupstvo
administratívne rozdelené na tri biskupské
vikariáty. Biskup Juraj Genadij Bizanci zriadil v roku 1723 tzv. Maramarošský alebo
Sihoťský vikariát a biskup Andrej Bačinský
ho opätovne pri zriadení Szatmárskeho
vikariátu v roku 1776 potvrdil. Zároveň
v roku 1787 zriadil vikariát aj v Košiciach,
ktorý sa stal základom budúceho samostatného Prešovského gréckokatolíckeho
biskupstva.
Výber Humenného vychádza aj z historických okolností, kde Humenné zohralo
svoju úlohu. O drugetovskom Humennom
otcovia baziliáni v šesťdesiatych rokoch
17. storočia istý čas uvažovali aj ako o novom sídle zjednoteného mukačevského
biskupa, keďže jeho doterajšie sídlo Mukačevo bolo na území, kde nežili zjednotení
veriaci. Humenné bolo zároveň centrom
jedného z archidiakonátov – vyššieho
administratívno-správneho celku Prešovského biskupstva.
V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že
pôvodná severovýchodná hranica Prešovského biskupstva viedla práve týmto regiónom. Jeho najvýchodnejšie farnosti Kalná
Roztoka, Klenová, Kolonica, Ladomirov,
Ruský Hrabovec, Šmigovec, Topoľa, Ubľa,
Ulič, Uličské Krivé a Zboj patrili do Zanastaského diakonátu, ktorý bol do druhej
svetovej vojny súčasťou Mukačevského
biskupstva.
Územie Humenského vikariátu je v podstate totožné s historickým územím horného
Zemplína. Vnímam to ako veľké pozitívum
a ako opak neprirodzeného dnešného
územnosprávneho členenia najmä východného a stredného Slovenska, ktoré takmer
vôbec nerešpektuje prirodzené historické
regióny.


Čím je toto rozhodnutie podľa vás
pre cirkev v regióne?
Prešovské arcibiskupstvo má v súčasnosti
trinásť dekanátov, do Humenského vikariátu ich bude patriť sedem. Toto pomerné
rozdelenie sa pritom bude týkať aj počtu
veriacich. Je to rozhodnutie, ktoré podľa
mňa prináša pozitíva do riadenia a života
Prešovského arcibiskupstva. To je dosť
rozsiahle, veď de facto ide o celý Prešovský
samosprávny kraj. Napríklad z Uliča je to
do Prešova veľmi ďaleko. Toto rozhodnutie
priblíži vedenie cirkvi bližšie k ľuďom,
k ich potrebám. Vnímam to ako ústretový
krok otca arcibiskupa pre svojich veriacich.
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Spoločnosť ako zoskupenie ľudí si oddávna
hľadalo spôsoby zabezpečujúce fungovanie
celého systému. Napriek tomu, že demokracia je veľmi starý systém, najdlhšie sa v Európe ujali rôzne spôsoby vlády jedného človeka.
Najčastejšie to bola monarchia. Králi vládli
a ak vládli dobre a múdro, mali sa dobre. A aj
ľud sa mal dobre. Ak začali ľud zdierať, zanedbávali poctivú vládu, mali sa možno istý
čas tiež dobre, ale trpezlivosť ľudí im neraz
vyniesla ortieľ skazy. Akýmsi medzistupňom
medzi týmito dvomi spôsobmi je funkcia
silného prezidenta, ktorý síce vzišiel z vôle
ľudu, ale jeho reálna moc je väčšia než moc
iných volených zástupcov ľudí, napríklad
poslancov.
V ostatných týždňoch sme boli svedkami,
ako západné demokracie tlačia na režim
takéhoto silného prezidenta v Sýrii, aby
skončil. Po odchode lídra nastáva obdobie
chaosu, ktoré dokážu isté skupiny veľmi
múdro a efektívne využiť. Je celkom možné, že podobné oslabenie úlohy prezidenta
môžeme čakať aj v Spojených štátoch, kde sa
politika vymkla z rúk. Na druhej strane tu je
Turecko, kde si tamojší prezident nedávno

referendom výrazne zvýšil svoje právomoci
na úkor vlády, a teda i parlamentu. Aj ruský
prezident patrí k tým silným a často je jeho
pozícia pripodobňovaná ruskému cárovi.
Nedávno sa kroky k takejto forme vlády začínali objavovať aj u našich severných susedov
– v Poľsku.
Prečo sa to deje? Nastáva obdobie, keď sú
nálady spoločnosti, teda ľudí, premenlivé
a nepredvídateľné. Navyše táto doba rýchlych informácií (často klamstiev, senzácií či
poloprávd) s formovaním jednotlivca ako nezrelej osoby neschopnej niesť zodpovednosť
robí z ľudí iba nástroje na presadzovanie niečích záujmov. Piata veľmoc, ako kedysi pomenovali masmédiá, je dnes vďaka internetu
a sociálnym sieťami veľmocou číslo jedna.
Informácie na internete, odkazy... – to všetko
je často iba zmesou poloprávd a intríg. A to
bez možnosti akéhokoľvek stíhania. V tejto
rýchlej dobe ľudia nemajú čas si overovať
pravdivosť tvrdení. Kombinácia týchto dvoch
faktorov vyvoláva strach z manipulácií ľudí
v globalizovanej spoločnosti, ktorý bude
hnacím motorom zmeny, čo príde.
Ako bude spoločnosť vyzerať o desať,
dvadsať rokov, je ťažko predvídateľné.
Osobne očakávam posilňovanie autority
nad vrtošivou vôľou ľudí. Je celkom možné
i obmedzovanie volebného práva, aby tí,
ktorí netvoria hodnoty v spoločnosti či ju

JJ

Peter Fudaly
V tomto roku si na Slovensku pripomíname
75. výročie prvých transportov slovenských
židov do koncentračných táborov. Nedá mi
nespomenúť v tejto súvislosti Janusza Kor
czaka, lekára a pedagóga poľsko-židovského
pôvodu, ktorý sa venoval otázkam výchovy detí
a zasadzoval sa za rešpektovanie ich práv. Vo
Varšave založil sirotinec pre židovské deti, kde
pôsobil polovicu svojho života. V auguste 1942
dobrovoľne sprevádzal tieto „svoje“ deti až
do plynovej komory v koncentračnom tábore
Treblinka, kde spolu s nimi zahynul.
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V jednom zo svojich mnohých výrokov
o výchove hovorí: „Naučte sa milovať aj cudzie
deti. Nikdy nerobte cudziemu dieťaťu niečo, čo
by ste neurobili vlastnému.“ Istou obmenou by
bolo: „Urobte cudziemu dieťaťu to, čo by ste
chceli, aby urobili vášmu dieťaťu.“ Túto myšlienku osobne naplnil aj obetou vlastného života,
keď bol skupine asi dvesto detí oporou na ich
„poslednej ceste“ a svojím postojom im dával
pocit bezpečia a dôstojnosti.
Mnohých z nás by to mohlo povzbudiť
k odvahe konať aj malé hrdinské činy, keď vo
svojom živote stretneme dieťa čakajúce možno
práve na našu pomoc. Pretože tento základný
fenomén, na ktorom stojí akákoľvek pomoc dieťaťu, je v každom z nás. Automaticky reagujeme
na detský plač alebo pohľad na dieťa, ktoré
spadlo, ublížilo si, všimneme si ho, bežíme

nechránia, nerozvíjajú, o nej nerozhodovali.
Budú iba pasívnymi príjemcami istých dobier. Alebo aj európske štáty postupne prejdú
z anonymity poslancov k adresnosti, a teda aj
ich vlastnej autorite. Každý bude vedieť, kto
je jeho konkrétny poslanec, a ten sa už nebude môcť schovať za ťažko čitateľnú hlavičku
strany. Bude sa zodpovedať konkrétnym
ľuďom za svoje skutky.
Tak či onak, ak chce táto spoločnosť vydržať a neskolabovať, musí sa naštartovať nanovo budovanie autorít. V prvom rade je to
autorita otca a matky, potom kňaza, sudcu,
policajta, učiteľa, lekára... Ale s budovaním
autority ide aj prijímanie zodpovednosti.
Sme toho dnes schopní? Alebo zasa zvolíme
cestu hľadania vlastných záujmov aj za cenu
rozkladu spoločnosti? To je otázka pre každého jedného z nás.

návrat radí

Máme to v sebe!

Napoleónov trón umiestnený v expozícii vo Versailles

Juraj Gradoš
foto: wikipedia.com
JJ

aktuálne

Autorita verzus ľud

mu na pomoc, odkladáme všetko, čo máme
v rukách. Nepremýšľame nad tým, reagujeme inštinktívne. Keď vidíme dieťa v ohrození,
spustí sa v nás prirodzená reakcia. Máme to
v sebe! Stačí sa len nechať viesť a život mnohých detí sa môže zlepšiť.
Aj dnes sú okolo nás deti, ktorým ide rôznym
spôsobom o život. Pretože to, čo prežijú či dostanú, resp. naopak, neprežijú alebo nedostanú
v detstve, ich ovplyvní na celý život. A zároveň
je medzi nami veľa dospelých, ktorí zachytili
správu vyslanú nejakým dieťaťom, pocítili
v sebe tento vnútorný impulz a boli otvorení
naň reagovať.
Viete o niekom, kto pomohol dieťaťu, ktoré
sa ocitlo v preň novej, náročnej či zložitej
situácii, keď si nevedelo samo pomôcť a jeho
ľudia mu neboli nablízku? Alebo možno máte
osobnú skúsenosť? Hovorte o tom alebo nám
o tom napíšte na navrat@navrat.sk a my to radi
uverejníme na www.mastovsebe.sk , pretože
príklady priťahujú.
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Mentálne postihnutie
Je vaše dieťa primerane výchovne stimulované a napriek tomu pozorujete jeho
zaostávanie v psychickom vývine? Existuje tu možnosť, že vaše dieťa je jedinec
s mentálnym postihnutím.
Psychologické hľadisko
M. Borovská, D. Okruhľanská, Ľ. Šarocká
foto: fairwaytraininghealthcare.co.uk
JJ

Pri podozrení na mentálne postihnutie
dieťaťa je nutné zrealizovať psychologickú
a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Odborné vyšetrenia, ktoré realizuje aj Centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva
Hurbanistov 6 v Prešove, stanovia úroveň
intelektu a poukážu na reálne možnosti
dieťaťa. Odporučia vhodnú formu vzdelávania s využívaním adekvátnych vzdelávacích
programov a uplatňovaním špeciálno-pedagogických prístupov.
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Mentálne postihnutie (mentálna retardácia)
je trvalým postihnutím rozumových schopností, ktorého dôsledkom je neschopnosť
jedinca dosiahnuť zodpovedajúci stupeň
intelektového vývoja. Aj keď je trvalým
postihnutím, v závislosti od jeho príčiny
a v súvislosti s kvalitou výchovného a výukového vedenia možno dosahovať určitý rozvoj
jedinca. Hlavnými znakmi postihnutia sú
nedostatočný vývoj myslenia a reči, obmedzená schopnosť učenia a z toho vyplývajúca
náročnejšia adaptácia na bežné životné podmienky a požiadavky, rovnako ako oneskorený vývoj socializácie.
Stanovenie diagnózy mentálneho postihnutia vychádza z psychologického vyšetrenia

kognitívnych funkcií, ktoré je realizované
štandardizovanými testami. Postihnutie sa
podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb
delí na viaceré stupne.
Najmenej závažné je ľahké mentálne
postihnutie s IQ (inteligenčný kvocient) 50
– 69, čo zodpovedá mentálnemu veku 9 – 12
rokov. Do troch rokov veku dieťaťa nie je
toto postihnutie ľahko rozpoznateľné, lebo
môže ísť len o mierne zaostávanie v psychomotorickom vývine, oneskorený vývin reči,
problémy pri nácviku sebaobsluhy. V školskom veku je odlišnosť už zjavná a dieťa
nezvláda naň kladené nároky. Väčšina osôb
z tejto kategórie dosiahne úplnú nezávislosť v starostlivosti o seba a v praktických

www.casopisslovo.sk

domácich zručnostiach, i keď vývin je u nich
v porovnaní s normou pomalší.
Stredné mentálne postihnutie s IQ 35 – 49
zodpovedá mentálnemu veku 6 – 9 rokov.
U týchto detí býva oneskorenie psychomotorického vývoja zjavné už v dojčenskom veku,
oneskoruje sa vývin motorických zručností,
ale najmä reči, dokážu si však osvojiť základy
dorozumievania sa. Osoby so stredným postihnutím sú zriedkakedy schopné samostatného života.
Ťažké mentálne postihnutie s IQ 20 – 34,
čo zodpovedá mentálnemu veku 3 – 6 rokov,
je zjavné už pri narodení. Často sú pridružené aj iné postihnutia, väčšina z týchto detí
sa naučí len pár slov alebo sa vôbec nenaučia
rozprávať. Kvalitná a cielená stimulácia však
dokáže u týchto detí rozvinúť aspoň najzákladnejšie činnosti.
Hlboké mentálne postihnutie s IQ nižším
ako 20 znamená nedosiahnutie mentálneho
veku viac ako dva roky. U týchto detí je s postihnutím spojený aj problém telesných postihnutí, často sú úplne imobilné, nedokážu si
osvojiť reč ani jej porozumieť. Vyžadujú stálu
pomoc, dohľad a starostlivosť opatrovateľa.

Špeciálno-pedagogické hľadisko
Cieľom špeciálno-pedagogickej diagnostiky
je získanie informácií o osobnosti jedinca,
možnostiach v oblasti vzdelávania a výchovy
ako hlavných predpokladov na zaradenie
človeka s postihnutím do spoločnosti. Sleduje kompetencie, ktoré sú pri mentálnom
postihnutí jedincov v dôsledku ich poruchy
obmedzené a modifikované, ale zaoberá sa aj
schopnosťami, ktoré zostali neporušené. Sleduje úroveň v oblasti motoriky, grafomotoriky, kresby, laterality, sebaobsluhy, zameriava
sa tiež na komunikačné schopnosti. Hodnotí
úroveň rozumových schopností vo vzťahu
k možnostiam vzdelávania, všíma si citovú
a sociálnu oblasť osobnosti. To všetko sa stáva východiskom pri určení vhodného vzdelávacieho programu, pri tvorbe individuálneho
vzdelávacieho programu, resp. stimulačného
programu a ostatnej špeciálno-pedagogickej
starostlivosti. Špeciálny pedagóg odporučí
zásady práce s dieťaťom, aby bol zabezpečený cielený rozvoj kognitívnych funkcií.

Mentálne postihnutie v jednotlivých
vekových obdobiach
V dojčenskom a batolivom veku u týchto detí
nastáva zvýšená potreba istoty a bezpečia,
pretože ich možnosti sú obmedzené a orientácia v prostredí sťažená. Zdravé deti sa učia
liezť, pohybujú sa v priestore, dotýkajú sa
vecí, manipulujú s nimi. Deti s postihnutím
si tieto aktivity v porovnaní so zdravými
deťmi osvojujú neskôr. Prejavujú sa tiež
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defektným vnímaním a pamäťou. Vývoj reči
je pri nich často oneskorený.
Predškolský a školský vek označujeme ako
fázu iniciatívy, ktorá sa vyznačuje potrebou
aktivity a sebapresadzovania, ktorá však
u týchto detí nie je taká intenzívna. Rozvoj poznávacích procesov je oneskorený,
nerovnomerný, formálna a obsahová stránka
reči je postihnutá, často treba nájsť vhodnú
formu alternatívnej komunikácie. Vzdelávanie sa realizuje so zreteľom na individuálne
možnosti a schopnosti detí, ktoré sú podľa
potreby zohľadnené v individuálnych plánoch a programoch.
Vo veku dospievania až dospelosti zaznamenávame ťažkosti s osamostatňovaním
jedinca a jeho profesijným smerovaním.

Vzdelávanie

niu osobnosti žiakov. Vzdeláva žiakov so
všetkými stupňami mentálneho postihnutia i v kombinácii s iným postihnutím
či s pervazívnymi vývinovými poruchami.
Po ukončení primárneho vzdelávania žiaci
môžu pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti. Predpoklady zvládnuť
učebný odbor má väčšina žiakov s ľahkým
stupňom postihnutia. Žiaci so stredným
a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím
môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.
Odborné učilište zabezpečuje prostredníctvom učebných odborov prípravu na budúce
povolanie s kvalifikáciou v manuálnych
povolaniach (murárske práce, záhradníctvo,
krajčírstvo, služby a domáce práce, maliarske a natieračské práce, stolárstvo a iné).
Praktická škola nie je profesijne zameraná,
pripravuje žiakov na život v rodine a na vykonávanie práce v chránených pracoviskách.
Žiaci absolvujú odborno-praktické a voliteľné predmety zamerané na rôzne druhy
pomocných prác.
Mentálne postihnutie si vyžaduje komplexný prístup na zmierňovanie jeho
dôsledkov prostredníctvom vhodnej výchovy
a vzdelávania. Aby bol proces úspešný, je
nutné poznať diagnózu a obmedzenia, ktoré
z nej vyplývajú. Pre rodinu dieťaťa aj pre
pedagógov je dôležité zostať v realite, nemať
neprimerané očakávania ani neprepadať
pesimizmu, nepodceňovať potenciál dieťaťa
a tešiť sa aj z malých pokrokov.

Základným princípom je rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca. Žiak s diagnostikovaným mentálnym
postihnutím je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem,
metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre
žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia. Uplatnenie tejto požiadavky je
nevyhnutné na rozvoj schopností a osobnosti
žiaka, na dosiahnutie primeraného stupňa
vzdelania a začlenenia do spoločnosti.
Výchovu a vzdelávanie žiakov s týmto postihnutím v čase povinnej školskej dochádzky
realizuje špeciálna základná škola, ktorá
vzdeláva žiakov aj
v kombinácii s iným
postihnutím, alebo
základná škola
v rámci špeciálnych
tried, či v rámci
bežnej triedy,
kde je takýto žiak
integrovaný, alebo
začlenený. Špecifiká
výchovy a vzdelávania vymedzuje
vzdelávací program
pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne
Sobota
vzdelávanie.
16.00 Posviacka kláštornej kaplnky

Eparchiálna odpustová slávnosť

3. – 4. jún

Bazilika Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach

Školy pre žiakov
s mentálnym
postihnutím
Takáto škola
podporuje nadobúdanie vedomostí, zručností
i návykov a prispieva k formova-

16.30
17.00
18.00
19.30

Ruženec
Veľká večiereň, prednáška
Archijerejská svätá liturgia (diakonát)
Akatist požehnania rodín

Nedeľa
07.00 Utiereň
08.00 Svätá liturgia
09.15 Akatist k Svätému Duchu
10.00 Archijerejská svätá liturgia (kňazská vysviacka)
17.00 Veľká večiereň s modlitbami na kolenách
21
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katechéza

Zanechať obľúbené
žem byť gurmán, ale keď sa mi začne máliť
manželkou pripravené jedlo len preto, že nie
je ako z televíznej obrazovky, prekročila moja
záľuba hranicu. Môžem mať rád svoje auto,
ale keď ho umývam a leštím každý týždeň
namiesto času stráveného s rodinou, povýšil
som ho na modlu. Ak sú pleť, vlasy, nechty
a šperky to jediné, o čo sa zaujímam, ľahko sa
stane, že namiesto tvárí okoloidúcich uvidím
značky kozmetiky a celkové sumy oblečenia.
A tak sa z obyčajného stáva nadprirodzené.
Nepriateľovi sa podarilo to, čo máme radi,
povýšiť nad všetko ostatné. Aj nad Boha.
Ten nám prostredníctvom Dávida ukazuje,
ako z toho von.
Kráľ na úteku volá k Pánovi: „So mnou
je Boh, jeho láska ma predchádza. Boh dá,
že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.“ V nádeji opúšťa dom plný istôt, aby
kráčal ďalším Božím dobrodružstvom. Čas
od času Pán povoláva k takémuto kroku aj
nás. Opustiť obľúbené, ktoré sa stalo našou
náhradnou istotou, aby sme mohli vyznávať:
„Ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje
milosrdenstvo.“

Pavol Burda
foto: herstoryline.com
JJ

Po prečítaní 59. žalmu by sme si mohli povedať: „Ďalší, v ktorom Dávid prosí o pomoc.“
V tomto prosebnom výkriku mu opäť ide
o krk a my ho nachádzame vo vlastnom
dome, ako volá po Božej ochrane.
Na rozdiel od jaskyne, kde sa Dávid
takisto skrýval pred kráľom Šaulom, je dom
(najmä vlastný) znakom bezpečia a dobre
známym miestom. Spod okien však zaznievajú výkriky vojakov a tento úkryt sa mení
na nedobrovoľné väzenie. Milovaná Michol
ho preto spúšťa košom cez okno, aby utiekol.
Zbabelé? Náš pohľad sa možno zmení, ak
si uvedomíme, že týmto konaním zachránil
nielen seba, ale v tej chvíli aj všetkých obyvateľov domu.
Symbolickým domovom je všetko, čo
máme radi a určuje nás: ľudia, zamestnanie,
koníčky aj konkrétnosti – obľúbené knihy,
vône, piesne, farby. A preto sa o nich zaujíma
aj protivník. Keďže nám ich nemôže vziať,
skúša prevrátiť naše zmýšľanie o nich. Mô-

JJ

Antónia Haľková
Existuje veľa siekt a zhubných kultov s rôznou
ideológiou a zameraním, preto je náročné klasifikovať ich. Z pohľadu oficiálnosti rozoznávame
sekty, ktoré sú registrovanými náboženskými
spoločnosťami, a tie, ktoré nie sú registrované.
Na Slovensku je registrovaných osemnásť cirkví
a náboženských spoločností.
Z hľadiska hierarchie, usporiadania a štruktúry rozoznávame sekty s pyramídovou, pavučinovou, hviezdicovou a sférickou štruktúrou.
Pyramídová štruktúra. Organizačné usporiadanie v tvare pyramídy zabezpečuje hierarchizáciu vedenia, moci aj výhod pre členov.
Postupovať vyššie možno v štruktúre podľa
zásluh a poslušnosti (svedkovia Jehovovi, mormóni, Amway).
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Pavučinová štruktúra. Prepletá sa v nich niekoľko pyramídových štruktúr, ktoré majú rôzne
funkcie. Člen môže byť v niekoľkých pyramídach naraz, v jednej môže postupovať a v inej
stagnovať, čo znamená, že keď člen sekty zlyhá
v jednej, je funkčný v inej (scientológia).
Hviezdicová štruktúra. Zabezpečuje priamy
kontakt členov s vodcom sekty.
Stredom organizácie je guru a stúpenci tvoria
obvod útvaru. Takto fungujú začínajúce sekty
alebo tie, ktoré sa rozvíjajú pomaly (špiritistické, modlitebné a uzdravovacie sekty).
Sférická štruktúra. Je charakteristická pre
katarzné (očistné) skupiny alebo skupiny
s uzdravovacím charakterom, v ktorých každý
účastník hrá podobnú úlohu bez skutočnej
hierarchizácie.
Z pohľadu ideológie delíme sekty na:
Náboženské – orientujú sa na náboženské
dogmy, odmietajú ekumenickú spoluprácu,
trestajú kritiku a propagujú rôzne rituály. Ich
základom sú východné, orientálne, kresťanské

varovanie

Klasifikácia siekt

a synkretické náboženstvá, ktorých náboženské
texty sekty rôzne menia a svojvoľne vysvetľujú
(satanisti, scientológovia, svedkovia Jehovovi,
sahaja joga, mormóni).
Politické kulty – orientujú sa na politickú
dogmu. Zneužívajú univerzálne platné myšlienky – ochrana planéty, ekológia, mier či boj proti komunizmu. Niektorým sa darí ovplyvňovať
voľby a získavať politickú moc (Nová Akropolis,
Transcendentálna meditácia, Humanistické
hnutie).
Psychoterapeuticko-výchovné kulty a sekty
– zneužívajú psychoterapeutické postupy,
sprostredkúvajú duchovné vízie a osvietenie
prostredníctvom seminárov, ponúkajú testy
osobnosti, sebazdokonaľovacie kurzy, výcviky
pre liečiteľov (New Age, reiki, šamanizmus).
Komerčné kulty – orientujú sa na zisk
za každú cenu. Väčšinou sú organizované ako
obchodné spoločnosti s viacúrovňovým predajom tzv. multi level marketing alebo ponúkajú
vzdelávacie kurzy pre vrcholový manažment
a výber pracovníkov pre firmy, čím sa snažia
prenikať do ekonomických odvetví a ovplyvňovať ich chod (scientológia, Herbalife, Amway
International).
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slovo o ikone

Ikony Bohorodičky
JJ

Milan Gábor

Abulská ikona Bohorodičky
Prvýkrát sa objavila v Srbsku v roku 692.
V roku 1570 bola ikona prenesená do španielskeho mesta Abul (odtiaľ pochádza aj pomenovanie tejto ikony), kde sa nachádza aj
v súčasnosti. Tradícia hovorí, že 11. júna 1870
sa pred touto divotvornou ikonou v Chráme
sv. mučeníkov Vincenta, Sabína a Kriscenta
po modlitbách zázračne uzdravila istá slepá
dievčina. Na základe tejto udalosti bolo ustanovené liturgické slávenie Abulskej ikony
Bohorodičky na 11. jún.
Ikona Bohorodičky je typu hodigitrie, kde
na ľavej ruke Božej Matky sedí dieťa Kristus
so žehnajúcou pravicou a v ľavici s ríšskym
jablkom. Špecifikom ikony je rebrík, ktorý
má Bohorodička opretý o pravé rameno a zostupuje nadol. Rebrík si pridržiava pravicou
a na jeho stupienkoch má Kristus položené
nohy.

Adrianovská ikona Bohorodičky
Ikona zobrazuje sviatok Zosnutia Bohorodičky. Namaľoval ju prepodobný Adrián
Pošechonský, učeník prepodobného Kornela
Komeľského. Ikonu priniesli do temného

lesa k brehu rieky Vetchi neďaleko mestečka
Pošechone v Jaroslavľskej eparchii. Div, ktorý
sa udial v súvislosti s touto ikonou, bol podnetom na založenie monastierskeho príbytku
na mieste, kde bola ikona umiestnená, vzdialenom od Pošechone asi 5 km. V súčasnosti je
počiatočný monastiersky príbytok známy ako
Adrianovský uspenský monastier.
V roku 1540 Adrián Pošechonský a starec
Leonid sa so súhlasom igumena Lavrentija,
ktorý ich požehnal ikonou Zosnutia Bohorodičky, odobrali do pustatiny pri rieke Vetche,
do divokého a temného pošechonského lesa,
ktorý sa nachádzal medzi obcami Beloje,
Patroboľskoje, Šeľšedamskoje a Uchorskoje.
Podľa poslušníka Besstuža túžili v tejto nehostinnej pustatine založiť monastier. Pomodlili
sa k Bohu a na dub pri rieke zavesili ikonu
Zosnutia Bohorodičky, ktorú zobrali zo sebou
z Kornelovho monastiera. Prepodobní otcovia
Adrián a Leonid odišli vysekávať les a pripraviť
vhodné miesto na postavenie monastierskeho
príbytku. V tom čase sa dole po rieke Vetche
plavili rybári z neďalekej dediny Beloje. Nič
netušiac hodili do rieky rybársku sieť presne
oproti dubu s ikonou Zosnutia Bohorodičky
a na tom mieste vylovili dve veľké šťuky, ktoré
len s veľkou námahou naložili na loď. Keď
vyšli na breh, objavili na dube ikonu Bohorodičky netušiac, odkiaľ sa nabrala na takom
nedostupnom mieste. Jeden z rybárov si
zaumienil, že ju odtiaľ zoberie, ale len čo sa
k nej priblížil a dotkol sa jej, akási neviditeľná

z cirkevného práva

Pochovávanie – kremácia
JJ

Jozef Miňo
V druhej časti sa inštrukcia Kongregácie pre náuku viery Ad resurgendum cum Christo venuje
otázke pochovávania zomrelých a uchovávania
popola v prípade kremácie. Keďže v našich
mestách sa stretávame čoraz častejšie s touto
formou pochovávania, je dobré si ozrejmiť
učenie Cirkvi v tejto oblasti. Inštrukcia v 4. bode
hovorí: „Tam, kde sa z hygienických, ekonomických alebo sociálnych dôvodov rozhodne
pre kremáciu, ak toto rozhodnutie nie je proti
výslovnému alebo oprávnene predpokladanému želaniu zosnulého veriaceho, nevidí
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Cirkev doktrinálne dôvody, aby sa takejto praxi
bránilo, pretože kremácia tela sa nedotýka duše
a nebráni Božej všemohúcnosti, aby vzkriesila
telo, a teda neobsahuje objektívne popieranie kresťanskej náuky o nesmrteľnosti duše
a vzkriesení tela. Cirkev naďalej uprednostňuje
pochovávanie tiel zosnulých, pretože tým sa
preukazuje väčšia úcta zosnulým; napriek tomu
nie je kremácia zakázaná, okrem prípadu, že
by bola zvolená z dôvodov, ktoré odporujú
kresťanskej náuke.“ Čo sa týka uchovávania
telesných ostatkov po spopolnení, inštrukcia
dáva konkrétne usmernenia: „Popol zosnulého
musí byť uchovávaný podľa predpisu na posvätnom mieste, teda na cintoríne.“ Z dôvodov
uvedených v inštrukcii sa „nedovoľuje uchovávať popol v domácnosti. Iba v prípade vážnych

sila ho odsotila na niekoľko desiatok metrov
a istý čas ležal akoby bez duše. Keď sa prebral,
povedal svojim priateľom rybárom, že sa mu
zjavil akýsi neznámy starec, ktorý mu povedal, aby sa nestaral o ikonu Bohorodičky, a šiel
v pokoji za svojou prácou. Vidiac tento div
rybári oslavovali Boha i jeho prečistú Matku
a položili na konáre duba pod ikonu Bohorodičky bochník chleba i jednu z ulovených
šťúk, a ponáhľali sa domov. Za nejaký čas sa
mnísi vrátili k dubu. Prvý prišiel starec Leonid
a keď zbadal pod ikonou nečakaný dar, začal
volať svojho druha: „Adrián! Adrián! Poď
sem a hľaď: Bohorodička nám poslala chlieb
a rybu.“ Prepodobný Adrián sa poponáhľal
na jeho volanie a, vidiac tento div, pochopil,
že Božia Matka im poslala pokrm, aby im
naznačila, že tu na tomto mieste si želá, aby
stál jej chrám a monastier. Ako poďakovanie
zaspievali Bohorodičke kánon Zosnutia a keď
sa občerstvili zázračným pokrmom, začali
s výstavbou monastierskeho príbytku pod
dubom, na ktorom bola divotvorná ikona Bohorodičky. Tri roky prežili prepodobní Adrián
a Leonid v tejto pustatine pod dubom, podstúpiac veľké pokušenia od diabla i nepríjemnosti od zlých ľudí. Po tých rokoch začali uvažovať o tom, že vybudujú chrám a monastier.
Prvú drevenú cerkev Zosnutia Bohorodičky
postavil prepodobný Adrián ešte v roku 1543
a takmer zabezpečil peniaze na vybudovanie
kamennej, no v roku 1550 ho zabili zbojníci.
Na začiatku 17. storočia sa začali na hrobe prepodobného starca diať zázračné uzdravenia.
Na príkaz patriarchu Filareta boli jeho telesné
ostatky (mošči) uložené v sobornom chráme
Adrianovho monastiera Zosnutia Bohorodičky, kde sa nachádza aj divotvorná ikona
Zosnutia Bohorodičky, prinesená mučeníkom
Adriánom.

a výnimočných okolností, ktoré závisia od kultúrnych podmienok miestneho charakteru,
môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie alebo synody biskupov východných cirkví
udeliť výnimku uchovávať popol v domácnosti.
Popol sa však nesmie rozdeliť medzi rôznych
členov rodiny a musí byť vždy zaistená náležitá
úcta a primerané podmienky uchovávania. Aby
sa vyhlo akémukoľvek dvojznačnému panteizmu, naturalizmu alebo nihilizmu, nedovoľuje sa
rozsypať popol do vzduchu, zeme alebo vody,
či iným spôsobom ani premeniť popol na upomienkové predmety, kusy bižutérie alebo iné
predmety.“
Už od počiatku si kresťania želali, aby ich
zosnulí boli zahrnutí do modlitieb a spomienok
kresťanského spoločenstva a hroby našich blízkych majú byť miestom modlitby, spomienky
a zamyslenia. (spracované podľa inštrukcie Ad
resurgendum cum Christo)
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Partnerská móda mi nikdy nevoňala.
Nevedela som si predstaviť svojho vysokého, štíhleho manžela vo fialovom svetríku,
ktorý by mu ledva zakryl pupok, rovnako
ani mne by nesvedčala červená záchranárska
páperová vetrovka, prešívaná kdesi v garáži
do štvorcového vzoru, aby pierka nelietali
po celom dome. Vyzerala by som v nej asi
ako pani Rafiková, pokiaľ si ctený čitateľ
pamätá výstižnú charakteristiku tejto, podľa
Janka Jesenského „osemdesiatkilovej osôbky“, skrátka, ako „ostrm ďateliny“. Po tridsiatich rokoch manželstva sa nám občas podarí
zladiť si oblečenie, máme napríklad rovnakú
farbu topánok, keď sa trocha snažíme,
opýtam sa manžela, akú kravatu si berie, a ja
si vezmem rovnakú blúzku alebo si obaja oblečieme béžové baloňáky, lebo iné nemáme,
ale tu neviem, či sa to počíta.
Podľa rozprávania mojej svokry bol môj
otec najkrajší zať v celom Drienove. Husté
čierne vlasy bohato natreté jantárovou brilantínou, dva zlaté zuby, vyšportované telo,
ktoré mu vyformovala ťažká práca na parnej
lokomotíve a podľa všetkého perfektne ušité
obleky. Strýko Ondrej ako dokonalý pánsky
krajčír zakaždým myslel aj na našu drobnučkú mamku – 70 cm látky na sukňu, dve dĺžky
plus rukáv na sako, podšívka, gombíky a nepreberné množstvo detailov! Jemné plisé,
volánik, niekoľko tajomných zámikov, mašličky a motýliky toho najfantastickejšieho

tvaru. Viem si predstaviť, ako mamka drobčí
za svojím chlapiskom v ihličkách po furmancu z vyšného konca na nižný do kostola...
Partnerskou módou už nemožno nazvať
dvoje rovnakých šiat, ktoré sme dostali so
sestrou vždy pred sviatkami, lebo iba na jednej z nás vyzerali, ako sa patrí, a mladšia
ich vláčila niekedy ešte ďalšie dva roky, kým
z nich nevyrástla do neprimeranej či spoločensky nevhodnej dĺžky. Veľké množstvo

príbeh

Párik

šiat nám mamka ušila sama – po večeroch
stehovala, špendlila, zošívala, preháňala nás
po schodoch, aby neboli na sukni „chvosty“,
no a často dopadla ako Klára, ktorá vo dne
šije, v noci pára, a pritom aj zlostne plače.
Toto všetko mi vírilo hlavou v čakárni
oddelenia ORL. Dcéra tak trocha ohluchla,
nuž sme sa ani veľmi spolu nebavili, len som
si háčkovala a pozorovala okolie. Prezerala si
poštu v mobile, vypisovala sms, vymazávala
nepotrebné správy a aplikácie. Čakáreň bola
plná netrpezlivých pacientov.
Mám rada pointy, ku ktorým treba dopísať
príbeh! Jedna z nich sedela na lavičke priamo
oproti mne!
Mladý párik si svoju neskonalú priazeň
prejavoval dotykmi, hladkaním, podchvíľou
si skontrolovali mandle. Boli oblečení v drahých, na franforce potrhaných nohaviciach,
mali rovnaké mikiny rovnakej veľkosti, takže
dievčine bola takmer po kolená. Tiež čakali
na ošetrenie. Na počudovanie sa telefónov
takmer nedotýkali, mali tam svoje takmer
dospelé, plne funkčné telá a podľa mňa pomerne kvalitne zmanipulované mozgy...
Na chodbu vyšla sestrička. Prihrnuli sa
odporúčania od obvodných lekárov, kartičky
poistenca, súrne prípady, dobehla sesternica
pána doktora, každý chcel byť prvý v poradí... Párik odovzdal tlačivá a vrátil sa na svoje
miesto. Ako na povel si vyzliekli mikiny a ja
som uvidela partnerské tričká, o akých sa mi
ani nesnívalo. Chlapec mal text: „Keď sa stratím, vráťte ma Zuzke!“ Dievčina mala tričko
s hrdou vetou: „Ja som Zuzka!“

Prešlo už skoro dvetisíc rokov od čias, keď Ježiš Kristus prechádzal so svojimi apoštolmi cez Galilejské more. Na mori sa strhla taká veľká búrka, že sa apoštoli veľmi naľakali, rýchlo zobudili
Ježiša a zvolali: „Pane, zachráň nás, hynieme.“ (Mt 8, 25) Ježiš sa zobudil, povedal len jedno
slovo: „Mlč“ a nastalo „veľké utíšenie“ (Mt 8, 26), takže sa ľudia divili a hovorili: „Čo je to, že
ho vetry i more poslúchajú?“ Úbohí učeníci sa spočiatku snažili sami zachrániť, ako vedeli, ale
keď videli, že tu nestačí ľudská moc, zobudili od námahy usnuvšieho Spasiteľa, ktorý za okamih
utíšil more a zachránil všetkých z veľkého nebezpečenstva života.
Nie na Galilejskom mori, ale na celom svete zúri strašná búrka, ktorá denne pohlcuje svoje
obete; tisíce a tisíce mladých životov, miliardové zemské poklady sa každodenne ničia, a niet
možnosti, niet zemskej sily, ktorá by mohla zachrániť ľudstvo od tej strašnej katastrofy, pod
ktorou krvavými slzami stená celý svet. Takto sa Ježišovi učeníci, poznajúc svoju slabosť, obrátili pred dvetisíc rokmi na búrlivom Galilejskom mori k Ježišovi. Tak ako oni ho zobudili zo sna
a prosili, a aj našli uňho pomoc, tak aj my to máme robiť v tej strašnej svetovej búrke.
Keďže všetky ľudské úsilia zdajú sa byť bezúspešnými, musíme sa obrátiť k prostriedkom
nadprirodzeným, a to k modlitbe, a zvolať s apoštolmi: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ Musíme
neustále uprosovať Božiu spravodlivosť, ktorá na nás poslala túto strašnú vojnu ako zaslúžený
trest za naše hriechy. Nezabudnime však, že táto strašná vojna, trest to za hriechy, bude trvať
len dotiaľ a ani minútu dlhšie, dokiaľ sa nezadosťučiní Božej spravodlivosti. Aby sme skrátili dni
nemilosrdnej vojny, chceme a budeme prosiť o zľutovanie Spasiteľa za naše a všetky ľudské
hriechy, a to chceme docieliť v prvom rade uctievaním a návštevami Najsvätejšej Eucharistie.
(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča z roku 1943, v ktorom vyhlasuje Eucharistický rok)
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na každý deň

PONDELOK 22. máj

Mučeník Bazilisk
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, zač. 40
Čo myslíte? Príde na sviatky? (Jn 11, 56)
Počas najväčších sviatkov v roku, či už sú to Vianoce, alebo Veľká noc,
počas tých najväčších domácich zhonov, cez varenie, upratovanie,
čistenie okien, prišiel Ježiš do tej našej „čistoty“? Počas bežného dňa,
s bežnými starosťami a problémami... Prišiel Ježiš? Keďže boli obrady
dlhšie, čo znamená, že sa niečo dôležité pripravovalo a na Ježiša sme
akosi „nemali čas“, tak to urobme dnes. Pozývajme ho do svojho
života dnes: „Príď, Pane, si tu vítaný.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Ostatné
z Nedele o slepom (HS: 227, 241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224)

UTOROK 23. máj

Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 36a, zač. 42a
Chceli by sme vidieť Ježiša. (Jn 12, 21)
Mnohí po tom túžia. Vidieť Ježiša. I Herodes sa túžil stretnúť
s Ježišom. A túžime aj po iných daroch: chcem zdravie, chcem mať
a zažívať pokoj, lásku, Svätého Ducha a jeho dary... No Herodes
pre to, aby sa stretol s Ježišom, neurobil nič. A čo si už urobil ty?
Kde vlastne chceš Ježiša stretnúť? Kde ho chceš vidieť? V chráme,
na liturgii či večierni, doma v kuchyni, v obývačke či v práci, vo
vzťahoch, v manželstve, v susedoch? Čo si už pre to urobil?
Liturgia: Všetko ako 22. mája

STREDA 24. máj

Zakončenie Paschy
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47, zač. 43
Mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali
k tomu. (Jn 12, 42)
V mnohých prípadoch je stav dnešných rodín takýto: žena verí
v Ježiša, chodí do chrámu a keď môže, oroduje za svoju rodinu,
prináša za ňu obetu. No manžel jej to zakazuje, vypína jej Rádio
Lumen, skrýva ružence, vyhadzuje knihy a stále opakuje: „Buď už
normálna!“
Pane, ty sám buď povzbudením, posilou, oporou i ochranou
v rodinách, kde sa trpí pre vieru.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár
z 5. hlasu, Sláva, kondák z Nedele o slepom, I teraz, kondák z Paschy.
Ostatné z Nedele o slepom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval. Po skončení liturgie sa odkladá plaščenica. (HS: 148, 227,
241; PZ: 101, 194, 208; HP: 102, 209, 224)

ŠTVRTOK 25. máj

Nanebovstúpenie Pána
Tretie nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 114 (sviatku); 2 Kor 4,
6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi)
Zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. (Lk
24, 49)
Pre Ježišových učeníkov bolo až priveľmi pohodlné, že Ježiš bol stále
„na dosah ruky“. S ničím sa nemuseli veľmi namáhať. O všetko sa
postaral. Keby to tak išlo ďalej, bola by to pre nich rozprávka, nie
reálny život. Aj učeníci potrebovali, aby Ježiš vystúpil na nebesia, aby
im zoslal Utešiteľa a vyzbrojil ich. Aby sa odteraz mohli zázraky diať
skrze nich.
Liturgia: Antifóny a vchod sviatku. Tropár sviatku a Jánovi, Sláva,
kondák Jánovi, I teraz, kondák sviatku. Ostatné zo sviatku a Jánovi.
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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. Prikázaný sviatok. Myrovanie (HS: 155,
243; PZ: 109, 210; HP: 225, 387)

PIATOK 26. máj

Apoštol Karpos
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 47
Ja som cesta, pravda a život. (Jn 14, 6)
Toto je úžasný a priam až jednoduchý Boží projekt, ako vojsť
do Pánovho príbytku v nebi. Kráčať po Pánovej ceste, ktorú ti zjavuje.
On ti nechce zle. Chce byť tvojím šťastím. Hovorí sa, že každý má
svoju pravdu. No pravda je len jedna. Ježiš je pravda. Hľadaj ho.
Nechaj sa viesť a spoliehaj sa na svojho Boha.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod
... čo si slávne vstúpil na nebesia. 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 27. máj

Hieromučeník Terapont
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, zač. 48a
Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. (14, 12)
To by sa páčilo asi každému. Konať také skutky ako Ježiš. Najmä
tie zázračné. Nikdy by nebol chorý, mal by pokojný spánok i sny,
žiadna bolesť, nikdy by mu nič nechýbalo... Všetko by bolo zázračné,
uzdravené, oslobodené, rozmnožené. No je tu malý detail. Ak si
dobre pamätám, tak Ježiš ani jeden zázrak neurobil pre seba, ale
všetko pre iných, z lásky k nim. Buď ako Ježiš!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod
... čo si slávne vstúpil na nebesia. 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. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA 28. máj

Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov 1. nicejského snemu
Prepodobný Nikita
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 17, 1 – 13, zač. 56
Aby poznali teba, jediného, pravého Boha. (Jn 17, 3)
Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako asi mohol vyzerať rozhovor
medzi nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom, keď mal
prijať poslanie spásy sveta? Čo myslíte, začal tým, že chce, aby sa
obetoval? Alebo vysvetľoval, aké dôležité je to poslanie, a že ho nikto
iný nemôže vykonať? Nikde o tomto nebeskom dialógu nenájdeme
zmienku, a preto si ho môžeme iba predstaviť. Dnešné evanjelium
nám pri tom výborne poslúži. Ježiš sa modlí svoju veľkňazskú
modlitbu. Spomína, že dostal moc nad ľudským pokolením, aby
všetkým jemu zvereným daroval večný život. Predstavte si: Boh hľadí
na celé ľudské pokolenie a biedu, v ktorej žije. Díva sa na všetko
naše trápenie, ale jeho pohľad ide ešte ďalej. Má pred sebou nikdy
sa nekončiacu budúcnosť, ktorá nie je o nič lepšia. A tak keď nadíde
pravá chvíľa, obráti sa k svojmu Synovi a povie: „Dávam ti moc nad
celou zemou, nad všetkými týmito ľuďmi, aby si im daroval večný
život. Daruj im ho, len tak zadarmo. Život, ktorý stratili. Život
s nami a pri nás.“ Ježišova odpoveď je: „Prijímam.“ A ako nám Ježiš
dáva večný život? V čom večný život spočíva? Chce sa dať poznať.
Vstupuje do nášho života, aby sme sa s ním zblížili. Aby sme každý
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deň odhaľovali jeho srdce, aby sme ho poznali čím dokonalejšie a cez
neho toho, ktorý ho poslal.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá
a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Tropár z hlasu, sviatku a otcom, Sláva, kondák otcom, I teraz,
kondák zo sviatku. Ostatné z hlasu a otcom. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 243, 246; PZ: 210,
213; HP: 225, 229)

PONDELOK 29. máj

Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49
Povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane. (Jn 14, 29)
Udalosti, ktoré Boh dopredu naplánoval, Ježiš vykresľuje zreteľne
a jasne: ukrižovanie a vzkriesenie; jeho druhý príchod a rozdelenie
oviec od capov... Tieto udalosti sú nemenné. Tiež chcem vedieť, ako
niektoré veci v mojom živote dopadnú. No je množstvo vecí, ktoré
nedokážeme ovplyvniť. Ale môžem ovplyvniť to, ako v nich bude
obstojím.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

UTOROK 30. máj

Prepodobný Izák
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn16, 2b – 13a, zač. 53
Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. (Jn 16, 6)
Apoštoli sú sklamaní, zronení, smutní z toho, čo im Ježiš oznamuje.
Možno sa niekto z nich i urazil, pretože sa nevyplnili predstavy či
plány, o ktorých boli presvedčení, že sú tie najlepšie pre ich život
i stav. No Boh to vidí ináč. Lepšie. Prosme o odpustenie, keď sme sa
hnevali na Boha, že nenaplnil naše predstavy, lebo sa nezhodovali
s jeho vôľou.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

STREDA 31. máj

Apoštol Hermas
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn16, 15 – 23, zač. 54
Ešte chvíľku... (Jn 16, 18)
Poznáte ten vtip? U Boha je milión eur ako jeden cent a tisíc rokov
ako jedna sekunda. „Drahý Bože, daj mi jeden cent.“ „Počkaj
sekundu, synu.“ Tá chvíľa, keď Boh koná, je pre nás niekedy ako tisíc
rokov. No to neznamená, že Boh nekoná. To neznamená, že som „len
ďalší v poradí“. Znamená to, že výsledok procesu bude lepší, než som
očakával.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

ŠTVRTOK 1. jún

Mučeník Justín
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, zač. 55
Teraz veríte? (Jn 16, 31)
Ježiš je s učeníkmi neraz osamote, veľakrát im iba vysvetľuje
podobenstvá a iné tajomstvá Božieho kráľovstva. Sú prítomní skoro
pri všetkých zázrakoch, ktoré koná. Odovzdáva im moc a posiela ich
namiesto seba do okolitých dedín. Učí ich. A oni vyznávajú: „Veríme
ti.“ No príde čas Getsemanskej záhrady a oni utekajú. „Veríme“ sa
zrazu mení na „utekajme, zachráňme sa“. Nezabudni, že i vo chvíľach,
keď ti ide o život, je Ježiš stále v tvojej blízkosti. Dôveruj mu.
Liturgia: Všetko ako 27. mája

PIATOK 2. jún

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Patriarcha Nikefor Vyznávač
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Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, zač. 57
Prosím aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. (porov. Jn 17,
20)
Ježiš sa vo veľkňazskej modlitbe prihovára za tých, ktorí uverili jeho
slovu. Už dávno, skôr než sme uzreli svetlo sveta, sa Ježiš za nás
prihováral u Otca. Ak prechádzame skúškami, oroduje, aby naša viera
neochabla, aby sa skúškou ešte viac upevnila, takže sa budeme môcť
stať oporou aj pre druhých.
Liturgia: Všetko ako 27. mája. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 3. jún

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 (zosn.).
Miluješ ma? (porov. Jn 21, 15)
Väčšinou sa pýtajú manželky svojich manželov: „Miluješ ma?“
Myslím si, že keď už taká otázka padne, keď sa to žena musí pýtať, asi
jej city nie sú naplnené. No dnes sa na to pýta Boh. Áno, Boh má city.
A tento citlivý a súcitný Boh sa to dnes pýta teba: „Miluješ ma? Áno?
Tak mi to hovor každý deň. Vyznávaj mi lásku modlitbou, životom,
skutkami...“
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 4. jún

Nedeľa svätej Päťdesiatnice
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12, zač. 27
Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. (Jn 7, 38)
Obraz zelenej oázy uprostred púšte vyzerá ako zázrak. Kontrast
medzi všetkým tým suchom a životom prekypujúcim vnútri oázy
upútava pozornosť. Tajomstvo tohto zázraku všetci poznáme. Nie
je to vonkajšia zeleň trávy, stromov a kríkov, ale pod zemou ukryté
žriedlo vody. To ono dáva život všetkému, s čím sa dokáže spojiť. „Ak
je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako
hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ Aký dôležitejší
a potrebnejší prísľub od toho, ktorý dáva dnes Ježiš v evanjeliu, ste
už počuli? Alebo sa opýtam inak: Čo by si chcel(a) od Boha pre seba
a pre iných? Čo by s tebou mal Boh urobiť? Myslíš si, že s tebou
treba vôbec niečo robiť? To, čo mnohí kresťania majú pred sebou
ako svoj cieľ, je byť dokonalejší – lepší. Znížiť počty svojich hriechov
a neurážať toľko Pána Boha. Ďalšia početná skupina sa usiluje viac
Bohu dôverovať. Mať väčšiu, dokonalejšiu vieru. Nepochybovať
o ňom v čase skúšok. Potom je tu skupina tých, ktorí vidia, že by
sa mali viac alebo pravidelnejšie modliť. Nevynechávať nedeľné či
sviatočné bohoslužby. Aká početná asi bude skupina, ktorá by chcela
viac milovať iných? Koľko ľudí denno-denne prosí Pána, aby mali
silu milovať ako on? A predsa nič nie je pre nás samotných a pre ľudí
okolo nás také dôležité tak ako láska. Keď cítiš, že si milovaný(á),
vtedy kvitneš. A Ježiš chce, aby sme prekvitali, aby sme boli plní
života a prinášali ovocie. Preto ponúka človeku tú najdokonalejšiu
lásku. Svoju lásku. Príď a spoznaj ju. Príď sa k žriedlu napiť každý
deň. Prečo ju stále hľadáš len u ľudí? Príď a on premení tvoj život
na prameň lásky, ktorá z teba bude vytekať. Lenže milovať ako on
znamená zriekať sa, zapierať seba samého. Duchovne zomierať
kvôli blížnemu deň za dňom. A my sa často uspokojíme s tou, ktorá
sa končí pri hranici obety. Aj preto je dnes tak málo týchto živých
prameňov uprostred nás. Ako tých v púšti.
Liturgia: Menlivé časti z Päťdesiatnice. Myrovanie (HS: 248; PZ: 216;
HP:232)
Peter Olšavský
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A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril, muža
a ženu ich stvoril. (Gn 1, 27)
Ahoj, deti! Každé umelecké dielo nám povie niečo aj o jeho autorovi – umelcovi. V istom zmysle je dielo odrazom alebo obrazom
svojho tvorcu. Aj človeka (ako najvyššie
umelecké dielo Stvoriteľa) Boh stvoril na
svoj obraz. V Božom slove je napísané, že
ho stvoril ako muža a ženu. Aj táto pravda
je súčasťou nášho vyznania viery.

Magnety

Muž a žena sú odlišní v mnohých oblastiach. Inak
vyzerajú, inak rozmýšľajú a tvoria, inak prežívajú rôzne
situácie. Sú ako dva magnety. Odlišné, a predsa pri správnom nastavení sa
navzájom priťahujú a pod láskavou rukou nášho Pána dokážu vytvárať
jednotu, ktorá zjavuje lásku Boha cez ľudskú lásku. Nakresli si dve približne
rovnako veľké postavy (jednu mužskú a jednu ženskú), vyfarbi a vystrihni si
ich. (1) Na zadnú stranu, tam,
kde je srdce človeka, prilep na
každú z nich jeden magnet
a chrbtami ich spoj. (2)
Stále ti môžu pripomínať,
že Boh chcel, aby jeden
muž mal jednu ženu a
aby sa navzájom
milovali tak obetavo,
ako nás miluje on sám.

Človek má v stvorení výnimočné miesto – je na Boží obraz. V Katechizme
Katolíckej cirkvi sa píše, že zo všetkých viditeľných stvorení jedine človek
je schopný poznať a milovať svojho Stvoriteľa, a Boh chce, aby mal
človek účasť aj na jeho živote. Boh všetko ostatné stvoril práve
pre človeka, ale človek bol stvorený na to, aby mu slúžil a miloval ho. Byť mužom a byť ženou je dobré a Boh to tak chcel:
muž a žena majú dôstojnosť, ktorú dostávajú priamo od
svojho Stvoriteľa. Boh však nie je ani muž, ani žena. Boh je
čistý duch. Ale dokonalosti muža a ženy odzrkadľujú niečo
z nekonečnej dokonalosti Boha: sú to dokonalosti matky
a dokonalosti otca a manžela. Muž a žena sa navzájom dopĺňajú a v manželstve tvoria
jedno telo.

Na Boží obraz

Komiks
Otče, predstavený vás prosí,
aby ste sa porozprávali
s človekom, ktorý sa chce stať
mníchom.

Priveď
ho!
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Viete, že...
 Ľudský mozog dokáže spracovať
viac než milión podnetov za sekundu.
Ľudské oko dokáže rozlišovať až
sedem milión odtieňov. Má automatické zaostrovanie a dokáže spracovať
neuveriteľných 1,5 milióna informácií
– naraz.
 Najsilnejším svalom v ľudskom tele
je jazyk.
 DNA všetkých dnes žijúcich ľudí by
sa vošla na lyžičku a vážila by menej
ako 1,2 gramu.
 Človek má v priemere 100 000
vlasov. Za 70 rokov života človeku
narastie 500 km vlasov. Ľudský vlas je
prakticky nezničiteľný. Okrem ohňa
ho nezlikviduje extrémny mráz, voda,
kyseliny ani korozívne
chemikálie. Ľudské vlasy
vydržia ťah až 8 ton.
 Krv
v našich
žilách prúdi rýchlosťou
18 km/h.
 Kosti sú štyrikrát
silnejšie ako betón.
 Na úsmev potrebujeme 17 svalov, na
zamračenie 43. Usmievať sa je jednoduchšie
aj príťažlivejšie.

Príbehy poslušníka
Boh sa
Synku, prečo chceš
ma dotkol.
byť mníchom?
Chcem sa
zriecť bohatstva
... aj
...
rodiny
...
A tak
zjavovať...

Hm.

...
Božiu lásku.

Pochádzam z neveriacej rodiny,
a tam je ťažké hovoriť o Bohu
a žiť svoju vieru.

Práve preto by si sa mal vrátiť.
Nájdi si dobrú veriacu ženu
a spolu môžete žiť na Boží obraz
uprostred vašej rodiny.

Tu sa mu
skôr
môžem
pripodobniť.

www.casopisslovo.sk

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Barnabás Kecskés, farár farnosti Veľké Kapušany – 8.
máj – 20 rokov kňazstva; Michal Krajňák, farár farnosti Brezina – 16. máj – 40 rokov života; Ľubomír Matejovič, bratislavsko-trnavský protopresbyter a farár
Farnosti bl. V. Hopka v Petržalke – 24. máj – 30 rokov
kňazstva; Ing. Ján Tkáč, titulárny kanonik, zástupca
ekonóma ABÚ Prešov – 28. máj – 45 rokov kňazstva
Zo srdca želáme Mnohaja lita, blahaja lita!
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia
21.05. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
03.06. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Večer mladých
08.06. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Bardejovská 27, Prešov (16.30 h)
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – máj
60 rokov: Ladislav Buxar, Baškovce; Mária Franková,
Ľubica; Jozef Havrilčák, Kuzmice; Mária Havrilová,
Koňuš; Marta Ivanová, Drienov; Anna Kišedová, Kuzmice; Milan Kopeček, Sačurov; Ján Miňo, Zemplínska
Teplica; Valéria Pulčárová, Kusín; Andrej Saxun, Vysoká
nad Uhom; Ružena Sotáková, Nižný Hrabovec; Terézia
Timkovičová, Vranov nad Topľou
70 rokov: Mária Fedorčáková, Kuzmice; Klára Fitzová,
Poprad; Anna Gumanová, Vranov nad Topľou; Marta
Hlavatá, Dlhé Klčovo; Ján Holinka, Rakovec nad Ondavou; Mária Kondratová, Kamenica nad Cirochou; Marta Koscelanská, Suché; Helena Mlynaričová, Malcov;
Ružena Mozešová, Košice; Veronika Pašutová, Sačurov; Magdaléna Pirčaková, Priekopa; Mária Pisáková,
Slivník
75 rokov: Jolana Benetinová, Dúbravka; PhDr. Ján
Bodnár, Trebišov; Matej Hlohin, Michalovce; Mária
Kollárová, Spišská Nová Ves; Štefan Neupauer, Košice;
Mária Timuľáková, Vyšná Olšava; Ján Žatkovič, Stropkov-Bokša
80 rokov: Helena Filipová, Košice; Anna Hazugová,
Moravany; Mária Ihnátová, Dlhé Klčovo; Anna Kiniková, Poráč; Irena Kiselovičová, Suché; Helena Konárová,
Družstevná pri Hornáde
85 rokov: Irena Dankaninová, Nacina Ves; Anna Peštová, Sačurov
90 rokov: Johana Hrabkovská, Košice-Krásna
Na spolok darovali
Ing. Štefan Hajduk, Ľubotice – 20 eur; členovia z Helcmanoviec – 5 eur; Matej Hlohin, Michalovce – 5
eur; MVDr. Eva Čonková, Košice – 10 eur; Júlia Obrazová, Košice – 10 eur; Margita Gyorgyová, Košice – 5
eur; Ing. Mikuláš Marton, Košice – 2 eurá
Oznamy
V máji uplynie päť rokov odvtedy, čo si Pán života
a smrti povolal na večnosť Ing. Vladimíra Teodora
Miroššaya, manžela, otca a aktívneho laika v službách
Gréckokatolíckej cirkvi. Od obnovenia Spolku sv. Cyrila
a Metoda v roku 1991 bol jeho výkonným podpredsedom až do svojej smrti. Pri príležitosti 5. výročia
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jeho odchodu na večnosť ticho spomíname a prosíme
o modlitbu za jeho dušu.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Na Kvetnú nedeľu 9. apríla
oslávila svoje 60. narodeniny
naša dcéra, manželka, mamka,
babka, svokra Monika Čižiková z Vyšného Kazimíra. Drahá
naša oslávenkyňa, počas tvojej
životnej púte ti Boh zveril mnoho úloh a poslal do cesty mnoho osôb. Tvoji najbližší
ďakujú Bohu za dar, ktorý v tebe dostali, a želajú ti, aby
si aj naďalej prijímala všetkých a všetko ako prejav nekonečnej lásky Boha k tebe. Zo srdca ti ďakujú a veľa
Božieho požehnania do tvojich ďalších dní vyprosujú
otec Ján, manžel Ján, syn Rastislav s manželkou Tatianou a vnuci Ráchel, Ester a Rafael.
Náš duchovný otec Alexander
Andrejko oslavuje 24. mája svoje životné jubileum – 40 rokov.
Drahý náš otec, v týchto dňoch
ďakujeme nebeskému Otcovi
za to, že nám poslal do Miňoviec dobrého pastiera ľudí. Ďakujeme Bohu za kňaza, ktorý láskavým srdcom denne
rozdáva Kristovo slovo a telo. Učí nás, ako žiť, milovať
jeden druhého, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo.
Ďakujeme vám za obetavú duchovnú službu a za kázne, ktoré prenikajú do našich sŕdc. K jubileu vám blahoželáme a vyprosujeme zdravie a ochranu Presvätej
Bohorodičky. Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Miňoviec
Krásne životné jubileum – 70
rokov života – 18. mája oslávila
naša mamka, babka a manželka
Anna Zimovčáková. Do ďalších
rokov oslávenkyni vyprosujeme veľa milostí od vzkrieseného Pána, dary Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme za všetku
starostlivosť, obetavosť a ochotu vždy poslúžiť. Nech
Božie požehnanie sprevádza všetky tvoje kroky. To zo
srdca v modlitbách vyprosujú a želajú manžel Juraj,
deti s rodinami a vnúčatá. Na mnohaja i blahaja lita!

POĎAKOVANIE
Drahý náš duchovný otec Milan
Gábor, uplynulo neuveriteľných
20 rokov od chvíle, čo ste začali svoju službu v našej farnosti.
Vaším príchodom sa začala písať
jej novodobá história. Stali ste sa
silným hnacím motorom aktivít
nevyhnutných na jej rast. Medzi tie najvýznamnejšie
patrí posviacka novej farskej budovy, domu poslednej
rozlúčky, komplexná rekonštrukcia cerkvi, obnova zvoničky v Poráčskej doline, prebiehajúce rekonštrukčné
práce na miestnej kaplnke. Z vašej iniciatívy vznikol
ženský spevácky zbor Dimitrios, venujete sa práci
s deťmi a mládežou, ste aktívnym spoluorganizátorom prehliadky duchovnej piesne Hospody, pomiluj
a účastníkom ďalších podujatí v obci. Ďakujeme vám,

otec Milan, za vašu obrovskú starostlivosť o farnosť,
za nadšenie, vľúdnosť a zmysel pre humor. Úprimne ďakujeme za vaše slová, ktoré nás vedú k živému
Bohu, vlievajú nám nádej, dôveru, povzbudzujú. Drahý
otec Milan, vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí,
plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie, veľa trpezlivosti, pokoja
a radosti. Nech vám náš nebeský Otec všetko mnohonásobne vynahradí.
vďační farníci z Poráča

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

ponuka
Gréckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach ponúka svoje služby v Dennom stacionári sv. Bazila Veľkého v Myslave. Prijímame klientov aj s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, ktorí môžu aktívne tráviť
čas v príjemnom prostredí rodinného domu a v spoločnosti iných seniorov. Klientom zabezpečujeme aj
prepravnú službu. Tel.: 0911 711 363
____________________________________________
Základná škola s materskou školou Ľubovec ponúka možnosť zápisu žiakov formou individuálneho
vzdelávania – tzv. domácu školu, ako aj vzdelávanie
žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa individuálneho učebného plánu. Tel.: 0948 442 454 po 16.00 hod.
inzercia
Tri veriace dievčatá hľadajú od septembra 2017 bytový podnájom v Prešove za rozumnú cenu, najlepšie
u veriacich majiteľov. Kontakt: 0944 640 141
____________________________________________
Penzión Daniella vo Veľkom Lipníku je situovaný na Zamagurí v turisticky atraktívnej oblasti Pieninského
národného parku. Ponúkame vám ubytovanie v príjemnom prostredí s množstvom aktivít na okolí. V našom penzióne Daniella určite nájdete svoje pohodlie,
oddych, relax a zábavu. Okrem ubytovania si môžete
vychutnať chutné jedlo v našej reštaurácii, na našej
terase alebo dokonca aj v našom altánku.
Viac informácií: info@penziondaniella.sk , tel:
0907 947 976/0918 465 710 alebo na webovej stránke: http://www.penziondaniella.sk/ Nájdete nás aj
na Facebooku.
____________________________________________
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162,
e-mail: reart007@gmail.com, 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
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.
Bližšie informácie: 051/ 773 14 81
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/
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program

TV LUX
11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP)
17.30 Moja misia: Ladislav Popovych – publicistika P
J20.05. (sobota) 14.00 Akatist 17.00 Gréckokatolícky
magazín (GkM) 18.00 Svätá Rita – dokument P 20.30
Matka Tereza: Pero v Božej ruke – film P
J21.05. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko – detský program P
09.40 GkM R 10.30 Svätá omša zo Šaštína 15.15 Slovo
v obraze: Nanebovstúpenie Pána – umelecko-náboženský
program P
J22.05. (pondelok) 09.20 Wemik – detský program P 10.40
Rumunsko: Smerom k slnku – dokument o prenasledovaní Gréckokatolíckej cirkvi v komunistickom Rusku
2 13.35 Poltón
J23.05. (utorok) 16.30 Spojení oceánom – dokument
o živote slovenskej komunity v USA a Kanade P 20.55
Gréckokatolícky magazín 21.15 Na strane práva – vzdelávací program P
J24.05. (streda) 01.50 GkM R 09.15 Wemik – detský
program P 14.40 GkM R 20.15 PKP R
J25.05. (štvrtok) 09.20 Animované biblické príbehy SZ P
16.30 Peru: radosť z modlitby – dokument P 2 21.50
Na pamiatku pátra Werenfrieda, slaninového kňaza –
dokument P
J26.05. (piatok) 09.20 Animované biblické príbehy SZ
– detský program P 11.50 PKP 16.30 Osud Anny Abrikosovovej P 2 17.30 Pápež František – dokument P 19.50
PKP 21.25 Chvály P
J19.05. (piatok)

10.00 Pápež František v Janove – náboženský program P 14.00 Otvárame nové dvere – publicistika P 16.45 GkM R 17.20 PKP R
J28.05. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko – detský program P 09.40
GkM 14.40 Zmeny v pohľade na manželstvo – publicistika P 15.15 Slovo v obraze: Ukrižovanie – umelecko-náboženský program P 20.30 Duchovná poradňa P
J27.05. (sobota)

TV NOE
J20.05. (sobota) 20.00 Gojdič: láska nadevšecko – dokument o blahoslavenom biskupovi P. P. Gojdičovi 23.35
Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J21.05. (nedeľa) 09.35 ŘkM R 13.30 Gojdič: láska nadevšecko – dokument 18.30 Animované biblické příběhy:
Lazar žije
J22.05. (pondelok) 11.25 Obnova Baziliky Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Římě – dokument
J23.05. (utorok) 13.50 Poslové naděje – dokumentárny
film o živote redemptoristov 16.00 Gojdič: láska nadevšecko – dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Daniel
21.30 Řeckokatolický magazín
J24.05. (streda) 13.00 Princ, který si vybral Dona Boska –
dokument 21.20 Do varu s Maxem Kašparů (2)
J25.05. (štvrtok) 11.45 Bible pro nejmenší: Jonáš 16.20
ŘkM R 16.50 Gojdič: láska nadevšecko – dokument
J26.05. (piatok) 11.45 Bible pro nejmenší: Kde je Ježíš?
13.40 Výpravy do divočiny: Gorily na dosah 18.30 Bible
pro nejmenší: Ježíš kráčí po vodě

slovo v kultúre

Laura Frantz: Kováčov učeň
V jeden mrazivý decembrový deň v roku 1784 prichádza Silas Ballantyne do domu kováča Liegea Leea
v okrese York v štáte Pensylvánia. Silas je rozhodnutý
čo najskôr dokončiť učňovský zácvik a vydať sa na západ. Ukáže sa ale, že je šikovný pracovník a znamenitý
remeselník, preto sa Liege usiluje zdržať ho v Yorku
odvolávajúc sa na starú tradíciu: učeň sa musí oženiť
s jednou z majstrových krásnych dcér. V tejto rozsiahlej rodinnej ságe
voľby jedného muža rozhodujú o budúcnosti ďalších generácií. Voľby
medzi láskou a prácou, medzi priateľmi a nepriateľmi. Toto je dedičstvo
Ballantynovcov. Stratíte sa na inom mieste a v inom čase… (i527.net)

Rumunsko – Smerom
k slnku
Na TV LUX si 22. mája o 10.40 h môžete
pozrieť dokument o tvrdom prenasledovaní
Gréckokatolíckej cirkvi v komunistickom
Rumunsku. Tertulian Langa rozpráva svoj príbeh o tom, ako možno prežiť
brutalitu komunistického väzenia, mučenie a ponižovanie, a zachovať si
vieru, ale hlavne lásku. V najťažších chvíľach si opakoval: „S tebou, Kriste,
skrze teba, Kriste, všetko na tvoju najväčšiu slávu.“ A ďalej spomína:
„Nebolo to diabolské miesto, bolo to miesto môjho posvätenia. Bolo to
miesto, na ktorom mnohí našli svoju vieru a odčinili svoje hriechy.“ V roku
1964 bol prepustený a vysvätený pre podzemnú Gréckokatolícku cirkev.
Neskôr sa jeden z jeho synov stal gréckokatolíckym kňazom v už slobodnej krajine. (Dada Kolesárová)
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J27.05. (sobota) 12.00 Angelus Domini – film jako modlitba 12.15 Papež František v Janově – pastoračná návšteva
Svätého Otca
J28.05. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 17.35 Opřu se o florbalovou hůl – dokument 18.30 Animované biblické příběhy:
Nebeské království 22.00 Živě s biskupem – stretnutie
s novým plzenským biskupom Tomášom Holubom
J29.05. (pondelok) 11.45 Bible pro nejmenší: Ježíš kráčí
po vodě 13.50 Angola: katecheta Paulino – príbeh
J30.05. (utorok) 16.30 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
– dokument o putovaní Čechov po Gruzínsku 21.05
Řeckokatolický magazín
J31.05. (streda) 10.55 Skryté poklady: Milan – životná cesta Milana 18.30 Bible pro nejmenší: Filip 21.05 Do varu
s Maxem Kašparů (3) 00.50 Kde Bůh roní slzy – dokument
J01.06. (štvrtok) 06.45 Sýrie – kolébka křesťanství – dokument 14.15 Magadan: ďáblovo hřiště – dokument
15.40 ŘkM R 18.00 Animované biblické příběhy: Nebeské
království 18.30 Bible pro nejmenší : Petr ve vězení
J02.06. (piatok) 18.30 Bible pro nejmenší: To nejlepší nakonec 19.00 Putování po evropských klášterech: Modlitba
v tichu – dokumentárny holandský seriál
J03.06. (sobota) 07.35 Ceferino Jiménez Malla: Cikán
v nebi – dokument 08.05 Dar z Medugorje – osobné
svedectvo 16.05 ŘkM R
J04.06. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 10.00 Mše svatá ze slavnosti Seslání Ducha Svatého z Baziliky sv. Petra v Římě
18.30 Animované biblické příběhy: Znamení časů 20.00
Pouť – film

Skryté čísla
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Film natočený podľa skutočných udalostí zachytáva
obdobie studenej vojny, keď okrem iného prebiehali
aj preteky medzi Spojenými štátmi a Sovietskym
zväzom o to, kto skôr vyšle človeka do vesmíru. NASA
objaví nevyužitý talent v skupinke afroamerických
matematičiek, ktoré začnú pomáhať ako mozog
v jednej z najväčších operácií v histórii USA. Vo filme
je pekne zachytený prielom v rasovej segregácii a diskriminácii, s ktorou
museli talentované ženy bojovať. Lenže priorita dôležitých výpočtov
na vypustenie astronauta Johna Glenna na obežnú dráhu Zeme a obdivuhodný matematický talent troch žien dokáže naštrbiť pravidlá vtedajšej
americkej kultúry. (Michal Pavlišinovič)

Janais & Peter Bažík:
Blízko
Myšlienku byť nablízku ženám a deťom
v núdzi zhmotnili v spoločnom duete Janais
a Peter Bažík. Ide o sprievodnú pieseň pre
medzinárodnú platformu 40 dní za život, ktorej autorkou je speváčka Janais. Zrod piesne, ktorá je písaná takpovediac na zákazku, nebol
prvoplánový. Jej melódiu nosila rodáčka z Prešova v sebe už nejaký čas.
Slová piesne hovoria o podpore pre matky a ich deti v núdzi. „Žijeme vo
veľmi komplikovanej dobe, v ktorej sa naozaj rodičia boja priviesť nový
život na svet. Ak im táto pieseň poslúži ako povzbudenie, nič viac by sme
si ani nemohli želať,“ dodávajú obaja speváci. K duetu vznikol minimalistický, oku lahodiaci videoklip, ktorý dokonale kopíruje atmosféru piesne.
(igospel.sk)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Kam ideš, Pane? – rozhlasová hra 14.00 Optimalizácia
rodinného rozpočtu. Hosť: Jaroslav Funtek
J22.05. (pondelok) 20.00 Študenské šapitó: Prečo je
modlitba za druhých dôležitá?
J23.05. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Slovenská biblická
spoločnosť. Hosť: Pavol Vilhan 21.00 Súťažné kolo 2017
a mini – rockový kalendár
J24.05. (streda) 16.30 Rímskokatolícka farnosť Krásno
nad Kysucou
J27.05. (sobota) 09.30 Cisteriánska interpretácia života
podľa Regule svätého Benedikta 15.15 Život a dielo
prozaika Milana Zelinku 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova
J28.05. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 20.30
Karmel: Keď priateľstvo vzíde z odvahy
J30.05. (utorok) 21.00 Súťažné kolo 2017 a mini – rockový
kalendár
J31.05. (streda) 16.30 Gréckokatolícka farnosť Banské
J21.05. (nedeľa)

RTVS
jednotka
20.25 Nahý medzi vlkmi – vojnová
dráma. V marci 1945 bol do koncentračného tábora
v Buchenwalde v kufri prepašovaný trojročný židovský
J22.05. (utorok)

EČV
Stropkova

1
q

Plúžila

Jeden zo
živlov

Klesol si

DVOJKA
J19.05. (piatok) 21.45 Deviaty deň – film bol inšpirovaný
denníkom, ktorý si luxemburský kňaz Jean Bernard viedol
v koncentračnom tábore Dachau. Hoci je film fikciou,
vychádza zo skutočných udalostí a je poctou stovkám
duchovných, ktorí zomreli v koncentračných táboroch
pre odpor voči nacistickému režimu R
J21.05. (nedeľa) 10.15 Orientácie 19.50 Slovo
J22.05. (utorok) 13.00 Orientácie R
J26.05. (piatok) 22.50 Ticho na mori – vojnová dráma.
Ako odveta za vraždu nemeckého dôstojníka odbojármi má byť popravených 150 väzňov, ktorí sú ako
príslušníci a sympatizanti komunistickej strany väznení
v internačnom tábore. Jedným z nich aj sedemnásťročný chlapec Guy Moquet, ktorý sa vďaka svojmu
dojímavému listu na rozlúčku zapísal do dejín ako
jeden zo symbolov zápasu a utrpenia francúzskeho
protifašistického odboja R
J28.05. (nedeľa) 11.30 Obrazy zo života Martina Luthera – obrazy zo života Martina Luthera 12.00 Služby
Božie z Wittenbergu 13.40 Orientácie 19.50 Slovo
01.10 Slovo R

Autor:
Vladimír
Komanický

Skratka
klavíra

Zámorská
veľmoc
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rádio regina
17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
rádio devín
JNedeľa 07.00 Krajina duše
JPondelok

Zmena programu vyhradená.

Značka cigár

Sliepka

Náš časopis

Lekár liečiaci
alopaticky

F R Č Á V O K I N K S Ú P I

Dával som
do párov

S A O

Ď Y M Ý E Ý C A S A R A P S A T Z
Vysádzal

Judejský kráľ

K Á Z Y Ž E Ť K V L L Á O E O Z A

Oblieval

Komorný orch.
Bratislavy

N V O I

Posila

Bulharský
spisovateľ

Sánky

Latinská
spojka

Vetva,
po nemecky

Anna,
po domácky

Druh hodvábu

Posedenie

EČV
Partizánskeho
Obyvateľ
Asýrie

Izbový kvet

R N Z C R V R O A A S A R E

Elektrovolt,
skr.
Akadémia
výtvar. umenia

Český súhlas

Znova poor

2017 / 11

Útvar
na Marse
On,
po nemecky

u

Slávnostná
sieň

I V A

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Arabský člen
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I Á

Legenda: ANTIMÓN, CENINA, CESTA, DOMOV, ELITA, ESTER, ETAPA,
FYZIKA, HNEVY, HRIECH, HROBY, IHLAN, KABÁT, KALIBER, KATÓDA,
KAVIAREŇ, KOVÁČ, KRÁSA, KVALITA, OZÓN, PLESO, POSED, POTRAT,
PRAVDA, PSOTA, RELÁCIA, RIZOTO, RULETA, SAVANA, SKELET,
SKLADY, SLOVO, SNAHA, SPARA, SÚPIS, TIKET, TVAROH, ULICA,
VIERA, VLASY, VOŇAVKA, VRANY, VÝŤAH, VÝZVA, ZLATO, ŽIACI.

Existuje

Papagáj

I

H H O R A V T P O T R A T H A A K

Predložka

u

E N V H R T O E R O Ú C

O E Ó A O A D S V T K I N C K C B

Snoval

Skratka
tympánu

I

B V N M V P L E S O E V Á I

Lákaví

Rumunské
platidlo

I A A J

C D A D Ó T A K E A E S U Ň H E O
Y Y O D I A A D S CH L L A L N R T

Slabosť,
po česky

Kód Islandu

I A I H A

O C A L A A L A CH E E R T L Á V P

Sfarbenie
koní

Časť Viedne

S S M A M I Ú H S Z L T D

A R A T K A N E H B A T

Java Script

Neúplný
kukuričný
šúľok

3

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J21.05. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Gréckokatolícka svätá liturgia (po rusínsky; otec Jaroslav Popovec)
(Regina)
J26.05. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec František Krajňák)
J28.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Partizánskej Ľupče
J04.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratislavy

relax

Pomôcky:
Aza, Roan,
Ast, Rasena

chlapček. Boj o jeho záchranu sa stal medzi väzňami
zároveň aj bojom o záchranu vlastnej viery v ľudskosť.
Film inšpirovaný skutočnými udalosťami je adaptáciou
rovnomenného klasického diela nemeckej povojnovej
literatúry od Bruna Apitza, preloženého do viac ako
tridsiatich svetových jazykov.

Tam

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z dvojčísla 8 – 9: Krížovka: Nežnosť Boha sa
sprítomňuje v živote. Osemsmerovka: Boh nikdy neznásilňuje bránu
ľudského srdca.
Výherca: Božena Javorská zo Sečoviec
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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7. ročník letného tábora Bratislavskej eparchie
Termín: 9. – 14. júl
Miesto: Hotel Lesák, Tajov (pri Banskej Bystrici)
Vek: od ukončeného 2. ročníka ZŠ
Viac informácií na farských úradoch

Juskova Voľa 2017
Letné stretnutia mládeže Prešovskej archieparchie
1. turnus: 09.07. – 14.07. (9 – 11 rokov)
2. turnus: 16.07. – 21.07. (15 – 17 rokov)
3. turnus: 23.07. – 28.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 30.07. – 04.08. (09 – 11 rokov)
5. turnus: 06.08. – 11.08. (09 – 11 rokov)
6. turnus: 13.08. – 18.08. (12 – 14 rokov)
7. turnus: 20.08. – 25.08. (15 a viac rokov )

Camp eparchie 2017
organizovaný Radou pre mládež Košickej eparchie
1. turnus: 17.07. – 21.07. (stredoškoláci)
Oslavy letných stretnutí: 22. júl
2. turnus: 24.07. – 28.07. (12 – 14 rokov)
3. turnus: 28.07. – 30.07. (vysokoškoláci a pracujúci)
4. turnus: 31.07. – 04.08. (9 – 11 rokov)
Bližšie informácie: farské úrady Košickej eparchie alebo www.aetos.sk

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
25. – 28.05. Kurz prípravy na manželstvo. Viac
na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur
za osobu.
30.06. – 05.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky
k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 125 eur za osobu.
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
27.05. Festrom – amfiteáter v Kružlove (13.00 h)
29.05. Biblické stretnutie LEHA – duchovno-spoločenské centrum Krížova Ves
Viac na http://centrumpreromov.sk/; http://ucf6.
sk/
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
21.06. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

CENACOLO

„Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ (Lk 1, 49)

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

ČIČAVA

Viac informácií na www.gmcbarka.sk

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
04.06. Nedeľa požehnania rodín – Akatist požehnania rodín a katechéza (15.00 h)
09.06. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
(17.00 h)

sigord

Termín prihlasovania nie je obmedzený.
Cena pobytu: 55 eur (platí sa na mieste pri registrácii)
Nástup na turnusy: vždy v nedeľu od 14.30 h do 16.30 h. Koniec turnusu:
vždy v piatok o 10.00 h. V posledný deň turnusov bude zabezpečený
odvoz do Vranova nad Topľou.

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
03. – 04.06. Fatimská sobota a odpustová slávnosť
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)

pútnické miesta

LETka 2017

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
03.06. Fatimská sobota (10.00 h)
11.06. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť
(16.00 h)
18.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
25.06. Púť rodín spojená so stretnutím prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom (10.00 h)

