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na úvod

KRESŤAN
A OBČAN
Juraj GRADOŠ
Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota
človeka nemá spočívať v jeho presvedčení, farbe
pleti, pohlaví, majetku, vzdelaní... Spočíva v jednoduchom konštatovaní – si človek. A ako taký máš
rovnakú hodnotu ako ten druhý. Rovnaké práva
i povinnosti. A predsa to tak nie je. V tomto si nie
sme rovní. Odkiaľ beriem túto istotu? Stačí si pozrieť správy. Stačí čítať naše zákony a sledovať ich
uplatnenie v praxi. Sme nedokonalá spoločnosť. To
nie je nič hrozné, nikto z ľudí totiž nie je dokonalý. Vlastnú nedokonalosť si môžeme uvedomovať
a zdokonaľovať sa. Môžeme byť k nej aj ľahostajní.
Alebo ju povýšiť na dokonalosť, či ju nevidieť.
To, akou sme spoločnosťou, závisí od nás. My ju
tvoríme. My sme Slovensko. Naša nedokonalosť
nás môže privádzať k prijímaniu nedokonalosti tých druhých. Nie k bezbrehej tolerancii, ale
k súcitu a pochopeniu. Naša omylnosť nás môže
privádzať k rešpektovaniu iných názorov. V pokoji
ohlásiť Kristovo evanjelium slovom a životom bez
násilného vnucovania a posudzovania. Bez toho,
aby sme neveriaceho označovali za akéhosi tmára,
neznaboha. Privádza nás k rešpektovaniu každého
hendikepu, postihnutia tela, ale i ducha. K rešpektovaniu hodnoty tých, ktorí sú závislí od blahovôle
tejto spoločnosti, lebo by v tomto komerčnom
svete sami nedokázali prežiť.

Slovo oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk; ročník 51; periodicita vydávania: dvojtýždenník.
Adresa redakcie: SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263.
Číslo účtu:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959;
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ.
Vydavatelia:
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 51311917.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Výkonný redaktor: Mgr. Drahomíra Kolesárová (redakcia@casopisslovo.sk)
Redaktori:
ThLic. Jaroslav Girovský (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
PaedDr. Helena Krenická (inzercia@casopisslovo.sk)
Miroslav Baran (distribucia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava: PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (adriana.matolakova@gmail.com)
Cenzori:
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada: vl. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., vl. Milan Chautur
CSsR, vl. Peter Rusnák, vl. ThLic. Marián Andrej Pacák CSsR,
Mgr. Petra Jakubová, Mgr. Ján Hreško, Mgr. Daniel Dzurovčin,
Richard Fučko, Mgr. Stanislav Gábor, PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD.,
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., PhDr. Valéria Juríčková, PhD.,
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Prijať vlastnú nedokonalosť, objať ju a pochopiť, že
Boh ma takého stvoril práve pre nebo, je veľký dar.
Učíme sa to žiť neraz celý život. Blažený človek,
ktorý to dokáže po pár rokoch. Objať seba s touto
nedokonalosťou znamená objať Boha v sebe. Objať
bratov a sestry, akíkoľvek sú. Rešpektovať hodnotu
človeka nie v tom, čo robí, čomu verí, ako je spoločnosti prospešný, ale v tom, že je to môj brat, sestra.
Je mi podobný. A pre kresťana najmä v tom, že je to
Božie dieťa.
Objať seba a svoju nedokonalosť neznamená
zmieriť sa s ňou. Znamená vstúpiť na cestu vlastnej
premeny. Znamená vstúpiť na cestu pokory. Odstraňovať všetko zlo a jeho následky, ktoré moja
nedokonalosť pácha na iných ľuďoch. A vyvarovať
sa ďalšieho zla. Ak takto kresťan žije, žije v pokore
duchom pokánia. Nežije pre tento svet, pre svoje
pohodlie, ale pre Otca, pre bratov a sestry. Práve to
nás učí náš nebeský Otec.
Mnohí ľudia, i keď nie sú veriaci, žijú podobným
spôsobom života. Našli túto pravdu – spoznali
ju a prijali, hoci nepoznajú jej zdroj. Za to im
patrí veľká úcta a chvála. Patrí im naše uznanie
a pomocná ruka v ich diele. A je jedno, či je to
zamerané priamo na človeka v núdzi, alebo na iné
Božie stvorenia. Rešpektujúc, naozaj rešpektujúc
život rešpektujú Boha, lebo ten je jeho zdrojom.
Preto byť kresťanom a byť občanom neznamená
niečo nepredstaviteľne nezmieriteľné. Neznamená
to niečo protichodné. Každý skutočný kresťan je
dobrým občanom v skutočne občianskej spoločnosti. A každý jej občan rešpektuje a váži si právo
kresťana žiť podľa svojej viery. Ak to tak nie, ak tu
nie je rešpekt, ale diktatúra nejakého názoru, už
nie sme občianska spoločnosť. Čím potom v skutočnosti sme?
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slovo Svätého Otca

ŽIŤ VIERU ODVÁŽNE
A DÔSLEDNE
V rámci svojej apoštolskej cesty v Rumunsku Svätý
Otec František blahorečil siedmich gréckokatolíckych
biskupov. Pri svätej liturgii povzbudil svojím slovom
v homílii Boží ľud.
„Ježiš, tak ako jeho apoštoli, vidí slepého
od narodenia, je schopný spoznať ho
a dať do centra. Zdá sa, že jeho život,
a predovšetkým jeho uzdravenie sa stáva
čímsi banálnym, anekdotickým alebo
vecou diskusie, ako aj dôvodom podráždenia a mrzutosti. Spochybňujú identitu
uzdraveného, potom popierajú Boží zásah s vytáčkou, že Boh nekoná v sobotu.
Napokon dokonca pochybujú o tom, že
ten muž sa narodil slepý. Celá táto scéna
a diskusie odhaľujú, ako je zložité chápať
skutky a priority Ježiša, ktorý je schopný
postaviť do centra toho, kto bol na periférii, predovšetkým, keď sa ľudia domnievajú, že prvoradá je sobota, a nie láska
Otca, ktorý chce zachrániť všetkých ľudí
(porov. Tim 2, 4). Slepec musel žiť nielen
so svojou slepotou, ale aj so slepotou tých,
ktorí boli okolo neho. Takéto sú prejavy
odporu a nepriateľstva, ktoré vznikajú
v ľudskom srdci, keď sa do centra namiesto osôb postavia súkromné záujmy,
etikety, teórie, abstrakcie a ideológie.
Tam, kam prídu, zanechávajú za sebou
len zaslepenie všetkého a všetkých.
Naopak, Pánova logika je odlišná: neukrýva sa v nečinnosti alebo v ideologickej
abstrakcii, ale hľadá osobu s jej tvárou,
jej zraneniami, jej príbehom. Pomyslime
predovšetkým na sedem gréckokatolíckych biskupov, ktorých som mal tú radosť
vyhlásiť za blahoslavených. Pod krutým
útlakom režimu prejavili vieru a lásku,
ktoré boli príkladom pre ľud. S veľkou
odvahou a vnútornou pevnosťou prijali
tvrdé väzenie a zlé zaobchádzanie každého druhu, nezapreli však príslušnosť
k svojej milovanej Cirkvi. Títo pastieri,
mučeníci viery, nadobudli a zanechali

„Postoj milosrdenstva voči tyranom je
prorockým odkazom, pretože sa dnes ponúka
ako pozvanie pre všetkých: premáhať
nevraživosť láskou a odpustením, žiť dôsledne
a s odvahou kresťanskú vieru.“
(Svätý Otec František)

ľudu vzácne dedičstvo, ktoré môžeme
vložiť do dvoch slov: sloboda a milosrdenstvo. Noví blahoslavení trpeli a obetovali
svoj život, keď sa vzopreli neslobodnému a donucovaciemu ideologickému
systému, ktorý popieral základné práva
ľudskej osoby. V tom smutnom období
bol život katolíckeho spoločenstva vystavený tvrdej skúške zo strany diktátorského a bezbožného režimu: všetci biskupi
a mnohí veriaci Gréckokatolíckej cirkvi aj
Katolíckej cirkvi latinského obradu boli
prenasledovaní a väznení.
Druhým aspektom duchovného dedičstva nových blahoslavených je milosr-

podporovali svoj ľud v tom, aby pokračoval vo vyznávaní viery bez ústupkov
a prekrútení. Tento postoj milosrdenstva
voči tyranom je prorockým odkazom,
pretože sa dnes ponúka ako pozvanie pre
všetkých: premáhať nevraživosť láskou
a odpustením, žiť dôsledne a s odvahou
kresťanskú vieru. Chcem vás povzbudiť,
aby ste prinášali svetlo evanjelia našim
súčasníkom a pokračovali v zápase,
tak ako títo blahoslavení, proti novým
ideológiám, ktoré povstávajú. Nám teraz
prislúcha bojovať, tak ako im vtedy
prislúchalo bojovať v ich časoch.“ (úryvok
homílie z 2. júna 2019)

Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos

Marek BARAN

denstvo. S húževnatosťou v zachovaní
vernosti Kristovi sa v nich spájala ochota
k mučeníctvu – bez slova nenávisti voči
prenasledovateľom, ku ktorým prejavovali zásadnú miernosť. Veľmi výrečne
to vyjadril počas väznenia biskup Iuliu
Hossu: ,Boh nás poslal do týchto temnôt
utrpenia, aby sme darovali odpustenie
a modlili sa za obrátenie všetkých.‘ Tieto
slová sú symbolom a syntézou postoja,
ktorým títo blahoslavení v období skúšky
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SVÄTÝ DUCH
ZNÁMY, NEZNÁMY
Marko DURLÁK

Svätý Duch, tretia božská osoba, je pokladom dobra,
modlíme sa v modlitbe Kráľu nebeský. Tento poklad je rôznorodý. V minulom čísle časopisu sme si priblížili dary múdrosti a poznania. No darov Svätého Ducha je oveľa viac.
DAR ROZUMU,
ROZUMNOSTI
Tento dar uzatvára trojicu tzv. intelektuálnych darov (spolu s darom múdrosti
a poznania). Čím sa vyznačuje? Je to dar,
ktorý nám umožňuje poznávať stvorené
veci v ich vzťahu k Bohu, pretože od neho
pochádzajú a k nemu privádzajú. Nejde
teda o poznávanie vecí na základe štúdia
alebo poznatkov nadobudnutých v škole.
Nejde o poznanie stvorených vecí, aké sú
samy v sebe. Ide o ich poznanie výlučne
vo vzťahu k Bohu. Takéto poznanie získavame svetlom Svätého Ducha, svetlom
viery. Týmto darom sa vyznačuje žalmista, ktorý vníma stvorené veci vo vzťahu
k ich Stvoriteľovi. Opisuje to v 103. žalme,
ktorý je neodmysliteľnou súčasťou modlitby večierne: „Všetko to (tvorstvo) čaká
na teba, že im dáš pokrm v pravý čas...
Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú;
odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú
sa do prachu.“ Dar rozumnosti je charakteristickou známkou svätých, pre ktorých
bola príroda a stvorený svet nádhernou
knihou o Bohu. Svätý František z Assisi
ospevuje vtákov, vodu či nebeské telesá
ako svojich bratov a sestry, ktoré rozprávajú o svojom Stvoriteľovi. Nádhernou
ukážkou ako sa dar rozumnosti prejavuje v praxi je napr. liturgická modlitba
pri veľkom – Jordánskom svätení vody:
„Veľký si, Pane, a obdivuhodné sú tvoje
diela... Slnko ti spieva, mesiac ťa oslavuje,
hviezdy ti slúžia, svetlo sa ti podrobuje.
Pred tebou sa trasú priepasti a slúžia ti
pramene...“ Iným nádherným príkladom

by mohol byť akatist, ktorý u nás poznáme pod názvom Ďakovný. Jeho autorom
je ruský metropolita Trifon Turkestanov
(1861 – 1934), ktorý ho napísal krátko
pred svojou smrťou, a možno ho pokladať
za jeho duchovný závet. Je jednou veľkou
oslavou Stvoriteľa i celého tvorstva a teší
sa obľube aj medzi našimi veriacimi.
V ňom spievame: „Aký si nekonečne
krásny, Bože, v kvete jari, keď sa prebúdza
celá príroda, ktorá ti v nádhernom súzvuku tónov radostne volá: ,Ty si prameň
života, ty si víťazom nad smrťou.‘ Za svitu
mesiaca a pri speve slávika odievaš údolia
a lesy akoby do bieloskvúceho svadobné-

VYZNANIE VIERY A SVÄTÝ DUCH
Na Prvom všeobecnom cirkevnom
sneme v Nicei v roku 325 bolo
prijaté vyznanie viery, ktoré iba
stroho skonštatovalo: „Veríme ...
vo Svätého Ducha.“
Až neskôr bolo na Druhom
všeobecnom sneme v roku 381
v Konštantínopole vyznanie rozšírené do dnešnej podoby. V tomto
Nicejsko-konštantínopolskom
vyznaní viery sa uvádza: „A mocou Ducha Svätého vzal si telo...“;
(Verím) „I v Ducha Svätého, Pána
a Oživovateľa, ktorý vychádza
z Otca (i Syna). Jemu sa zároveň
vzdáva tá istá poklona a sláva ako
Otcovi a Synovi. On hovoril ústami
prorokov.“

ho rúcha. Celá zem ako tvoja nevesta čaká
na svojho večného Ženícha. Pane, keď
do takej nádhery odievaš prírodu, ako nás
premeníš pri vzkriesení, ako zažiaria naše
telá, ako sa zaskvejú naše duše!“
Mnohí svätí svojim duchovným deťom
radili pri pohľade na hory, more, pestré
lúky alebo zvieratá spomenúť si na nejaké
miesto z Písma, kde sa tieto veci spomínajú, a hovoriť Pánovi: „Aké mnohoraké
sú tvoje diela, Pane, všetko si múdro
urobil.“ Tento dar je veriacim užitočný
nielen preto, že nás cez stvorené veci
akoby po stupňoch privádza k ich pôvodcovi. Vďaka tomuto daru dokážeme mať
tiež správny odstup od stvorených vecí.
To práve dar rozumnosti nám ukazuje,
aké prázdne sú stvorené veci samy osebe,
neschopné urobiť nás šťastnými, ba dokonca sa nám môžu stať aj nebezpečnými, ak nás pritiahnu natoľko, že sa k nim
pripútame do takej miery, že si z nich
urobíme bôžikov. Toto je otázka na spytovanie svedomia pre všetkých vlastníkov rozličných štvornohých „domácich
miláčikov“, ktorí sú neraz vnímaní už nie
v správnom svetle – ako zvieratá, ale ako
členovia rodiny. Strata takého zvieraťa
potom pre nejedného majiteľa znamená
koniec sveta a psychické zrútenie sa.
Pri opise daru múdrosti sme spomenuli
sv. Konštantína – Cyrila, ktorý si už ako
sedemročný vo sne vyvolil za spoločníčku Sofiu – Múdrosť. Ten istý Cyril sa
obdivuhodne prejavil aj ako nositeľ daru
rozumnosti pri nasledujúcej udalosti:
Ako bolo zvykom v bohatých rodinách,
chlapec mal krahulca a vybral sa s ním
na lov. Stalo sa však, že len čo ho pustil,
vietor ho schytil a odniesol. Mladý Konštantín bol zo začiatku taký rozžialený,
že dva dni preto nejedol. Ale zamysliac
sa nad márnosťou tohto života, zažalostil
a povedal: „Taký je teda tento život, že
v ňom namiesto radosti prichádza žiaľ?
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Od tohto dňa pôjdem inou cestou, ktorá
je lepšia ako táto, a nebudem márniť svoje
dni v zhone tohto života.“ Toto je dar
rozumnosti.

DAR RADY
Tento dar nám umožňuje vďaka istej nadprirodzenej intuícii rýchlo a s istotou sa
rozhodnúť, čo treba urobiť, zvlášť v ťažkej
situácii. Kým cnosť múdrosti nám pomá-

ha, aby sme si uvažovaním a nadobudnutými poznatkami vedeli zvoliť správne
prostriedky na dosiahnutie určitého cieľa,
dar rady funguje ináč. Svätý Duch nám
v jednom okamihu dá poznať, ako máme
reagovať. Na dar rady sa vzťahujú slová,
ktoré povedal Pán svojim učeníkom: „Keď
vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť,
lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte
povedať.“ (Mt 10, 19) Naplnenie týchto
slov v praxi okúsil po zostúpení Svätého

Ducha apoštol Peter, keď pred sanhedrinom dostal jasný zákaz, že nesmie učiť
v Ježišovom mene, no on jasne a rozhodne odpovedal: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ (Sk 5, 29) Darom rady sa
vyznačovali mnohí svätí. Keď svätí bratia
Konštantín Filozof s bratom Metodom
putovali do Ríma, počas zastávky v Benátkach boli obvinení biskupmi a mníchmi,
že nedovolene zavádzajú do liturgie nový
slovanský jazyk. Konštantín im spon-

tánne a bez prípravy dal jasnú odpoveď,
ktorou ich odzbrojil: „Či neprichádza
dážď od Boha na všetkých rovnako? A či
slnko nesvieti takisto na všetkých? Či
rovnako nedýchame na vzduchu všetci?
To sa vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky
a prikazovať, aby všetky ostatné národy
a kmene boli slepé a hluché? Povedzte
mi, či robíte Boha bezmocným, že to
nemôže dať, alebo závistlivým, že to
nechce? Veď Dávid volá, hovoriac: „Spievajte Pánovi pieseň novú, spievaj Pánovi
celá zem.“ Na kresťanskom východe sa
tento dar stal akýmsi charakteristickým
znakom starcov – mníchov, ktorí svojimi
radami mnohým pomáhali nájsť správnu
cestu v živote. Dar rady sa obdivuhodne
prejavil u sv. Kataríny zo Sieny, ktorá už
v mladom veku a bez štúdia dávala múdre
rady kniežatám, kardinálom i pápežom.
Svätá Jana z Arku bez znalostí vojenského
umenia pomáhala plánovať stratégie boja
najlepším veliteľom a na otázku, odkiaľ
berie túto múdrosť, povedala: „Vy ste sa
nechali viesť vašimi radami, ja sa riadim
tými mojimi.“ Kým dary poznania a rozumnosti nám dávajú všeobecné princípy,
dar rady nám pomáha uplatniť ich v konkrétnom čase, priestore a situácii. Pokiaľ
sme zodpovední za vedenie či formovanie
druhých, pomocou daru rady nám Svätý
Duch vnuká, čo im máme povedať. Keďže
ľudské zmýšľanie je omylné a neisté,
potrebujeme najmä v ťažkých situáciách
svetlo nebeského Utešiteľa, ktorý preniká
všetko svojím pohľadom, aby nám v príhodnom čase dal s istotou poznať, ako sa
máme zachovať v tej či onej situácii.

DAR SILY
V slovníku kresťanskej duchovnosti poznáme nielen dar sily, ale aj cnosť sily, ktorá býva označovaná aj pojmom zmužilosť.
Aký je teda rozdiel medzi darom sily a silou (zmužilosťou) v zmysle cnosti? Cnosti
sú naše kvality, ktoré môžeme sami v sebe
s Božou pomocou vypestovať. Tak je to
aj s cnosťou zmužilosti. Ale aj napriek
tomu, že niekto oplýva touto cnosťou,
nie je uchránený od určitého váhania
a strachu, ktoré sa môžu dostaviť v nejakom nebezpečenstve alebo keď sa objavia
prekážky. Dar sily však nie je plodom
našej námahy. Je to dielo Svätého Ducha,
ktorý nám pri určitých prekážkach dáva
nielen rozhodnosť a istotu, ale aj radosť.
Keď súdili a kameňovali prvomučeníka
a archidiakona Štefana, nebola to vtedy
cnosť zmužilosti, ale dar Svätého Ducha,
vďaka ktorému bol Štefan plný „milosti
a sily“ a „plný Svätého Ducha“ odpovedal

6

slovo na tému

svojim žalobcom. Podobne i o apoštoloch
čítame, že odchádzali z veľrady natešení,
že mohli trpieť pre Kristovo meno (porov.
Sk 5, 41). Dar sily nám pomáha konať
a trpieť uprostred nepríjemných ťažkostí.
V praxi to znamená nedbať na ľudskú
slávu zvlášť v morálne skazenom prostredí, ako to vidíme u sv. Jána Zlatoústeho.
Alebo vedieť čeliť ťažkostiam, námahám
i smrti pri diele ohlasovania evanjelia
ako sv. František Xaverský. Vedieť ostať
pokorný, a pritom verný Cirkvi v čase prenasledovania napriek lákavým ponukám,
a zároveň vyhrážkam a mukám zo strany
nepriateľov Cirkvi, ako to preukázali naši
hieromučeníci a vyznávači Pavel Gojdič,
Vasiľ Hopko a ďalší. Ale tiež na to, aby
sme ostali verní kresťanskému štýlu
života v dnešnej dobe a nepripodobňovali sa za každú cenu tomuto svetu, aj
na to potrebujeme dar sily. Lebo nás čaká
neľahká doba, ba ona tu už vlastne je, keď
podľa slov emeritného pápeža Benedikta
XVI. kresťan dneška sa musí pripraviť
nie na mučeníctvo preliatím krvi, ale
na mučeníctvo posmechu, ktorému bude
alebo už aj je vystavený. Tento dar je osobitne potrebný pre profesie, pri ktorých
je človek vystavený riziku nákazy, ako sú
napríklad lekári, vojaci alebo kňazi. Keďže tento dar si nevieme dať sami alebo si
ho vypestovať, je jasné, že ho potrebujeme hľadať u toho, kto je jeho pôvodcom,
pokorne pritom vyznávajúc svoju vlastnú
nemohúcnosť. Sme slabí, no práve sv.
Pavol povedal, že to, čo je slabé, vyvolil
si Boh, aby zahanbil mocných. Presvätá
Bohorodička tiež potrebovala dar sily, aby

dokázala čeliť ostrým pohľadom a podozrievaniam v čase svojho tehotenstva.
V tejto neľahkej situácii vďaka Svätému
Duchu, ktorý na ňu zostúpil, má silu
putovať k Alžbete, znášať hrdinsky túto
situáciu, a pritom ešte ospevovať Boha
chválospevom, ďakujúc mu za to, že on
mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Túto silu nadobúdame najmä
z Eucharistie, ktorú prijímame pri svätej
liturgii. Svätý Ján Zlatoústy o kresťanoch, ktorí odchádzajú domov z chrámu
po tom, čo prijali Pánovo telo, hovorí, že
sú silní ako levy, lebo majú účasť na sile
samého Krista, horia ohňom a diablovi sú
postrachom.
Keď hovoríme o ťažkých situáciách,
nemusí sa tým myslieť len nejaký čas
prenasledovania. Dar sily potrebujeme
napr. aj v čase pokoja, ale pri vykonávaní
každodenných povinností, ktoré sa nám
môžu zdať nudné alebo zbytočné. Potrebujeme tento dar aj na to, aby sme sa
dokázali sústredene pomodliť modlitby
všedného dňa; aby sme vedeli zachovať
mlčanie vtedy, keď máme chuť hovoriť;
aby sme sa vedeli správať milo k človeku,
ktorý nám nie je sympatický alebo ktorý
nám v minulosti nejakým spôsobom ublížil; dokázať tiež pokorne a trpezlivo prijať
výčitky na svoju adresu. Znášanie toho
všetkého nielen trpezlivo, ale dokonca
s radosťou a hrdinsky môže byť pre nás
znakom, že dar sily nám bol daný.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

MIKULÁŠ AUREL
KERESTÉNY (1910 – 1969)
Mikuláš Aurel Kerestény sa narodil 24. júna 1910 v Koroľove pri Mukačeve. Po základnej škole v rodisku študoval
na gymnáziu v Berehove. Teológiu absolvoval v Užhorode
a v Prešove. Po absolvovaní teológie sa oženil, ale po niekoľkých týždňoch manželstva ho manželka opustila
a odišla s istým dôstojníkom. Zostal sám a žil ako celebs. Kňazskú vysviacku prijal
28. júla 1935 v užhorodskej katedrále z rúk biskupa Alexandra Stojku. Ako novo
kňaz spravoval farnosť Zvala, hoci dekrét dostal do farnosti Sopkovce pri Humennom, potom bol kaplánom v Humennom. Odtiaľ pravidelne dochádzal do trinásť
kilometrov vzdialených Sopkoviec. V zime brával do voza rozpálené tehly, aby si
aspoň trocha zohrial nohy.
Keď nechcel podpísať prestup, hlavu mu búchali o stenu. Nakoniec skončil v tábore nútených prác v Novákoch a Hlohovci, neskôr v Pezinku a Podolínci. Odtiaľ
bol vysídlený do vyhnanstva v Čechách, kde utrpel pracovný úraz chrbtice a bol
mu priznaný invalidný dôchodok. Posledné roky života prežil v Litvínove. Zomrel
po ďalšom úraze 25. januára 1969. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ
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KULTÚRA
VYHODENIA

sa to nesprávne či účelovo v niektorých
debatách objavuje. Ba ani za chorého.
„Iba“ za ťažko zdravotne postihnutého.

Jozef GLASA

Aj dnešná veda má svoje hranice poznania. Mozog
ako najkomplikovanejší ľudský orgán ešte nevyjavil
všetky svoje tajomstvá. A predsa práve on riadi celé
ľudské telo. Niekedy sa stávajú prípady, keď sa človek
javí mŕtvy alebo nevníma okolie. To však nemôžeme
s istotou tvrdiť. Jedným z týchto prípadov je aj osud
Vincenta Lamberta.
Tragický prípad Vincenta Lamberta sa
už viac než jedno desaťročie opakovane dostáva do pozornosti verejnosti vo
Francúzsku aj vo svete. Rodinná dráma,
ktorá sa odohráva na križovatke medicíny, etiky a práva, svojím významom už
dávno presiahla hranice jednej krajiny.
Pán Lambert sa po ťažkej dopravnej
nehode od roku 2008 nachádza v „stave
minimálneho vedomia“, menej správne
nazývanom aj „pretrvávajúci vegetatívny
stav“ (PVS). Z medicínskeho hľadiska ide
o dôsledok ťažkého poškodenia mozgu,
najmä mozgovej kôry, pričom funkcia

podkôrových štruktúr mozgu, najmä
mozgového kmeňa ostáva zachovaná.
Preto aj integrácia a riadenie životných,
čiže vegetatívnych funkcií organizmu
ostávajú prakticky neporušené. Pacient
v PVS spontánne dýcha, funguje mu
krvný obeh, zachováva sa stálosť vnútorného prostredia. Pracujú obličky,
pečeň i celý tráviaci trakt. Pokiaľ sa mu
zabezpečia výživa a tekutiny – a potrebná
ošetrovateľská starostlivosť, môže v PVS
žiť aj mnoho rokov. Nejde o stav mozgovej
smrti a daného človeka nemožno považovať za mŕtveho. Ani za umierajúceho, ako

Keď sa stav pána Lamberta nedarilo
zlepšiť, požiadali v roku 2013 jeho ošetrujúci lekári po konzultácii s manželkou
o súhlas na ukončenie podávania výživy
a tekutín. Aby mohol zomrieť. Manželka
dôvodila, že pán Lambert, ako o tom
spolu niekedy hovorili, by bol proti tomu,
aby ho v takomto stave lekári ďalej udržiavali pri živote. Proti rozhodnutiu lekárov a nemocnice sa však postavili rodičia
pacienta spolu s niektorými príbuznými.
Začali sa súdnou cestou domáhať, aby sa
v starostlivosti pokračovalo. Nasledovala
dlhoročná séria právnych sporov. Spolu so
širokou medializáciou. Vo Francúzsku aj
medzinárodne. Spor sa dostal až na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý dal
za pravdu lekárom, nemocnici, manželke
a niektorým súrodencom pacienta. A tiež
do pozornosti Výboru OSN pre práva
osôb s postihnutím, ktorý sa nedávno
vyjadril v prospech aspoň dočasného pokračovania starostlivosti. Práve začínané
odňatie výživy a tekutín muselo teda byť
ešte v ten istý deň odvolané. Do prebiehajúcej drámy sa zapájali ľudia, verejne
činné osobnosti, politici aj organizácie
pro-life či pro-choice. A ostrá konfrontácia
oboch táborov ďalej pokračuje.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE DIKASTÉRIA PRE LAIKOV, RODINU A ŽIVOT
A PÁPEŽSKEJ AKADÉMIE ZA ŽIVOT K PRÍPADU PÁNA VINCENTA LAMBERTA
Z 21. MÁJA 2019
„V úplnej zhode so stanoviskami arcibiskupa Reimsu Jeho
Excelencie Mons. Érica de Moulins-Beauforta a pomocného
biskupa Jeho Excelencie Mons. Bruna Feilleta chceme v súvislosti so smutným prípadom pána Vincenta Lamberta znova
zopakovať, že odňatie výživy a tekutín predstavuje ťažké
porušenie dôstojnosti osoby. Vskutku, „vegetatívny stav“ je
naozaj ťažkým patologickým stavom, ktorý však v žiadnom
prípade nenarušuje dôstojnosť ľudí, ktorí sa v tomto stave
nachádzajú, ani nenarušuje ich základné práva na život a starostlivosť, chápané ako kontinuita základnej ľudskej pomoci.
Výživa a tekutiny predstavujú formu nevyhnutnej starostlivosti, vždy proporcionálnej vo vzťahu k podpore života:
poskytovať výživu chorej osobe nikdy neprezentuje formu

neracionálnej terapeutickej úpornosti, pokiaľ je táto osoba
schopná podávanú výživu a tekutiny prijímať, ak to nespôsobuje neznesiteľné utrpenie alebo ak sa nepreukáže, že to
daného pacienta poškodzuje.
Ukončenie takejto starostlivosti predstavuje skôr formu
opustenia pacienta, založenú na nemilosrdnom posúdení
kvality života, je prejavom kultúry vyhodenia, ktorá selektuje
najzraniteľnejších a bezmocných ľudí bez uznania ich jedinečnosti a nesmiernej hodnoty. Kontinuita starostlivosti je
povinnosťou, ktorej sa nemožno vyhnúť. Preto dúfame, že sa
čím skorej nájdu riešenia, ktoré umožnia ochranu života pána
Lamberta. S týmto cieľom uisťujeme o modlitbách Svätého
Otca a celej Cirkvi.“

www.casopisslovo.sk
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MÁM RADA
TICHO
Juraj GRADOŠ

Jeden z veriacich. A predsa výnimočný. Jeho odhodlanie a hlas dvíha ostatných. To
je kantor. My sme zašli za jednou z najdlhšie pôsobiacich kantoriek v našich cerkvách.
Do Svidníka. Pani Miháliková nám však povedala viac, než sa dá uverejniť v jednom čísle,
a tak výnimočne rozhovor s ňou uverejňujeme na pokračovanie.
Spomínate si, kedy ste začali kantorovať?

Moja prvá spomienka na kantorovanie súvisí
s rokom 1968. Boli sme vtedy taká skupina – šesť
dievčat a šesť chlapcov. Vtedy, keď tu po obnovení
Gréckokatolíckej cirkvi slúžil otec Hricov, sme
spievali moleben. Samozrejme, po cirkevnoslovansky. Mala som pätnásť rokov a spomínam si, že otec
Hricov prišiel medzi nás a povedal: „Ta išči vecej
kričati ste nemohli?“ Odpovedala som: „Ta ne, bo
tamti oblaky by sja porozbijali.“ Naozaj, vtedy sme
sa od srdca vyspievali.
Napriek tomu nasledujúce roky, keď otec Hopko
chodil na okolí po farnostiach, nás dievčatá pán
Mihaľ z Kapišovej zobral do starej sanitky a chlapcov zasa otec Hricov do svojho auta a išli sme tam,
kde bol vladyka Hopko. A keď sa skončila liturgia,
na konci programu sme sa rozospievali.

J

Dnes kresťanská mládež rada spieva „svoje“
piesne.

My sme túto možnosť spočiatku nemali. V roku
1972 som začala študovať v Poprade nadstavbu
po ukončení SVŠ zameranú na cestovný ruch. Tam
som sa zúčastňovala na mládežníckych slovenských omšiach. Veľmi sa mi páčili. Tak som to povedala otcovi Hricovovi a vysvetlila mu ich priebeh.
On povedal: „Ta išči teraz ne, ale potom začneme.“
Keď som zasa prišla domov, tak sa k našej dvanástke pripojili menšie deti a bolo nás viac. A vtedy sa
začali tzv. študentské liturgie. Keďže sme nemali
mládežnícke piesne, dal mi popradský kaplán
po slovensky napísané pesničky. Ich melódiu som
sa naučila tam a tu som ich preložila do rusínskeho
jazyka tak, aby sa pekne rýmovali. A tie som naučila spievať deti. Takto to bolo za otca Hricova až
do pôsobenia otca Karasa. Vždy v piatok sme mali
svoju liturgiu, ktorú sme si aj sami odkantorovali.

Dada Kolesárová

J

Mária Miháliková
(66) je rodáčka
z Vyšného
Svidníka. Počas
socializmu
bola možno
jedinou priamo
zamestnanou
kantorkou
v Gréckokatolíc
kej cirkvi. Ako
kantorka už
pôsobí vyše
štyridsať rokov.
Okrem toho
pôsobila aj
ako katechétka
a animátorka pre
deti už v čase
socializmu.

J

Vtedy ste sa dostali priamo ku kantorovaniu?

Áno. Pán kantor Ján Berežný začal v tom čase
chorľavieť. A tak sa stávalo, že som išla kantorovať
ja. Poväčšine som stála pred ikonostasom medzi
mládežou. Môj krstný, ktorý bol kurátor a stál
na choruši, mi povedal: „Sluchaj, keď zakašľu, abo
dakto z nas, značit, že maš iďti hori.“ Tak aj bolo.
Keď niekto zakašľal, ja som sa pozrela a už som
letela hore na choruš. Dobre sa mi spievalo, lebo tí
moji chlapi spievali na tri hlasy. Niekedy, keď ich
bolo menej, tak na dva. Spýtali sa ma napríklad:
„Bereš vysoko či nizko na Svjatyj Bože?“ Ja som
povedala napríklad, že nízko, a oni sa prispôsobili.
Bolo to úžasné.

J

A ako to bolo s večierňami alebo utierňami?

Odmala som chodila na večierne s babkou a postupne od roku 1970 aj na utierne. Za pôsobenia
otca Karasa v osemdesiatych rokoch sme mávali
utierne, a to som už kantorovala aj sama. Popravde
som tomu nerozumela. Bolo to po cirkevnoslovansky. Nepoznala som ani písmená. Tak som len
sedela. Keď som v roku 1968 chodievala na SVŠ,
bola večiereň vždy o druhej popoludní aj v bežný
deň. Môj profesor ma vždy pustil z hodiny, aby
som ju stihla. Väčšinou mal hodinu s nami triedny
profesor alebo bola chémia. Vtedy som otvorene
povedala: „Idu na večurňu, ponahľam ša domu.“
Povedali, že môžem ísť, ale nesmiem to nikomu
povedať. Tašku som hodila do kúta a mama sa
ma pýtala: „Ta de ideš?“ „Na večurňu,“ odpovedala
som a už som bola tam. V septembri 1972 som
odišla študovať do Popradu. Aj tam som dva roky
kantorovala na svätých liturgiách, pohreboch či
sobášoch.

Nevedela som však čítať po cirkevnoslovansky. Tak
som si od svojej babky zobrala starú modlitebnú
knižku z roku 1909, ktorú dostal môj dedko na svoje prvé sväté prijímanie, a knižku napísanú v latinke. A učila som sa písmená, ktoré som nepoznala.
Napríklad písmeno, čo vyzeralo ako číslo osem,
bolo ú. Mnohé písmená sú podobné ako v ruskej
abecede. Alebo som niektoré texty vedela naspamäť, a tak som išla písmeno za písmenom. Tie,
čo som nepoznala, som si zapísala podľa textov,
ktoré som sa naučila v detstve naspamäť. Vďaka
tomu som potom vedela čítať aj apoštol písaný
po cirkevnoslovansky. Často som si apoštol vzala
domov alebo som ostala po liturgii, aby som si text
niekoľkokrát prečítala pred tým, než som ho čítala
ďalší deň pred všetkými. Neskôr som si latinkou
prepísala celý apoštol, aby som ho vedela plynule
čítať a aby som nekoktala. (Úsmev)

J

rozhovor

všetko ako na povečerí Roždestva.“ Ja som odpovedala: „Dobry, zašpivam ja tak. Budte spokojni.“
A tak som začala kantorovať naplno. Kedykoľvek,
kdekoľvek, vždy pripravená... Bohu vďaka za tento
dar. Je súčasťou môjho života.

Na návšteve u pani
Márie Mihálikovej v jej
izbičke nad garážou

Ľahšie sa vám teda čítalo latinkou?

Áno. V tom čase sme dostali nové cirkevnoslovanské
zborníky P. P. Gojdiča. Spomínam si, že v rokoch
1968 či 1969, keď som chodievala na večierne, som
sa ťažko orientovala v cirkevnoslovanskom zborníku. Keď som konečne zistila, kde sme, kantor už
bol na stichoch. Keď som našla tie, už ich skončil.
(Úsmev) Napriek tomu som na utierne a večierne
chodila. Mamka mi nabalila do tašky nejaký koláčik,
prípadne cukrík, išla som po babku a spolu sme šli
do cerkvi. Rodičia mi nebránili ísť do chrámu.

J
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Dada Kolesárová

www.casopisslovo.sk

Čiže ku kantorovaniu ste prišli postupne.

Boh ma postupne pripravoval. Už v sedemdesiatych
rokoch som kantorovala aj na filiálke v Potokoch.
Nabrala som väčšiu odvahu samostatne kantorovať. Veď keď je kantor, ľudia veľmi nerozmýšľajú
a spoliehajú sa na neho. Starý pán kantor Berežný
začal chorľavieť. Liturgie v cerkvi boli skoro ráno.
Prichádzala som na ne ako väčšina ľudí. Niekedy
som zastupovala aj kantora, aj kostolníka. Tak sa
potom stávalo, že otec Hricov, ale i cerkovník mi
povedali, čo treba na liturgii zobrať, a ja som šla
kantorovať. No s kantorom to bolo stále horšie.
Posledné Vianoce sme kantorovali spoločne. Niečo
on a niečo ja. Keď som dopredu vedela, že budem
kantorovať, išla som k nemu domov. Vysvetlil mi, čo
sa má brať na liturgii a čo na večierni. Vtedy sme nemali diár. A typikonu som nerozumela. V roku 1978
sa mu stav veľmi zhoršil. 5. januára 1978 som išla
do cerkvi a z cerkvi šiel otec Majovský. Ani mi neodzdravil, len si niečo držal pri hrudi. Pochopila som,
že niesol Eucharistiu práve starému kantorovi. Otec
v tom čase celý týždeň pôsobil vo farnosti, lebo otec
Hricov bol tiež vážne chorý (v marci 1978 zomrel).
Postupne sa po týždni vystriedal celý dekanát.
Keď sa otec Majovský vrátil do cerkvi, povedal, že
s kantorom je veľmi zle. Vtedy som po liturgii s večierňou ráno spievala aj večer povečerie Bohojavlenija. Otec mi povedal: „Tam je len malá zmena,

J

Čo to vtedy znamenalo?

Všetko – liturgie, večierne, utierne, pohreby, sobáše, krsty a iné obrady... Dovtedy som po pohrebe
mala mŕtvolu ešte aj týždeň pred očami. Potom
som si na to zvykla. Smrť a pohreb sa stali súčasťou
života. Ale pohreb starého pána kantora Berežného som nekantorovala. Bola som tam, ale zavolali
kantora z inej obce, čo bol teda vtedy problém.
Pozerala som sa na neho v truhle a od tej chvíle
som bola od desivých predstáv slobodná. Bolo to
pre mňa čosi skutočné, že človek dnes je tu a zajtra
už nemusí byť. Náš skutočný domov je nebo. Smrť
je len prechod z časnosti do večnosti.

J

Kantorovanie je umenie. Ktorý nápev je pre
vás najťažší?

Jednoznačne kánon piateho hlasu. Naozaj je ťažký.
A irmos. Keďže som spievala aj utierne a poznám
jednotlivé kánony, tak irmosy na liturgii som
spievala presne podľa kánona. Kantorovanie je
naozaj umenie, ale aj zodpovednosť. Pre mňa to
bola aj obeta, čas, cerkev, škola, domov... Ale išla
som do toho s radosťou. V roku 1978 som povedala
Bohu: „Pane, pošli mňa.“

J

Spievate podľa nôt?

Áno, ale už ich veľmi nepoužívam. Spievam podľa
nápevov, ktoré som sa naučila naspamäť. Sem-tam
sa pozriem aj do nôt. Mám irmologion, z neho som
veľa čerpala. Veľa piesní mi však zostalo v pamäti
zo spevov starého pána kantora Berežného. Slovenské nápevy na liturgie nás naučil otec Ľubomír
Petrík začiatkom deväťdesiatych rokov, keď bol
v našej farnosti. Veľmi ma povzbudilo, keď sa raz
vyjadril, že pre kňaza je veľmi dobre mať po svojom
boku dobrého kantora.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

VIETE, ŽE...?
Kánon je sled spevov usporiadaných
podľa istého poriadku
v cirkvách byzantskej
tradície. Pozostáva
z deviatich ód, ale
druhá óda sa berie
iba v období Veľkého
pôstu. Kánon sa vyskytuje napr. v utierni,
povečerí, paraklise či
parastase.

www.casopisslovo.sk
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RODINA
VO FARNOSTI
Jozef MATEJOVSKÝ

Pred pár mesiacmi ma zaujal článok, v ktorom sa mladá
manželka tak trocha sťažovala. Hovorila o tom, že keď
bola dieťa, cítila záujem Cirkvi o svoju osobu. Podobne to
bolo, keď patrila medzi mládež aj keď sa spolu s vtedajším
snúbencom, terajším manželom, pripravovali na prijatie
svätého tajomstva manželstva. Lenže po sobáši akoby sa
tento záujem stratil.
Priznám sa, ja som to cítil podobne. Vo
farnosti sme mali stretká pre mládež,
deti. Mali sme zabezpečenú telocvičňu
pre mládež aj pre dospelých, kto chcel,
mohol sa realizovať aj pri speve v detskom zboríku. Náuky pre snúbencov boli
pomerne kvalitné, viedli ich odborníci
z radov laikov a skúsení kňazi. Ale manželia, najmä v prvých rokoch manželstva a rodiny, akoby boli kdesi naboku.
Myslím si, že tak to bolo a možno aj je
v mnohých farnostiach. Pritom Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku
2007 – 2013 pripomína:
„Rodina budovaná na manželstve chápanom ako celoživotné spoločenstvo
muža a ženy zamerané na dobro manželov, darovanie života a výchovu detí je
základnou bunkou Cirkvi i spoločnosti. Je
zdrojom ich stability a rozvoja a zároveň
predmetom starostlivosti pri zachovaní
vlastnej autonómnosti rodiny.“ (Pp 32)

RODINA V CENTRE
Keď je rodina základnou bunkou Cirkvi,
potom potrebuje zvláštnu starostlivosť,
ktorá sa nemôže skončiť predmanželskou
náukou. Práve sprevádzanie rodín najmä
v prvých rokoch manželstva sa musí stať
základom pastorácie vo farnosti. Z nej
musí potom vychádzať pastorácia detí,
mládeže...

Starostlivosť o rodinu je široký proces.
Nestačí, aby sa v nej angažoval sám farár,
poprípade kaplán či iný kňaz. Vyžaduje spoluprácu mnohých, aj samotných
rodín, ktorých sa dotýka. Tu treba, aby
si každý z nás uvedomil svoje povolanie.
U kňaza jeho povolanie byť svedkom
Ježiša Krista vyplýva zo svätého tajomstva kňazstva, ktoré prijal vkladaním
rúk biskupa. U manžela a manželky ich
povolanie vyplýva zo svätého tajomstva
manželstva, ktoré si navzájom vyslúžili,
pričom prijali požehnanie kňaza. A to
všetko má pôvod v prvom, najdôležitejšom svätom tajomstve, vo svätom krste.
Tak je každý povolaný angažovať sa aj
v starostlivosti o rodinu. Zvlášť je to dôležité dnes, keď podľa niektorých môže
mať rodina aj iné formy ako manžel,
manželka a ich deti.

OTVORENÁ RODINA
Dobrí manželia nesmú zabúdať, že majú
prejavovať záujem aj o ostatných. Manže-

lia, okrem toho, že sú sviatosťou – svätým
tajomstvom jeden pre druhého a pre svoje
deti, sú tiež svätým tajomstvom pre svet.
Manželia nie sú uzavretí akoby v ulite, jeden pre druhého, ale majú pozerať aj von,
na potreby druhých. Majú sa zaujímať
o potreby iných manželských párov. Tento záujem sa môže prejavovať mnohými
spôsobmi podľa originality každého páru.
Možno ho prejaviť počúvaním, povzbudzovaním iných, venovaním času druhým
párom... Nik nemá právo zakopať svoje
talenty, ale má povinnosť ich používať
na službu tým, ktorí to potrebujú. Okrem
toho, že manželia poslúžia iným, pomáha
to aj dozrievaniu ich manželstva, pretože
manželstvo nie je čosi, čo sa ukončí svadobným obradom, ale je to proces, ktorý
trvá do konca života.

OTVORENÁ FARNOSŤ
Pastorácia rodín musí dostať aj misijný
charakter. Vo veľkých mestách sa dostávame do situácie, kde už ani 50 % obyvateľov sa nehlási k viere. Cirkev, farnosť
nesmú ostať uzavreté do seba. Vždy platia
Spasiteľove slová: „Choďte do celého
sveta...“. Týmto svetom je dnes pre nás už
aj sídlisko, kde žijeme. Tu sa dá ohlásiť
Ježiš Kristus iba skutkami lásky, až potom
môžu nasledovať slová ohlasovania. Preto
je vhodná spolupráca s predstaviteľmi
samosprávy, ktorí môžu, ak chcú, poskytnúť kontakty na konkrétne rodiny, ktoré
potrebujú pomoc. Na úrovni farností,
ktoré u nás väčšinou kopírujú územ-

Hľadáme dobrodinca, podporovateľa, ktorý bude
na účet Slova cez SIPO pravidelne mesačne prispievať
aspoň 2 eurá. Stačí kontaktovať redakciu (051 756 26 42;
0911 711 263; redakcia@casopisslovo.sk), zaslať nám
vaše EČ zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/

www.casopisslovo.sk
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Úloha matky a otca pre odovzdávanie viery v rodine je nenahraditeľná. Ale
zároveň rozdielna. Podľa štatistík zo Spojených štátov (www.wacmm.org)
rodina inak reaguje na objavenie viery matkou a inak otcom. Kým v prípade
matky rodina venuje 17 % času svojej novej viere, ak vieru do rodiny prináša
otec, je to až 93 %. Napriek tomu je v amerických cirkevných spoločenstvách
61 % žien a iba 39 % mužov. Navyše do chrámu chodí o 25 % menej
kresťanských manželov než manželiek.

nosprávne rozdelenie krajiny, sa otvára
veľký priestor pre konkrétne prejavy lásky
a neformálny dialóg v rámci bežných
kontaktov. Na osvedčené podujatia možno pozvať aj ľudí, ktorí si cestu k Bohu
zatiaľ nenašli alebo patria do iných cirkví.
Ide o jednoduché kontakty s ľuďmi
vzdialenými od viery. Môžeme napríklad
ponúknuť farské (nie sakrálne) priestory.
Ponúknuť účasť na letných táboroch,
pomôcť prípravou športových podujatí
(mám osobnú skúsenosť, že pri futbale sa
„tvrdí chlapi“ otvoria viac ako pri svätom
tajomstve pokánia), zorganizovať výlety
pre rodinu, turistiku a pod.

SVÄTÉ TAJOMSTVÁ
Samozrejme, nesmieme zabúdať na prípravu na prijatie svätých tajomstiev. Veľmi
pozitívne bola prijatá obnovená tradícia
podávať Eucharistiu malým deťom. Je
povzbudivé vidieť, ako mnohé deti so
zbožnou úctou pristupujú k Eucharistii,
často nesené rodičmi na rukách. O to
väčšia je zodpovednosť, aby tieto, ale aj
ďalšie deti sa dobre pripravili na prijatie
svätého tajomstva pokánia. Je to často až
do predmanželských náuk ostatná príležitosť ich osobne osloviť, a zároveň mať
aspoň trocha vplyv aj na ich rodičov.

STRETNUTIA MANŽELOV
Po viacročnom hľadaní sa v našej farnosti
ukázal ako vhodný model kurzu manželských večerov. Najprv ho absolvovali farár
s manželkou, potom ho ponúkli rodinám
zo svojej farnosti. Ide o osem stretnutí
manželov pri romantickej večeri spojenej
s prednáškou na konkrétnu tému. Zámerom je pomôcť všetkým manželským
párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský
vzťah. Kurz dáva manželom príležitosť
stráviť čas spolu ako pár, a pritom sa
zaoberať dôležitými otázkami svojho
manželstva. Pokračovaním tohto kurzu je
kurz Manželstvo na dobrej ceste. Týchto
kurzov bolo vo farnosti niekoľko a ich
výsledkom bolo, že mnohí účastníci prejavili ochotu angažovať sa vo farnosti rôznym spôsobom. Od nezištnej materiálnej
pomoci cez praktickú pomoc pri príprave
kurzov až po ochotu prísť na jednotlivé
večery a vydať osobné svedectvo o tom,
ako sa ich manželstvo zmenilo k lepšiemu. V každom prípade vznikla snaha sa
akýmsi spôsobom zúčastňovať na živote
farského, ale aj spoločenského života pre
dobro rodín.
Nie menej dôležitým výsledkom bola aj
snaha, aby ukončením kurzu neprestalo
stretávanie sa jednotlivých manželov, ale
aj ich rodín. A tak títo manželia spolu so

catholicsun.org

svojimi rodinami (nie vždy ide o praktizujúcich veriacich) sa stretávajú raz
mesačne v priestoroch, ktoré im ponúka
miestna samospráva, aby sa navzájom
mohli podeliť so svojimi problémami
a povzbudiť. Jedným z výsledkov, ktoré
účastníci spomínaných kurzov hodnotia
veľmi pozitívne, bolo aj to, že sa naučili
jeden za druhého modliť sa alebo aspoň
vyjadriť jeden druhému podporu.
Manželstvo a rodina je čosi vzácne, drahocenné. Nič iné ich nemôže nahradiť.
Všetko vzácne si však vyžaduje obetu.
Povzbudzujem všetkých manželov, aby si
chránili dar, ktorí prijali vo svätom tajomstve manželstva. Je to vec, o ktorú sa vždy
oplatí zápasiť a prinášať obety.
Všemohúci Bože,
ty nás privádzaš k pochopeniu tajomstva
krásy manželstva. Daj, aby náš zrak nebol
upriamený iba na pozemské veci. Vnukni
nám, čo máme robiť v konkrétnych prípadoch, aby sme sa dokázali pýtať: „Pane,
čo máme urobiť?“ Otvor naše srdcia pre
tvoje slovo a túžbu uskutočňovať tvoju
vôľu vo všetkom, pretože to, čo si žiadaš
ty, je vždy najsprávnejšie. O to ťa prosíme.
Lebo ty si Boh milosrdenstva a lásky, a my
ti vzdávame slávu – Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky
vekov. Amen.

www.casopisslovo.sk
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CYPERSKÁ
LEGENDA
Milan GÁBOR
Mnohé ikony, divotvorné zvlášť, sú
opradené mnohými legendami. Jednou
z nich je aj cyperská. Ide o niekoľko ikon
rôznych ikonografických variantov spájajúcich sa s ostrovom Cyprus.
Úcta k cyperskej ikone Bohorodičky sa
v Rusku rozšírila v období 17. storočia.
Základom bolo byzantské rozprávanie
(legenda) o ikone Božej Matky na Cypre,
prestrelenej Arabom. Rozprávanie je
zachytené vo vatikánskom rukopise zo
16. storočia, kde sa píše, že na jednom
z cyperských chrámov v južnej časti Cypru sa nachádzala mozaika Božej Matky
s dieťaťom Kristom, sediacom v jej lone.
Ikona bola divotvornou a prichádzalo
k nej mnoho veriacich. Istého dňa tadiaľ
prechádzal Arab, ktorý šípom z luku
prestrelil koleno Bohorodičky. Vytryskla
z neho krv a stekala na zem. Vystrašený
Arab vidiac, čo sa stalo, popohnal koňa,
ale počas cesty zomrel.
Z rozprávania je evidentné, že udalosť
sa odohrala v čase, keď bol Cyprus pod
arabskou nadvládou (649 – 965). Krátka
zmienka o udalosti sa nachádza v niekoľkých verziách spisu Listy troch východných patriarchov.
V priebehu storočí bolo vyhotovených
niekoľko kópií, ktoré sa nachádzali
v chrámoch na Cypre. Dostala sa aj
na Rus.

CYPERSKÁ
(STROMYNSKÁ) IKONA
BOHORODIČKY
Ikona (rus. Кипрская; Стромынская) sa
nachádzala v obci Stromyň v severovýchodnej časti moskovskej oblasti. Už v 14.
storočí tam sv. Sergej Radonežský založil
Uspenský monastier. Prepodobný Sergej
ešte počas života určil za nástupcu svojho
duchovného žiaka Sávu Stromynského.

Ako znak požehnania mu daroval
kópiu cyperskej
ikony Bohorodičky.
V roku 1764 bol
monastier zatvorený a cerkev sa stala
farskou. V letopisoch je zapísané,
že v roku 1783 sa
ikona nachádzala
v tunajšej Cerkvi
sv. Mikuláša
za ľavým klirosom
a v roku 1823 vo svätyni nad horným
miestom v jednom z chrámov. Keď v roku
1829 bola drevená cerkev rozobratá, ikonu
preniesli do novej murovanej Cerkvi
Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Zázračná udalosť, ktorou sa ikona preslávila, sa stala v roku 1841. V tom čase osemnásťročná Marta trpela na škrofulózu
(krčnú tuberkulózu) a skorbut. Zdravotný
stav sa jej zhoršoval natoľko, že hrozila
rýchla smrť. Rodina a známi boli presvedčení, že zakrátko zomrie. 7. januára chorú
vyspovedal kňaz a prijala Eucharistiu. Ale
milosrdný Boh si neželal jej smrť. V sne sa
dievčaťu zjavila cyperská ikona a prihovorila sa jej: „Zober ma k sebe domov,
pomodli sa moleben s posvätením vody
a budeš uzdravená.“ O sne porozprávala
svojim rodičom i známym. Niekoľkokrát
sa pýtala kňaza na ikonu, no ikonu nevedeli nájsť, lebo dovtedy sa nik nezaoberal
miestom jej pôvodu. Nakoniec priviedli
chorú do cerkvi, aby ju sama našla. Ikonu,
podobnú tej, ktorá sa jej zjavila, nevidela. Nakoniec nad dverami zbadala starú
ikonu Bohorodičky. Otec zavolal k chorej
16. februára kňaza aj s ikonou. Po tom,
čo bol odslúžený moleben s posvätením
vody, sa chorej citeľne uľavilo. Vrátila
sa jej sila a po modlitbe odniesla ikonu
do cerkvi. Čoskoro sa úplne uzdravila.

Keď sa obyvatelia obce dopočuli o uzdravení, začali húfne prichádzať do cerkvi.
Požehnaná sila vychádzala z ikony
a uzdravovala tých, ktorí s pokorou
a nádejou na jej príhovor pred Bohom
prinášali svoje modlitby. Neprichádzali
iba obyvatelia obce, ale aj ľudia z okolitých miest. Boli zaznamenané uzdravenia
ochrnutých a chromých. O zázrakoch aj
národnom uctievaní ikony upovedomil
moskovského metropolitu Filareta kňaz
uspenskej cerkvi v Stromyni. Ten nariadil,
aby sa začalo vyšetrovanie udalosti,
a prikázal, aby ikonu umiestnili na vhodnom mieste na verejnú úctu. Ikona bola
ozdobená pozlátenou striebornou rizou.
Kópie ikony sa nachádzajú aj v Uspenskom sobore v Moskve, v Cerkvi sv. Jána
Krstiteľa v Nižnom Novgorode a v Cerkvi
sv. Mikuláša v Golutvine pod Moskvou.
Charakteristické pre tieto ikony na rozdiel od stromynskej ikony je zobrazenie
Bohorodičky s dieťaťom Kristom na tróne
bez ďalších postáv.
Na stromynskej je Bohorodička v celej
postave na tróne, na hlave má korunu
a na ľavej ruke jej sedí Kristus. Po oboch
stranách stoja anjeli s palmovými ratolesťami. V spodnej časti kľačia sv. mučeník
Antipas a mučenica Fotina. Liturgickú
pamiatku slávi 20. apríla a v Pondelok
Svätého Ducha. V Stromyni si jej pamiatku pripomínajú aj 16. februára.
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ktorú vidno iba vtedy, keď nie je urobená,
a o návšteve, ktorá príde až deň potom,
čo sme mali upratané a upečený koláč, sa
napĺňali so železnou pravidelnosťou.
Počas rozhovoru, ktorý pani učiteľka pravidelne robievala s deťmi, padla aj otázka,
ako to u nás doma vyzerá ráno, ešte pred
odchodom do školy. Dcéra niekoľkokrát
klipla svojimi čokoládovými očami, skontrolovala pozornosť spolužiakov a spustila
bezchybnou slovenčinou: „Môj ocko
ráno vstane, umyje sa, oblečie, ide kúpiť
čerstvé pečivo, aby sme mali na raňajky.
Potom nám pripraví niečo dobré pod
zub a zobudí nás. Potom nám všetkým
prichystá desiatu. Na chladničke má zoznam detí a tabuľku, v ktorej je napísané:
ľúbi, neľúbi, aby to náhodou nepoplietol.
V lete nás naučil plávať, chodieva s nami
na klzisko, vodí nás na krúžky a berie nás
do lesa na vychádzky.“

OCKO JE OCKO
Marta GROMOŠOVÁ
Manželove návraty z práce mi na sebavedomí nepridávali. Len čo zaštrkotali kľúče v zámke, tlupa detí rôzneho
predškolského veku sa rozbehla k dverám
s nežným bojovým pokrikom: „Ocko!“
Bolo v ňom toľko radosti, lásky, očakávania, túžby, literárnej nehy, až mi to bolo
ľúto.
S takouto intonáciou nevyslovovali slovo
mama ani vo chvíľach najväčšieho celotelového osobného vytrženia. Nuž veď
áno, celkom oprávnene. Od dojímavej
rannej rozlúčky s ockom uplynulo takmer
desať hodín! Bolo treba pritúliť sa, nechať
sa odniesť mocnými rukami od vchodových dverí až do chodbičky, netrpezlivo
počkať, kým si ocko umyje ruky, zavesiť
sa mu na krk, sadnúť k stolu a nechať sa
kŕmiť z jeho taniera, aj keď som ich pred
manželovým návratom z práce nachovala
primerane veku a telesným proporciám,
lebo mi bolo ľúto, ako mu vyjedajú zvyšky z obeda, ktoré mal odložené na večeru.
Kým som sa ja venovala údržbe a zušľachťovaniu našej mladej, skromnej a, keď
ma pamäť neklame, skoro vždy hračkami
a knižkami zavalenej domácnosti, manžel

s deťmi si čítali, stavali veže, plánovali
domček na strome a bazénik na balkóne... Ľudové múdrosti o ženskej robote,

Je síce pravda, že pravidlom komunity
je neskákať si do reči a nechať každého
člena dokončiť svoj príbeh, ale dievčatko,
čo nemalo až takú emancipovanú matku
ako naše deti, sa pomerne bezočivo
opýtalo: „A čo vlastne robí tvoja mama?“
Dcéra sa naň zahľadela s opovrhnutím,
akého je schopné iba sedemročné dieťa,
a sebavedomo odpovedala: „Moja mamka
je na materskej!“

OTEC VO MNE...
SLOVO OTCOV █ Keď k nám príde otec alebo matka, ideme im naproti, pozdravíme ich, pobozkáme, radujeme sa a od radosti nevieme hneď prísť k slovu. Zavedieme ich do domu a tešíme sa z ich prítomnosti. Podobne robíme aj pri svätom
prijímaní. Ideme pred Krista, kľakneme, prijmeme ho do svojho srdca a pozdravíme: „Slava Isusu Christu!“ Vitaj, Ježišu! Pobozkáme jeho najsvätejšie rany a hneď
nenachádzame slova, kľakneme a chvíľu sa tešíme v Kristovi Ježišovi.
Dieťa začína hovoriť so svojimi rodičmi. Poďakuje sa za návštevu, vyjadrí svoju
radosť, poďakuje sa za dary, odprosí, vyjadrí svoju lásku a naďalej prosí o ich
pomoc.
Tak podobne povedzme aj my: Ježišu, ďakujem ti za to, že si ma navštívil, že si mi
urobil takú radosť. Prosím ťa, prepáč mi moje nedostatky, moje hriechy. Ježišu,
všetko, čo mám, obetujem ti (zvlášť:...). Ježišu, dovoľ mi, aby som ti ako tvoje dieťa požaloval (napr. toto som mal urobiť, a neurobil som; mám takú úlohu a bojím
sa, že ju nesplním atď.). Ježišu, dovoľ mi, aby som sa ti ako dieťa svojmu Otcovi
pochválil, že sa každý deň stávam lepším.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk

Tri slová v srdci maj: miluj, trp a odpúšťaj.

Dada Kolesárová

Páči sa mi to

2. Ako sa povie po hebrejsky lebka?
a) Golgota
b) Abaddon
c) Rabbuni
3. Kde zomrel rímsky pápež sv. Klement?
a) Krym
b) Konštantínopol
c) Athos
4. Koľko je na Slovensku bazilík minor?
a) 12
b) 13
c) 14
5. Ako sa inak volá petro-pavlovský pôst pred
sviatkom sv. Petra a Pavla?
a) pôst k cti dvoch stĺpov Cirkvi
b) apoštolský pôst
c) rímsky pôst

3

Komentáre

Zdieľať

Bernadeta Sterančáková, študentka a animátorka mladých
Všetci chceme byť víťazmi... Koniec-koncov, kto by nechcel
patriť do tímu, ktorý vyhráva? No problémom je, že tím
si nevyberáme, keď víťazí, ale PRED začiatkom hry. Alebo
chceš doň patriť, iba KÝM vyhráva? Si hráč či fanúšik? Pamätaj, že fanúšikovia NIE SÚ súčasťou tímu! Čo ak bude tvoj
tím v očiach sveta slabým a neplnohodnotným? Čo ak ho zo
začiatku odsúdia? Chceš stále patriť do tohto tímu? Lebo ani
víťazi to nemajú vždy jednoduché. Výhra predsa nezávisí
od počtu priaznivcov a fanúšikov, ale od sily a odhodlanosti
tímu = hráčov a ich trénera. :)
Páči sa mi to . Odpovedať

vladyka Milan Lach SJ, parmský eparcha
V kolektívnych športoch hráči nikdy nemôžu hrať individuálne. Či v basketbale, hokeji, či futbale... Musia si vedieť v pravom čase nahrávať. Radosť je potom o to väčšia, keď vedia,
že nie je dôležité, kto dal gól, ale že vyhrali spolu ako jedno
mužstvo. Ale aj prehry patria k športu. Bolia. Náš duchovný
život je boj. Duchovný. Sami neuspejeme. Iba ak budeme
vo vzťahu, v láske s inými. Ak chceme vyhrať, potrebujeme
byť s Kristom a v Kristovi. On už vyhral za nás, keď zomrel
a vstal z mŕtvych. Je už len na nás, či chceme patriť do jeho
mužstva. Lebo s ním je víťazstvo vždy isté. Verte mi.
Páči sa mi to . Odpovedať

Lukáš Vojčík, riaditeľ Centra pre mladých Košickej eparchie
sv. Jána Teológa
S ÚSMEVOM
Príde zamestnanec za šéfom a hovorí mu:
„Pokiaľ mi nepridáte, poviem ostatným, že ste
mi pridali.“
Muž zdvihne telefón:
„Áno, prosím.“
„Haló, tu je tajná služba.“
„Áno, viem,“ odpovedá muž.
„Ako to môžete vedieť?“ ozve sa z telefónu.
„Voláte mi na vypnutý telefón.“

Súťaživosť máme tak nejako v sebe. Pamätám si, že keď sme
išli hrať v škole nejakú hru a mal som si vybrať spoluhráčov,
tak som si vyberal najlepších. Chcel som vyhrať. No niekedy
aj napriek tomu, že som mal v tíme najlepších, sme nevyhrali. Ale teraz patrím do víťazného tímu, lebo Kristus už zápas
vyhral. Nie nejaký čiastkový, ale definitívny. Patriť do víťazného tímu znamená mať aj podiel na víťazstve. Každý člen je
pre tím dôležitý. Porazený kráča so sklonenou hlavou. Víťaz
však so vztýčenou hrdo kráča po odmenu. Aj ty kráčaj so
vztýčenou hlavou, pretože si vo víťaznom tíme Ježiša Krista.
A aj TY si v tíme dôležitý. Lebo Boh ťa pozná po mene.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
full-of-grace-and-truth.blogspot.com

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

1. Ktorý zo starozákonných praotcov zomrel
v roku, keď prišla potopa?
a) Noe
b) Lamech
c) Matuzalem
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Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
28. – 30.06. Bárkafest 2019 – gospelový
festival

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

PODUJATIA

Správne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b

12

pre mladých

AGÁTA,
PANNA A MUČENICA
Narodila sa v 3. stor.
po Kr. v bohatej rodine
na Sicílii ako kresťanka. Vynikala veľkou
krásou. Ako pätnásťročná sa zasvätila Kristovi. Odmietla sa vydať
za prokonzula, ktorý ju
uväznil, a na následky
mučenia zomrela. Rok
po smrti došlo k výbuchu Etny. Hrozilo, že
mesto bude zničené.
Zúfalí obyvatelia Catanie niesli proti láve
Agátin závoj a žeravý
prúd zmenil smer.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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15

z kresťanského sveta

vaticannews.va

www.casopisslovo.sk

PÚŤ EPARCHIE LUNGRO DO RÍMA
VATIKÁN g Svätý Otec František prijal 25. mája na audiencii v Aule Pavla
VI. takmer 6 000 pútnikov z Albánsko-talianskej eparchie Lungro v oblasti
Kalábrie. Púť pod vedením eparchu Donata Oliveria vykonali pri príležitosti
ukončenia jubilea storočnice zriadenia eparchie.

VATIKÁN g Rozhodnutím Svätého Otca Františka bola 1. júna zriadená Apoštolská administratúra
pre katolíkov byzantského obradu v Kazachstane
a strednej Ázii so sídlom v Karagande. Rozhodnutím
sa pastoračne vyriešila starostlivosť o gréckokatolíkov
v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane. Za prvého apoštolského administrátora bol vymenovaný doterajší delegát Kongregácie pre východné
cirkvi stavroforný mitrát Vasiľ Hovera. Gréckokatolícke farnosti boli na území zorganizované až
po rozpustení Sovietskeho zväzu v roku 1991. Podľa
dnešných štatistík tam žije okolo desaťtisíc veriacich,
ktorým slúži osem kňazov a päť rehoľných sestier.
Otec Vasiľ Hovera sa narodil v roku 1972 v meste
Ivano-Frankovsk. Po teologických štúdiách bol v roku
1997 vysvätený za kňaza a v tom istom roku začal svoje pôsobenie medzi gréckokatolíkmi v Kazachstane.
V roku 2009 bol vymenovaný za poradcu Kongregácie pre východné cirkvi. (Daniel Černý)

nyirgorkat.hu

Svätý Otec František sa poďakoval pútnikom za ich návštevu a za ich svedectvo viery na duchovnej ceste, za vernosť tradíciám napriek ťažkostiam
a obetiam. Pripomenul aj ich svedkov viery, ktorí sú už v nebi: biskupov, kňazov, rehoľníkov, rodičov a starých rodičov, ktorí verne strážili bohatstvo ich
tradícií a sú príkladom pre odovzdávanie tohto duchovného dedičstva novým
generáciám. (vaticannews.va)

GRÉCKOKATOLÍCKA
ADMINISTRATÚRA
V STREDNEJ ÁZII

KOLOMBO/SRÍ LANKA g Ako informoval
tamojší korešpondent Vatikánskeho rozhlasu, ľudia na Srí Lanke sa vracajú do chrámov
a silou modlitby bojujú so strachom z nových atentátov. Mnoho ľudí sa zúčastňuje aj
na modlitbách za obete atentátov, ktoré sa
spájajú s nádejou, že dráma terorizmu na Srí
Lanke už nebude pokračovať. (RV CZ)
SICÍLIA g Osemčlenný slovenský tím
z Gymnázia bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnil
26. mája – 1. júna na druhej mobilite na Sicílii, kde celý týždeň prežili v tamojšej partnerskej škole. Okrem zaujímavých edukačných
aktivít absolvovali výstup na sopku Etna
a navštívili okolité mestá. (E. Pavlovská)
JERUZALEM/IZRAEL g Izraelský prezident
Reuen Rivlin sa počas návštevy františkánskej
Kustódie Svätej zeme 3. júna poďakoval zhromaždeným cirkevným predstaviteľom za ich
službu. Vyjadril spokojnosť nad dohodou
kresťanských cirkví ohľadne pokračovania
v renovácii Chrámu Božieho hrobu. (RV CZ)
VATIKÁN g Svätý Otec František sa 4. júna
prihovoril stovke sudcov z amerických
krajín od Argentíny až po Kanadu, zídených
na kongrese Sociálne práva a učenie pápeža
Františka. Jedným z cieľov stretnutí je vytvorenie medzinárodnej platformy pre sudcov
na obranu sociálnych práv. (TK KBS)

MAĎARSKÍ VLADYKOVIA
ZDÔRAZNILI POTREBU
EUCHARISTIE
HAJDÚDOROG/MAĎARSKO g Veriaci Maďarskej metropolie 25. mája spoločne slávili metropolitný deň v hajdúdorožskej Katedrále Vstupu Presvätej
Bohorodičky do chrámu. Témou dňa bola Eucharistia a príprava na Eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční na budúci rok. Zároveň chcel metropolitný
deň povzbudiť prax podávania Eucharistie malým deťom.
Metropolitný deň otvoril vladyka Atanáz Orosz modlitbou a povzbudením,
že vzkriesený Kristus chce darovať život všetkým. Hajdúdorožský arcibiskup
metropolita Filip Kocsis v následnom príhovore zdôraznil, že Eucharistia nie
je len obyčajný kúsok chleba, ale zázrak, ktorý prechádza do každej oblasti
života. Počas programu zazneli aj viaceré svedectvá o živote rodín, ktoré sa
usilujú žiť v Božej prítomnosti. Záver dňa tvorila modlitba večierne, ktorú viedol vladyka Ábel Szocska, nyíregyházsky eparcha. Povzbudil prítomných, aby
svoje úlohy vykonávali v skrytosti tak, ako to robí aj Ježiš Kristus v Eucharistii.
(Roland Nosov)

www.casopisslovo.sk
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GRÉCKOKATOLÍCKI
NOVOKŇAZI
Miroslav BARAN

Prešovská
archieparchia

Pavol Fečkanin (27 rokov)
Primície: 29. jún 2019
(10.30 h), Chrám sv. Demetra
v Staškovciach

Miroslav Hamarčák
(26 rokov)
Primície: 22. jún 2019
(10.00 h), Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Kňazská vysviacka: 16. jún 2019 (10.00 h)
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Tomáš Kavuľa (28 rokov)

Jozef Košč (26 rokov)

Primície: 23. júna 2019
(10.00 h), Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

Primície: 23. jún 2019
(10.00 h), Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Geraltove

Dávid Kravec (27 rokov)

Patrik Priputen (26 rokov)

Matúš Sejka (25 rokov)

Michal Vasiľ (25 rokov)

Primície: 30. jún 2019
(10.00 h), Chrám Stretnutia
Pána so Simeonom v Malcove

Primície: 23. jún 2019
(10.00 h), Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sabinove

Primície: 22. jún 2019
(10.00 h), Chrám Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Humennom

Primície: 30. jún 2019
(10.30 h), Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Zámutove

www.casopisslovo.sk
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Košická eparchia

Svätiteľ:
vladyka Milan Chautur CSsR

Svätiteľ: vladyka Cyril Vasiľ SJ

Kňazská vysviacka: 6. júl 2019
(18.00 h), Chrám sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove

Kňazská vysviacka: 9. jún 2019 (10.00 h)
Bazilika Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Mário Cserép (25 rokov)

Vladimír Hübler (25 rokov)

Peter Kaško (28 rokov)

Miroslav Líška (27 rokov)

Primície: 23. jún 2019
(10.00 h), Chrám sv. apoštola
Tomáša v Kaluži

Primície: 15. jún 2019
(10.30 h), Chrám bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda
Dominika Trčku v KošiciachŤahanovciach

Primície: 29. jún 2019
(11.00 h), Chrám sv. Eliáša
v Borši

Primície: 14. júl 2019 (11.00
h), Chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky vo Veľkrope

SI
J
DA U Z U
PA

ADAM ĎURICA
RIEKA ŽIVOTA
KAPUCÍNI
SPOLOČENSTVO ON
TÁRAJKO A POPLETAJKA
SV. LITURGIA RICHARD VAŠEČKA

MIKULÁŠ TRESSA CSsR BOHUŠ ŽIVČÁK
WORKSHOPY + ATRAKCIE PRE DETI

VSTUPNÉ: 2€ | VIAC INFO NA:

WWW.BREAKFESTIVAL.SK
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spravodajstvo

Jakub Jurčišin
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KŇAZSKÝ DEŇ PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
ĽUTINA g Viac ako dvesto kňazov Prešovskej archieparchie sa stretlo 28. mája
v Bazilike minor Zosnutia Presvätej
Bohorodičky na kňazskom dni. Svätú
liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a homíliu ohlásil
prešovský protosynkel Ľubomír Petrík.
Zdôraznil, že kňaz sa má stať mužom
Paschy, teda v problémoch, starostiach
a krížoch má vnímať Krista ako víťaza,
čím ukáže aj iným, čo je Pascha.
Po svätej liturgii nasledoval príhovor
Petra Valička, riaditeľa Gréckokatolíckej

charity v Prešove, ktorý prezentoval
jej pôsobenie na území Prešovskej
archieparchie a pozval kňazov na fórum
Mosty charity, ktoré sa uskutoční a kde
sa budú môcť dozvedieť viac o vzniku
a pôsobení tzv. farských charít.

ku Kristovi aj k sebe navzájom. S odstupom času sú pozvaní sami evanjelizovať, formovať a angažovať sa v rôznych
farských činnostiach. Následne zazneli
štyri svedectvá laikov, ktorí opísali svoju
skúsenosť so systémom farských buniek
a dosah na ich životy.

Otec Jozef Zorvan, farár v Sačurove, priblížil princíp farských evanjelizačných
buniek a ich pomoc pri pastorácii. Vysvetlil, že ide o malé skupinky veriacich,
ktorí sa schádzajú po domoch podobne
ako prví kresťania a pri modlitbe a zdieľaní si postupne vytvárajú silnejšie puto

Program dňa uzavrela modlitba Molebenu k Presvätej Bohorodičke. V Dome sv.
Mikuláša sa ešte uskutočnilo pracovné
stretnutie arcibiskupa, kúrie a protopresbyterov Prešovskej archieparchie.
(Michal Pavlišinovič)

PETRŽALSKÁ FARNOSŤ OSLÁVILA
DESIATE VÝROČIE

Odpustová slávnosť bola už
tradične spojená aj s Krištofovou nedeľou, v rámci ktorej sa
konalo požehnanie automobilov
prítomných veriacich a zbierka
pre dobročinnú organizáciu MIVA
Slovensko, ktorá sa venuje podpore mobility misionárov. Po skončení liturgickej časti
slávnosť pokračovala priateľským agapé. (-sg)

Ľubomír Matejovič ml.

BRATISLAVA-PETRŽALKA g 
V Kostole Svätej rodiny sa 12. mája
konala slávnosť patróna farnosti
bl. Vasiľa Hopka. Farnosť zároveň
slávila desiate výročie vzniku.
Od jej zriadenia ju vedie bratislavsko-trnavský protopresbyter otec
Ľubomír Matejovič. V zastúpení
bratislavského eparchu Petra
Rusnáka sa veriacim v homílii
prihovoril otec Andrej Škoviera,
ktorý pôsobí na Apoštolskej nunciatúre na Slovensku. Na záver
liturgie prečítal pozdravný list
bratislavského eparchu.

V ĽUTINE SA
MODLILI ZA POKOJ
ĽUTINA g Spoločenstvo Svetlo Máriino
zorganizovalo 25. mája na pútnickom
mieste v Ľutine ôsme modlitebné stretnutie za pokoj v duchu medžugorských
posolstiev.
Program sa začal dopoludnia modlitbou
posvätného ruženca, svedectvami a katechézami. Modlitebný program pokračoval
v popoludňajších hodinách a vyvrcholil
podvečernou archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávil ju a v homílii sa prihovoril
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. V závere liturgie sa kňazi
a veriaci zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. V rámci duchovného programu sa prítomným prihovorili otec Miron
Petenko a Terézia Gažiová.
Počas celého dňa mohli veriaci pristúpiť
k sviatosti zmierenia či spočinúť v tichej
modlitbe v drevenej Cerkvi Svätej rodiny.
(René Fečko)

www.casopisslovo.sk

19

spravodajstvo

Ján Kováč

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLKU SV. CYRILA
A METODA
MICHALOVCE g Svätou liturgiou vo farskom
Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 25. mája
otvorilo 8. valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila
a Metoda.
Počas rokovania v hoteli Družba, ktoré otvoril predseda spolku otec Michal Hospodár, účastníci zhodnotili
spolkovú činnosť za uplynulé štvorročné obdobie.

SIGORD g Pri príležitosti 10. výročia vzniku Centra pre rodinu slávil
19. mája v miestnej kaplnke svätú liturgiu kancelár Prešovskej archieparchie
otec Peter Lach. Zároveň za pomoc pri aktivitách centra odovzdal pamätné
medaily a listy A. Goliášovi, domovníkovi a technickému pracovníkovi centra,
manželom P. a T. Vrabeľovcom, J. a J. Kováčovcom, J. a J. Marettovcom, P. a T.
Marettovcom, R. a H. Slamkovcom, A. a G. Slamkovcom, M. a S. Ferancovcom,
J. a K. Kramárovcom, F. Orlovskému a manželom P. a P. Jakubovcom, koordinátorom a lektorom kurzov prípravy na manželstvo a manželských kurzov
Rút. Po duchovnej časti nasledoval obed a program tretieho ročníka Dňa
rodiny na Sigorde, ktorý bol pripravený predovšetkým pre deti. (-pj)
Peter Plško

V programe okrem hodnotiacich správ za roky 2015
– 2019 boli aj voľby orgánov na ďalšie štvorročné
obdobie. Omladený dvanásťčlenný výbor aj naďalej
povedie otec Michal Hospodár, za podpredsedov boli
zvolení Ingrid Lukáčová a Ján Poprik. Trojčlennú
kontrolnú komisiu povedie Pavol Kurilec. Za šírenie
cyrilo-metodského dedičstva a podporu činnosti
organizácie zhromaždenie udelilo čestné členstvo
košickému eparchovi Milanovi Chauturovi CSsR
a Borisovi Voroňákovi. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj príležitostný bulletin s názvom Spojenie tradície
so súčasnosťou. (Ján Poprik)

DESAŤ ROKOV
CENTRA PRE RODINU NA SIGORDE

SVÄTENIA V BRATISLAVE
BRATISLAVA g V Katedrále Povýšenia svätého Kríža prijali 25. mája dvaja
kandidáti svätenia z rúk bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Michal Vadrna bol rukami biskupa ustanovený za diakona a Marek Vachna prijal nižšie
svätenia – postriženie a poddiakonát.
Na začiatku slávnosti sa konalo postriženie a poddiakonát. Postriženie na čteca, pivca a sviščenosca je prvým stupňom nižších svätení, ktorým sa zveruje
služba lektora, kantora a svieconosiča. Podstatnou časťou svätenia je podstrihnutie vlasov, ktoré symbolizuje zasvätenie sa službe Bohu. Svätenec Marek
následne prijal aj poddiakonát, ktorého obrad pozostáva z vkladania rúk
a z modlitby za svätencovu nepoškvrnenosť a lásku ku kráse Božieho domu.
Svätenec potom trikrát lial vodu na ruky svätiteľa.
Po anafore svätej liturgie poddiakon Michal Vadrna v sprievode miestneho farára otca Rastislava Čižika predstúpil pred liturgické zhromaždenie a po bozku pokoja medzi svätencom a svätiteľom nasledoval obrad ľudovo nazývaný
zásnuby s oltárom. Napokon pri prestole vladyka Peter predniesol modlitby
svätenia. Na záver vysviacky mu odovzdal liturgické predmety potrebné
na službu diakona. (-sg)

CHMINIANSKE JAKUBOVANY g Traja
žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny
v Starej Ľubovni sa 17. mája zúčastnili na speváckej súťaži Jakuboviansky slávik. Spevácka
súťaž sa konala v spoločenskej sále obecného
úradu. Spomedzi viacerých vystupujúcich,
ktorí sa na súťaži zúčastnili, obsadila Vanesa
Polhošová v kategórii ľudové piesne 1. miesto
a v kategórii moderné piesne získal Dávid
Bača 3. miesto a Mimoriadnu cenu riaditeľky školy v Chminianskych Jakubovanoch.
(S. Dziaková)
PREŠOV g Žiaci druhého stupňa Cirkevnej
základnej školy s materskou školou bl. P. Gojdiča v Prešove sa 20. – 21. mája zúčastnili
na duchovnej obnove v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča. Otec
Jozef Popik, správca Farnosti bl. P. P. Gojdiča
v Starej Ľubovni, predstavil v katechézach
žiakom rôzne témy ako: Kto si, Aký má
zmysel tvoj život, Prečo ťa stvoril Boh, Prečo
existuje utrpenie, ktoré sa stali základom práce v skupinách, ktorú viedli triedni učitelia.
(J. Tirpáková)
PREŠOV g Do tretieho ročníka festivalu
priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem
svoje mesto – Milujem svoj kraj 2019 sa
21. mája aktívne zapojili aj klienti Gréckokatolíckej charity Prešov a pomohli pri úprave
a skrášlení mesta, vyčistili okolie pobytových

20

spravodajstvo

Lukáš Beck

www.casopisslovo.sk

zariadení a vyzbierali niekoľko vriec odpadkov. (GKCH)
JUSKOVA VOĽA g Reťaz tematických
víkendov v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v tomto školskom roku uzavrela
24. – 26. mája návšteva vyše sto detí a mladých z protopresbyterátov Humenné, Stará
Ľubovňa, Orlov a Giraltovce. Sprevádzali
ich kňazi otec Marek Baran a otec Dominik
Gromoš spoločne so zodpovednou Annou
Hanusinovou. (-ah)
KAPUŠANY g Veriaci košických farností Staré Mesto a Nad Jazerom sa 25. mája
zúčastnili na výlete na Kapušiansky hrad.
Po náročnejšom výstupe, ktorý zvládlo vyše
sto účastníkov, všetkých privítal správca
hradu. Mali možnosť vystúpiť na vyhliadkovú vežu. V oddychovej zóne so slovanskou
kaplnkou nad obcou Fulianka sa veriaci
pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. Nechýbalo pohostenie, ktoré pripravila
rodina z farnosti Staré Mesto, a aktivity pre
mladých a deti. (G. Škumaničová)

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE
HOSPODI, POMILUJ
PORÁČ g Vo farnosti Poráč sa 26. mája konal jubilejný 10. ročník festivalu
duchovnej piesne Hospodi, pomiluj. Bol spojený s oslavou 20. výročia vzniku
poráčskeho speváckeho zboru Dimitrios.
Festival otvoril starosta obce Peter Volčko. Ako prvý sa predstavil domáci
jubilujúci zbor Dimitrios. Otec Milan Gábor, miestny farár a dirigent zboru,
sa poďakoval zakladajúcim i súčasným členom za dvadsaťročné účinkovanie
zboru. Členom aj tým, ktorí sa pred desiatimi rokmi zaslúžili o zorganizovanie festivalu, a jeho spoluorganizátorom, zástupcom Obecného úradu
v Poráči, Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi a sponzorom
boli odovzdané pamätné listy a ikony sv. Demetra Solúnskeho.

SLOVENSKO g Zamestnanci, ich rodinní
príslušníci a priatelia Domu Kozmu a Damiána v Prešove absolvovali 29. mája ďakovnú
púť po drevených chrámoch Bardejovského
okresu. Spoznali históriu chrámov v Tročanoch, Hervartove, Lukove a Krivom. V každom z nich spevom akatistu ďakovali Presvätej Bohorodičke a púť zavŕšili svätou liturgiou
v Cerkvi sv. Cyrila a Metoda v Stropkove.
Na záver mohli deti ešte navštíviť tamojšiu
ZOO. (-sf)

V programe sa predstavil spevácky zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Klimenta Ochridského zo Spišskej Novej Vsi, folklórna skupina Poľana, Jarabina,
košický Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána
Milostivého, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc a festival uzavrel kňazský zbor Košickej eparchie.
(-mg)

PETKOVCE g 
Humenský vikár
otec Martin Zlacký
posvätil 26. mája
Kaplnku sv. Cyrila
a Metoda a areál
pri Chráme sv.
Kozmu a Damiána.
V homílii počas
svätej liturgie vikár
vychádzal z evanjelia o slepom
a upozornil, že
život podľa Božích kritérií môže viesť k nepochopeniu aj zo strany najbližších.
Boh má však pre každého pripravenú cestu domov.
Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Matice Slovenskej Marián Gešper. Autorom projektu stavebných úprav je Ján Zajac, autorkou záhradných úprav Petronela Skorodenská a ikonu svätého Cyrila a Metoda napísal Peter Vereščák.
Práce vykonávali svojpomocne veriaci s otcom Pavlom Bačíkom, správcom
farnosti. (-pb)

Pavol Bačík

V PETKOVCIACH POSVÄTILI
KAPLNKU A AREÁL CHRÁMU

POPRAD g V popradskej komunite sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sa
30. mája – 2. júna konalo juniorské formačné
stretnutie. Sestry duchovným programom
sprevádzal páter Reginald Slavkovský.
(A. Chovanová SNPM)
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 31. mája –
3. júna konal kurz Víťazstvo v Kristovi, ktorý
viedli otec Damián Saraka a Peter Lipták.
(P. Maľarčík)
HUMENNÉ g Pod heslom Rodina ako
malá Cirkev – Cirkev ako rodina sa 1. júna
konal v priestoroch hotela Merrys farský deň
farnosti Humenné-mesto. Cieľom bolo ponúknuť rodinám spoločný čas v spoločenstve
farskej rodiny. (A. Chovanová SNPM)
SLOVENSKO g Slovenská katolícka charita
spustila na Medzinárodný deň detí 1. júna
zbierku školských pomôcok. Charita, ktorá
zbierku organizuje už desať rokov, školákom
zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov
na Slovensku pomáha naplniť ich školské
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V ČIČAVE SA USKUTOČNIL
FESTIVAL FESTROM
ČIČAVA g Asi 600 účastníkov sa zúčastnilo na rómsko-slovenskom
gospelovom festivale FESTROM, ktorý sa konal 25. mája v Gréckokatolíckom
formačnom centre pre Rómov. Počas celého mesiaca pripravovali na festival
členovia kapely F6 tamojší amfiteáter.

Peter Hric

Po úvodnej svätej liturgii vystúpili kapely BSP Worship, Lond, Av Manca,
Leha, FIL3, F6. Obzvlášť očakávané bolo vystúpenie EGA, ktoré doplnilo
svedectvo väzenského pedagóga Michala Libanta. Záver programu patril
modlitbe za rodiny. Festival sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu pre
podporu kultúry národnostných menšín. (Martin Mekel)

DIAKONSKÉ SVÄTENIA V KOŠICIACH
KOŠICE g Vo sviatok Nanebovstúpenia Pána 30.

mája prijali v Katedrále
Narodenia Presvätej Bohorodičky traja bohoslovci Košickej eparchie diakonát.
Mário Cserep, Vladimír Hübbler a Peter Kaško prijali prvý stupeň kňazstva
z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
Pri príležitosti 10. výročia vymenovania vladyku Cyrila do úradu sekretára
a výročia jeho biskupskej chirotónie mu ako prejav úcty košický eparcha
Milan Chautur CSsR ponúkol možnosť vysviacky nových diakonov, keďže ako
biskup sídliaci mimo Slovenska ešte nesvätil diakonov pre Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku.
Vo svojej kázni vladyka Cyril poukázal na tri pokušenia: zariadiť si všetko
podľa seba, pozerať sa hore k duchovným sféram a nevšímať si najbližších
či uveriť, že Boh človeka opustil. Ako vysvetlil, proti týmto pokušeniam stojí
skutočnosť, že Boh ostáva pri človeku skrze svoje slovo, Eucharistiu a spoločenstvo Cirkvi. Vladyka Cyril diakonom zaželal, aby ruky, ktoré ponúkajú
do služby, boli ochotné prijať aj Kristove rany. (TSKE)

tašky. Nielen nové, ale aj použité, no stále
funkčné školské pomôcky možno odovzdať
do vyše štyridsiatich zberných miest na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam zberných miest možno nájsť na oficiálnej stránke
Slovenskej katolíckej charity www.charita.
sk. Zbierka vrcholí začiatkom školského roka,
oficiálne sa končí 15. septembra. (SKCH)
SLOVENSKO g Konferencia biskupov Slovenska publikovala začiatkom júna na svojej
internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny
preklad nového motu proprio Svätého Otca
Františka Vy ste svetlo sveta – Vos estis lux
mundi. Ide o dokument, ktorý je venovaný
boju proti sexuálnemu zneužívaniu. Novými
predpismi sa pre klerikov a rehoľníkov zavádza povinnosť nahlasovať prípady zneužívania. Nové normy sa vzťahujú na celú Katolícku cirkev, platia od 1. júna. Motu proprio Vos
estis lux mundi, ktoré podpísal Svätý Otec
7. mája a vstúpilo do účinnosti 1. júna, obsahuje devätnásť článkov. Dokument sa týka aj
sexuálneho násilia a obťažovania vyplývajúceho zo zneužitia právomoci. Medzi dôležité
prvky novej normatívy patrí aj kategória
činov zakrývania a zasahovania do civilného
alebo kánonického vyšetrovania prípadov
sexuálneho zneužívania so zámerom jeho
marenia. (TK KBS)
KOŠICE g Na košickom eparchiálnom
úrade sa 4. júna konal seminár pre kňazov
a katechétov Košickej eparchie na tému Katechéza z pohľadu východného kánonického
práva. Problematiku prezentoval archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej
eparchie, ktorý prednášku obohatil aj o svoje
skúsenosti s rôznymi druhmi katechézy
v zahraničí. (TSKE)
BANSKÁ BYSTRICA g Bratislavský eparcha
Peter Rusnák sa 7. júna zúčastnil na konferencii zdravotníckej etiky a bioetiky na tému
Etické otázky zdravotnej starostlivosti v osobitných situáciách. (-sg)
SLOVENSKO g Gréckokatolícki redemptoristi na Slovensku 8. júna informovali,
že Svätý Otec František prostredníctvom
Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ustanovil 12. apríla ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi redemptoristi otec
Jozef Jurčenko CSsR, otec Juraj Rak CSsR,
otec Jaroslav Štelbaský CSsR a otec Maroš
Dupnák CSsR. Dostali tak špeciálne poslanie, aby ich pastoračné a misijné pôsobenie
zviditeľňovalo Božie milosrdenstvo, že Boh
nekladie nijaké hranice tým, ktorí ho hľadajú s pokorným srdcom. Koncom mája im
odovzdal vymenúvacie dekréty protoigumen
redemptoristov otec Metod Marcel Lukačik
CSsR. (redemptoristi.nfo.sk)

www.casopisslovo.sk

PONDELOK
24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa
Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to,
vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne radradom opíšem... (Lk 1, 1)
Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Lukáš
píše evanjelium ako osobnú poštu
konkrétnemu mužovi. Ale ak vezmeme
do úvahy etymológiu, zistíme, že
Teofil znamená milovník Boha alebo
Boží obľúbenec. Je to teda každý, kto
zodpovedne hľadá odpovede na životné
otázky. Si ním aj ty, si Bohom milovaný
a máš byť aj jeho milovníkom.
Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1,
1 – 25.57 – 68.76.80, zač. 1; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; tropár zo sviatku
Poklony a Jánovi, Sláva, kondák Jánovi,
I teraz, zo sviatku; ostatné zo sviatku
Poklony a Jánovi; namiesto Dôstojné je sa
spieva velebenie a 9. irmos z utierne sviatku; myrovanie (HS: 388; PZ: 369; HP: 391)

UTOROK
25. jún

Prepodobná mučenica Febrónia
Neberte si do opaskov ani zlato, ani
striebro, ani peniaze... (Mt 10, 9)
Mnoho výdobytkov sveta technológií
je samozrejmou súčasťou nášho života.
Máme aj počítačové programy pre potreby
Cirkvi. A predsa sme svedkami úpadku
viery a kresťanstva. Kde robíme chybu?
Odpoveďou je aj Kristovo slovo: živé
svedectvo, len živé svedectvo je autentické
a presvedčivé. A hlavne nenahraditeľné.
Liturgia: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10,
9 – 15, zač. 35; predobr. antif. a blaženstvá
(alebo prvá a druhá antif. zo sviatku Poklony, tretia každ. s refrénom zo sviatku);
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

STREDA
26. jún

Prepodobný Dávid zo Solúna
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. (Mt 10, 16)
Mohla by obstáť ovca medzi vlkmi?
Ak by mala obstáť, musela by do toho
zapojiť um a šikovnosť. Zviera však nie je
schopné vytvoriť si úsudok. Preto úvaha
je len hypotetická. Ale slúži ako obraz pre
ohlasovateľov: ideš akoby medzi dravcov:
buď opatrný ako had a jednoduchý ako
holubica. Had je síce (pre mňa isto)
neprívetivé zviera, ale má schopnosť citlivo
vnímať okolie. A holubica? Je nenáročná.
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Citlivým vnímaním okolia mu lepšie
rozumiem a je vyššia pravdepodobnosť,
že nenarobím chyby. A jednoduchosť
v ohlasovaní je vždy úspešnejšia ako
teologické mudráctvo.
Liturgia: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10,
16 – 22, zač. 36; menlivé časti ako 25. júna
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

ŠTVRTOK
27. jún

Zakončenie sviatku
Slávnostnej poklony
Prepodobný Samson Pohostinný
Duch prichádza na pomoc našej slabosti.
(Rim 8, 26)
Po dedinách je zaužívaný zvyk – aj
z nutnosti – pridávať k priezviskám
prímenia, niekedy prezývky. Súvisia s tým,
čo rodinu alebo jej člena charakterizuje.
Môžu byť informačné, pochvalné, ale aj
hanlivé. Prečo má dnešný svätec v kalen
dári prímenie Pohostinný? Zrejme už za
jeho života bolo známe, že nik od neho
neodišiel bez aspoň maličkého ponúknu
tia. Podobne je to s inými svätcami: Ján
Chatrčník (žil inkognito v chatrči), Ján
Almužník (obdarúval chudobných), Ján
Zlatoústy (slávny kazateľ). Aké prímenie
by prischlo mne? Aby to nebolo tak ako
v jednej knihe, kde volali hlavnú postavu:
„Ten náš Jedoš Indický“.
Liturgia: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10,
23 – 31, zač. 37; menlivé časti ako 25. júna
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK
28. jún

Najsladšieho Pána Ježiša Krista,
milujúceho ľudí
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna... (Jn 3, 16)
Sviatok nám chce pomôcť sústrediť sa na
skutočnosť Božej lásky. Nie je úžasný otec,
ktorý sa za žiadnu cenu nedá odradiť
od lásky k svojim deťom? Neposlušným,
nepoddajným a nepodareným? A takého
Otca máme! Ak nás takých miluje, nemá
me sa nechať preniknúť jeho láskou? Náš
život potom bude ozaj životom Božích detí.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3,
13 – 17, zač. 9; menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne sviatku; myrovanie;
voľnica (HS: 257; PZ: 226; HP: 242)

SOBOTA
29. jún

Apoštoli Peter a Pavol
Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti. (2 Kor 12, 9)

Pri práci nad niečím veľmi dôležitým
nám záleží na tom, aby to bolo urobené
odborne. Hľadáme čo najlepšieho projek
tanta, chceme, aby v úradoch či vo vláde
boli tí najlepší; starostlivosť o zdravie tiež
nezveríme hocikomu. Keď Kristus ustano
vuje Cirkev, volí si na prvé miesta Petra
a Pavla. Ak by to bolo na nás, sotva by sme
volili týchto dvoch. Spĺňali by naše požia
davky? A tu treba pokorne povedať: „I mňa
si si, Pane, vyvolil, aj keď mnohé kazím. Som
neporovnateľne neschopnejší ako Peter
s Pavlom, a ty si mi to nikdy nedal pocítiť.“
Liturgia: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16,
13 – 19, zač. 67; predobr. antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, kondák svätým, I teraz,
podľa predpisu; ostatné svätým; prikázaný sviatok; myrovanie (HS: 390; PZ: 371;
HP: 393)

NEDEĽA
30. jún

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
Zbor dvanástich apoštolov
Lampou tela je oko. (Mt 6, 22)
Čaká na nás veľa nástrah, ktoré nás chcú
presvedčiť, že náš život závisí od toho, koľko
zarobíme, ako sa zabezpečíme, uplatníme.
Ako ďaleko sme od zmýšľania Ježiša Krista!
Zabúdame, že veriť znamená urobiť Boha
pánom svojho života. Nie iba uznať jeho
existenciu. Veriť znamená rátať s ním,
tak ako dieťa počíta so svojimi rodičmi.
V tomto zmysle Ježiš Kristus hovorí: „Ak
nebudete ako deti, nevojdete do nebeského
kráľovstva.“ (Mt 18, 3) No pýcha zabraňuje
uznať závislosť od Boha.
V jednom kupé sa stretli bohoslovec a sta
vební robotníci. Cesta bola dlhá, a tak sa
rozprúdil rozhovor. Išlo o veriacich ľudí.
Jeden z nich však mal svoju filozofiu. Zdvihol ruky a povedal: „To je môj boh. Tomuto
bohu ja verím!“ „Čo však bude, keď vám na
toho boha spadne fúrik s betónom a ruky
ostanú nevládne!?“ ozval sa ktosi. Vtedy
muž zmĺkol. Máme strach z nedostatku
a z budúcnosti, preto Boh ide nabok a zabezpečenie je dôležitejšie. Veď čo, keď sa so
mnou niečo stane, čo bude s mojou rodinou,
za čo ma pochovajú? Nech prvým krokom
k náprave je náš pohľad na seba a to, že
v pravde uznáme svoju neschopnosť hľadať
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a očakávať Božiu starostlivosť.
Liturgia: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22
– 33, zač. 18 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač.
131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (zo Zboru); hlas
2; predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár z hlasu a zo Zboru; kondák z hlasu,
Sláva, kondák zo Zboru, I teraz, podľa
predpisu, ostatné z hlasu a zo Zboru (HS:
144, 392; PZ: 97, 373; HP: 98, 395)
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PONDELOK
1. júl

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián
Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
(1 Kor 12, 22)
Známa Pavlova úvaha prirovnáva
Cirkev k ľudskému telu. Teraz sa pozri
na svoje telo, najlepšie v zrkadle. Všetko
je zosúladené. Oči sú so sluchom
na najvyššom bode tela. Ako na rozhľadni.
Čo by som tak videl na úrovni kolien či
členkov? Nohy sú dole. Na hlave by boli
zbytočné. Ruky sú v strede: obsluhujú
potreby celého tela. Podobne je to aj
v Cirkvi: každý nemôže byť všetkým.
A všetci nemôžu byť tým istým. Je to
nevyhnutné aj v tvojej cirkvi – vo farnosti.
Liturgia: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11,
2 – 15, zač. 40 (radové); 1 Kor 12, 27 – 13,
8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b
(nezištníkom); predobrazujúce antifóny;
tropár z pondelka a nezištníkom, kondák
z pondelka, Sláva, kondák nezištníkom,
I teraz, podľa predpisu; ostatné z pondelka
(HS: 154, 200; PZ: 108, 162; HP: 109, 158)

UTOROK
2. júl

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách
Blahoslavený život... (Lk 11, 27)
V prípade, že máme nejakého známeho,
ktorý je na vysokej pozícii, radi sa tým
pochválime. A mnohí z toho chcú aj
vyťažiť. Na pozadí takého rodinného
príslušníka môžu vyniknúť. Ježiš to
neuznáva. Ak je jeho matka požehnaná
medzi ženami, tak nielen preto, lebo ho
počala a porodila. Ale preto, lebo bola
verná Bohu, lebo mu bola poslušná.
Liturgia: Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt
11, 16 – 20, zač. 41 (radové); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku
(HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

STREDA
3. júl

Mučeník Hyacint
Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa
nekajali... (Mt 11, 20)
Ja som si myslel, že... Predstava a realita
sú dve rôzne veci. Ak sa nezhodnú,
nastáva sklamanie, znechutenie,
pohoršovanie, zúfalstvo. Nesprávna
náboženská predstava môže mať následky
až do večnosti. Kde je záruka, že tvoja
predstava Boha je správna? Kiež sa
oslobodíme od sladkastých predstáv
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na každý deň

neškodného Ježiška a máme na pamäti, že
vie byť aj prísnym sudcom. Liturgia nám
to denne pripomína: ... aby sme dali dobrú
odpoveď na prísnom Kristovom súde.
Liturgia: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11,
20 – 26, zač. 42; každodenné antifóny;
menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111;
HP: 112)

ŠTVRTOK
4. júl

Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno
ľahké. (Mt 11, 30)
Pri týchto slovách si spomínam na svoje
detstvo. Najmä na prvý piatok a pri
Molebene k Božskému Srdcu sa niečo vo
mne búrilo. Veď ako môže byť bremeno
príjemné? Či to kresťanstvo je naozaj len
o utrpení, sebazápore, bolesti a smútku?
Prešli roky a prišla chvíľa pochopenia
týchto slov. Svet je poznačený hriechom.
Jeho následky sú bolesť, zlo, choroby
a smrť. Mnoho komplikácií. Ježiš ukazuje
na spôsob, ako prechádzať životom
s týmito bremenami. Predstavme si
napr. jarmo, pomocou ktorého nosili
naši predkovia vodu od studní. Nebolo
to ľahšie, ako ju nosiť v rukách? Je
len plus, ak ma niekto naučí robiť to
racionálne, s čo najmenšou námahou.
Liturgia: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11,
27 – 30, zač. 43; každodenné antifóny;
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112;
HP: 113)

PIATOK
5. júl

Apoštolom rovní Cyril a Metod
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
(Mt 5, 16)
Na svete je mnoho náboženstiev a mnohí
v tom nemajú jasno. I kresťania povedia:
„Ktovie, kde je pravda?“ Alebo: „Hlavné
je, aby človek v niečo veril.“ Mohli si to
povedať aj Cyril a Metod: „Veď nejakú
vieru majú. Nech si veria vo svoje
a hotovo!“ No oni vedeli, že len viera
v Krista má moc zachrániť pre večnosť.
A preto idú do tvrdých podmienok, medzi
nevzdelaný ľud, do intríg, prekladajú
posvätné knihy a začínajú od nuly. Ich
ohromná obetavosť je svetlom aj dnes.
Liturgia: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12,
1 – 8, zač. 44 (radové); Hebr 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätým);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár, Sláva, kondák svätým, I teraz,
podľa predpisu, ostatné svätým; voľnica
(HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

SOBOTA
6. júl

Prepodobný Sisoés Veľký
... svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. (Rim 6, 13)
Ja chcem len spravodlivosť! Je jasné, že
najlepšia spravodlivosť je tá moja, podľa
mojich predstáv. Je to vznešený úmysel
a veľa sa dá za toto tvrdenie skryť. Ale čo
je vlastne spravodlivosť? Možno povedať,
že je to stav, keď sú veci tak, ako majú
byť. Čo je spravodlivosť pred Bohom?
Ak je to tak, ako to Boh zamýšľal. A Boh
stvoril človeka na svoj obraz. Dokonalého.
Keď zodpovedne hľadáme, spoznávame
a konáme jeho vôľu, začína sa napĺňať
Božia spravodlivosť. A tá nemá nič
spoločné s tou prekrútenou, ľudskou.
Liturgia: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 –
23, zač. 26; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
7. júl

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobní Tomáš z Maley a Akkakios
Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť,
keď slúžili nečistote a neprávosti, tak
teraz vydávajte svoje údy na posvätenie,
aby slúžili spravodlivosti. (Rim 6, 19)
Je dôležité správne pochopiť každé slovo
v úryvku. Je tu jedno slovo, ktoré môže
spôsobovať problémy: údy. Pod vplyvom
súčasnej doby, ktorá je čoraz vulgárnejšia,
aj my sa možno nad ním pohoršíme. Ale
môžeme ho zameniť iným slovným spojením – časti tela. Znie to zrozumiteľnejšie
a už to nie je na smiech: „Ako ste vydávali
jednotlivé časti svojho tela na neprávosť,
keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz
vydávajte jednotlivé časti svojho tela na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.“ Pavol
píše kresťanom do Ríma. Toto mesto bolo
spleťou mnohých národov a kultúr. Vládol
v ňom veľký úpadok – podvody, vraždy,
úklady, morálna zvrátenosť spojená s orgiami
pri pohanských svätyniach aj na verejných
miestach. Svoje telá ľudia vydávali na neprávosť: ruky na úplatky, krádeže, vraždy,
nečisté gestá; nohy na chodenie za zlými
vecami; jazyk na intrigy; intímne časti
na neveru a zvrátenosť atď. Ale tam, kde
sa ohlasovala zvesť o vykúpení, ľudia
spoznávali aj svoju vznešenosť, hodnotu
a dôstojnosť. Spoznali, že sú povolaní
k tomu, aby boli Bohu príjemnou obetou.
Liturgia: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 –
13, zač. 25; hlas 3; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, podľa predpisu; ostatné z hlasu
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
František Takáč
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pre deti

detská

Oprava
Hm, čo ak má
pravdu?

Dávaj si pozor, aby si
nespadol.

Podrž mi
kladivko!

Kto?

No
ten človek,
čo hovoril
o ikonostase.

Nie je to
zbytočné? Radšej by ste celú stenu
mali dať preč,
len oddeľuje
kňazov od ľudí.

Modlíte
sa, synkovia?
Nie, premýšľame, či ikonostas
naozaj oddeľuje kňazov a ľudí.

Na každú vec sa možno pozerať
rôzne. Podľa toho, aké máme vedomosti a skúsenosti. Ikonostas
je niečo, čo spája nebo
so zemou.

Pozýva
vstúpiť na cestu zbožštenia – svätosti. Sláviť božskú liturgiu a prijatím
Eucharistie – Boha – sa pridať k tým,
ktorí sú s ním zjednotení v plnosti.

Slovíčkareň

... po svätyni
hocikto len
tak hore-dole.

Symbolika

Na ikonostase
sa nachádzajú aj súčasti,
ikony, s tajomnými názvami.
Úloha: Rozlúskni tajomstvo slov.

Symboly sú v živote človeka veľmi dôležité. Skratkovito zastupujú
oveľa širší a hlbší obsah (ako napríklad ikony na vašom počítači, alebo
mobile, každá zastupuje program
s množstvom funkcií). Aj všetky súčasti
ikonostasu nesú v sebe hlbokú symboliku.
Úloha: Priraď správnu symboliku
k vybratým častiam ikonostasu.

Čo je to Deésis?
Čo je to Pantokrator?

Kríž s ukrižovaným Kristom, pod ním Bohorodička a sv. Ján
6. rad
Proroci

Na ikonostasoch
zvyčajne býva šesť
radov ikon.

... a aj
praktické,
lebo
nebehá...

Ikonostas mal v dejinách rôzne podoby. Aj
na našom území nájdeme rôzne ikonostasy. Klasické šesťradové, ale aj menšie.
Starobylé i moderné. Niektoré dôslednejšie dodržiavajú symboliku, iné len
jej časť. Čím je úplnejší, tým lepšie vyjadruje radostnú zvesť o spáse človeka.
V centre ikonostasu (každého zo šiestich radov) je vždy Kristus. On kraľuje
nad všetkým. Siedmy – neviditeľný rad
symbolizuje plnosť, to, čo nás ešte len
čaká – samotná Božia prítomnosť.

Ahoj, deti, v tradičnom byzantskom chráme sa okrem bežne známych súčastí nachádza aj výnimočná stena. Je vyrobená
z dreva, kovu alebo kameňa a visia na
nej rozličné ikony. Ich usporiadanie nie
je náhodné, má svoj symbolický význam. Nazývame ju ikonostas. Slovo je
vytvorené z dvoch gréckych slov –
eikón – obraz a stásis – pozícia, umiestnenie. Ikonostas predeľuje alebo, lepšie
povedané, spája svätyňu a loď. Cez
obrazy a symboly hovorí o Bohu a nebi.

Rady

Je to hlboko duchovné. Krása zahaľujúca aj odkrývajúca tajomstvo
samotného
Boha...

5. rad

12 apoštolov + ikona Pantokratora
12 hlavných sviatkov + ikona Poslednej večere
4 hlavné ikony
Výjavy zo Starého zákona

4. rad
3. rad

2. rad, základný
1. rad

1. tri dvere
2. cárske dvere
3. dvojkrídlové dvere
4. šesť radov ikonostasu
5. osem stĺpov v základnom rade
6. štyri ikony v základnom rade
7. tri otvory – dvere a štyri ikony,
spolu sedem
a) cestou je len Kristus
b) duša + telo – úplnosť; znak
plnosti; pozvanie k dokonalosti
c) nový začiatok, ktorým je sám
Kristus
d) nedokonalosť, neúplnosť
e) božská a ľudská prirodzenosť
Krista
f ) hmotný svet, všetko viditeľné
g) trojjediný Boh,
vstup do duchovného sveta

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Príbehy poslušníka
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JUBILEÁ KŇAZOV
Jozef Voskár, titulárny kanonik, výpomocný
duchovný farnosti Sabinov – 3. jún – 40 rokov
kňazstva; Štefan Ósz, protojerej, výpomocný
duchovný farnosti Veľké Kapušany – 10.
jún – 40 rokov kňazstva; Peter Cap, riaditeľ
Diecézneho katechetického úradu Prešovskej
archieparchie – 18. jún – 25 rokov kňazstva;
Marek Kolesár, farár farnosti Ľubovec – 18.
jún – 25 rokov kňazstva; Vlastimil Bajužík,
farár farnosti Zalužice – 18. jún – 25 rokov
kňazstva; Martin Hasaralejko, farár farnosti
Šamudovce – 18. jún – 25 rokov kňazstva;
Jozef Miňo, farár farnosti Košice-Západ – 18.
jún – 25 rokov kňazstva; Slavomír Čekan, administrátor farnosti Stankovce – 19. jún – 25
rokov kňazstva; Štefan Keruľ-Kmec, farár farnosti Kuzmice – 19. jún – 25 rokov kňazstva;
Jozef Matejovský, farár farnosti Košice-Furča
– 19. jún – 25 rokov kňazstva; Jozef Maretta,
výpomocný duchovný farnosti Prešov – 19.
jún – 25 rokov kňazstva; Marek Pulščák, farár
farnosti Malcov – 19. jún – 25 rokov kňazstva;
Jozef Zorvan, farár farnosti Sačurov – 19. jún
– 25 rokov kňazstva; Mons. Ján Eugen Kočiš,
emeritný pomocný biskup Apoštolského
exarchátu v Prahe, na odpočinku v Prešove –
25. jún – 93 rokov života; Ján Ducár, riaditeľ
Katechetického úradu Košickej eparchie,
farár farnosti Košický Klečenov – 25. jún –
50 rokov života; Andrej Dujčák, protojerej,
výpomocný duchovný farnosti Drienica – 28.
jún – 60 rokov kňazstva
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
BLAHOŽELÁME
Náš duchovný otec Maroš
Rinik oslávi 23. júna 43
rokov života, v júni aj 20.
výročie kňazstva a v júli
10 rokov pastorácie
v našej farnosti. Ďakujeme nebeskému Otcovi
za horlivého a obetavého kňaza. Otec Maroš,
ďakujeme vám, že denne prinášate Kristovu
obetu a ohlasujete Božie slovo, za osobný
príklad kresťanského života, za vštepovanie
viery, nádeje a lásky do našich sŕdc, za organizovanie pútí, ktoré v nás zanechávajú
bohaté duchovné zážitky, za skrášľovanie
nášho chrámu a láskavý prístup ku všetkým
veriacim. Zároveň naša vďaka patrí aj vašej
manželke Radke, ktorá sa pri svojej početnej
rodine obetuje a vedie spevácky zbor mladých. Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme vám i celej vašej rodine pevné zdravie,
plnosť darov Svätého Ducha a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja
lita!
vďační veriaci farnosti Trhovište
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oznamy

Drahý duchovný otec Kamil Fech, 5. júna ste oslávili 40 rokov života. S láskou
si, otec Kamil, spomíname
na vás, ako aj na čas,
keď ste ako kňaz v našej
farnosti pôsobili. Pri tejto
príležitosti prijmite srdečne blahoželanie
od bývalých farníkov s prianím, aby aj ďalšie
roky vášho života boli požehnané Ježišovou
láskou, vedené Svätým Duchom a ochraňované Božou Matkou. Nech vás a vašu rodinu
požehná dobrotivý Boh po všetky dni vášho
života. S láskou vám to vyprosujú veriaci
z farnosti Ortuťová.
Na mnohaja i blahaja lita!
OZNAMY
Pozvánka na duchovnú obnovu
Sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou srdečne pozývajú dievčatá a mladé ženy,
ktoré hľadajú svoje budúce povolanie, na duchovnú obnovu. Termín duchovnej obnovy:
9. – 11. august. Prihlásiť sa môžete na adrese:
vranov@redemptoristky.eu, 0902 072 128,
0917 350 237.
Stretnutie Kána pre manželov
V termíne od 21. – 27. júla pozývame manželské páry na týždňové stretnutie Kána pre
manželov, organizované komunitou Chemin
Neuf. Stretnutie Kána je určené manželom, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku,
komunikáciu a porozumenie, rovnako aj tým,
ktorí sa pri budovaní vzťahov v manželstve
a rodine stretávajú s ťažkosťami. Počas stretnutí bude postarané aj o deti, aby manželia
mali čas jeden na druhého. Manželia sa môžu
zdieľať vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici, otvoriť sa
Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje
manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu.
Viac informácií, ako i prihlášku či možnosť
položiť otázku nájdete na www.kanapremanzelov.sk. Bližšie informácie: Ondrej a Alenka
Vandákovci; mobil: 0903 532 021; mejl:
slovensko@kanapremanzelov.sk
Cyklisticko-modlitbová akcia
Septembrový Národný pochod za život
v Bratislave podporí špeciálna cyklistickomodlitbová akcia. Cyklisti sa zastavia v 44
mestách a obciach, aby sa s miestnou komunitou spojili v modlitbe za obnovu kultúry
života. Zároveň odovzdajú pozvánku na 3.
národný pochod za život, ktorý sa bude konať
22. septembra. Za akciou stojí tím organizácie Život ako dar, občianske združenie Deti
svätej Alžbety – Aliancia za život, o. z., a Fórum života, o. z. Cyklisti vyštartujú 30. júna
z metropoly východného Slovenska. Cieľ
majú naplánovaný na 25. júla v Žiline. K akcii
sa dá pridať viacerými spôsobmi. Na bicykli
prejdením celej trasy či určitého úseku podľa
osobných kondičných či časových možností,

alebo v konkrétnom meste, kde sa dá pripojiť
k programu. Záujemcovia, ktorí sa chcú pridať
k cyklistom na celý čas alebo na viac dní, sa
môžu registrovať u pána Jána Hudačeka. Mobil: 0911 241 703, 052 459 64 39 alebo cez
mejl: hudacek.jan7@gmail.com. Viac informácií o pochode možno nájsť na Facebooku,
Instagrame, Twitteri a pochodzazivot.sk.
REDAKCIA
Kalendár Slova na rok 2020
Ponúkame vám možnosť spropagovať školu,
centrum či farnosť v kalendári Slova na rok
2020. Predmetom fotografií sú deti.
Tematické zameranie: 1. Jasličková pobožnosť; 2. Koledovanie; 3. Deti v prírode; 4.
Karneval; 5. Deti a modlitba; 6. Deti a ikona;
7. Deti pomáhajú; 8. Deti počas bohoslužieb
(liturgia, miništranti, večiereň, utiereň); 9.
Deti pri učení sa; 10. Deti pri hre; 11. Deti
a zvieratá; 12. Vtipná fotografia; 13. Deti
a šport
Podmienky: Fotografie musia byť kompozične a umelecky zaujímavé. Minimálna veľkosť:
6 megapixelov. Názov fotografie v tvare: rok_
miesto_meno autora. K fotke pripojte komentár v tele mejlu. Informácie budú použité
pri zverejnení fotografie. Autori vybraných
fotografií získajú 10 výtlačkov kalendára
a darček. Zaslaním fotografie potvrdzujete,
že ste boli oboznámení so zásadami ochrany
osobných údajov platných v časopise Slovo
(http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/) a s ich
uverejnením v periodikách a publikáciách
vydávaných Petra, n. o., Prešov.
Termín: do 30. júna 2019
redakcia
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
_______________________________________
Ponúkam prácu maliarom natieračom na kaštieľoch, kostoloch na Slovensku a v Rakúsku.
Dobré zárobkové možnosti. Viac informácií:
0905 389 162, mejl: reart007@gmail.com

Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.
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TV LUX

J21.06. (piatok) 08.20 Fatima: Deň, keď slnko
tancovalo 16.35 Eucharistické zázraky 20.20
PKP 21.30 Quo vadis s Maxom Kašparů
J22.06. (sobota) 10.10 Gréckokatolícky magazín
(GkM) 11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 Desať
Božích prikázaní – film (1) 2
J23.06. (nedeľa) 08.00 Klbko: Svätá omša 08.35
GkM R 10.30 Svätá omša z Bratislavy 18.00
Svätá omša z Vatikánu 23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů
J24.06. (pondelok) 08.20 Malí poslovia: Útek (1)
13.30 Univerzita tretieho veku 20.25 PragerU:
Máme slobodnú vôľu?
J25.06. (utorok) 08.20 Malí poslovia: Divá voda
10.10 Fatimské posolstvo (8) 13.25 Quo vadis
s Maxom Kašparů 20.55 Gréckokatolícky
magazín
J26.06. (streda) 08.20 Malí poslovia: Záchrana
v katakombách 16.05 GkM R 16.25 Svätci zo
Skalky 20.20 PKP
J27.06. (štvrtok) 04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00
PKP R 21.10 Poltón klub
J28.06. (piatok) 17.30 Mystička z hôr: Kunegunda Siwiec – dok. 2 20.30 Svätý Ľudovít Mária
Grignion de Montfort
J29.06. (sobota) 09.30 Svätá omša z Vatikánu
11.55 PKP 14.00 Akatist 16.00 Slovo Božie
podľa Jána (6) 20.30 Desať Božích prikázaní –
film (2) 2
J30.06. (nedeľa) 08.35 GkM R 16.00 Svätý Cyril
a Metod 20.30 Duchovná poradňa
J01.07. (pondelok) 14.10 Charita Košice 20.05
Posolkyňa Božej lásky 22.00 Viera v Rusku:
Biskup Maletský 2
J02.07. (utorok) 08.20 Malí poslovia: Nočný
rev 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.25
V kontexte 20.55 GkM
J03.07. (streda) 09.30 Ján Pavol Veľký: Pápež,
ktorý zmenil dejiny 16.05 GkM R 20.05 Cesta –
dokument 21.30 Jeden na jedného: Trest smrti
J04.07. (štvrtok) 03.15 Quo vadis s Maxom Kašparů R 04.00 GkM R 08.30 Malí poslovia: V pasci 13.30 Chvály: F6 20.05 Palestína a Izrael
J05.07. (piatok) 16.55 Godzone magazín 17.30
Doma je doma 22.40 V kontexte
J06.07. (sobota) 10.10 GkM R 14.00 Akatist
20.30 Gréckokatolícka svätá liturgia z odpustovej slávnosti v Levoči
J07.07. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z odpustovej slávnosti v Levoči 10.00
Slávnostná odpustová svätá liturgia z Levoče
TV NOE

J21.06. (piatok) 07.30 Světoznámé výšivky
z Cífera – dok. 09.20 Ostrov Sachalin (15) 10.05
Přešel jsem hranici – príbeh Titusa Zemana
J22.06. (sobota) 10.45 Plečnikův Kostel sv. Františka v Lublani 23.55 Řeckokatolický magazín
(ŘkM)
J23.06. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 08.20 Století
Andělky – dokument 15.40 Mwebare Kaina:
Klinika v buši
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J24.06. (pondelok) 07.10 Křesťané v Pákistánu
15.20 Chceme se vrátit domů – dokument
J25.06. (utorok) 12.50 V pohorách po horách
(37) 18.40 Sedmihlásky (128) 18.45 Animované příběhy velikánů dějin: Pocahontas 20.55
Řeckokatolický magazín
J26.06. (streda) 09.45 Karmelitánky v Chile –
dokument 13.40 ŘkM R
J27.06. (štvrtok) 06.50 Člun: Katolická církev
ve Vietnamu 09.20 Víc než chrám: jednota
různého 12.50 Do varu s Maxem Kašparů (4)
18.45 Pan rektor – dokument
J28.06. (piatok) 06.50 Člun: Katolická církev
ve Vietnamu 12.50 Do varu s Maxem Kašparů R
J29.06. (sobota) 09.30 Mše svatá ze Slavnosti
sv. Petra a Pavla z Baziliky sv. Petra v Římě
J30.06. (nedeľa) 10.00 Mše svatá z Kostela sv.
Jakuba v Trnavě 11.25 ŘkM R 13.25 Tajemství
divokého lesa – rodinný film 17.05 Štětcem
a píšťalou – dokument
J01.07. (pondelok) 07.15 Po volání 08.15 Dar
z Medugorje – svedectvo 11.45 Mašinky (5)
13.05 Blahořečení Tita Zemana – dokument
20.55 Myanmar: Hora snů
J02.07. (utorok) 11.25 Karmelitky z Nenshatu
13.05 Adopce srdce 20.55 ŘkM
J03.07. (streda) 08.50 Víra do kapsy 11.25
Příběhy opravdových matek (2) 13.00 Jak věří
katolíci: Cesta k jádru naší víry (1)
J04.07. (štvrtok) 10.05 V posteli chit-chat (4)
11.20 Zřím Řím – reportáž 15.20 Křesťané
na Arabském poloostrově 20.00 Cvrlikání (54)
J05.07. (piatok) 07.30 Příběhy odvahy a víry:
Osud Anny Abrikosové (17) 09.40 Bazilika s tajemným světlem (1) 13.10 Slovanský Velehrad
14.50 Velehradská zastavení
J06.07. (sobota) 12.10 Pod lampou 19.45 Světlo
pro Evropu (13) 00.45 ŘkM R
J07.07. (nedeľa) 07.05 Angola: Nepřestanu
chodit ulicemi 08.05 ŘkM R
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J22.06. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život:
Podmienky a nové výzvy pre františkánov v 90.
rokoch 20. storočia 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 Národný
pochod za život bude presne o tri mesiace: Ako
sa naň pripravujú organizátori a ako sa môže
zapojiť verejnosť?
J23.06. (nedeľa) 13.00 Princ Gonzaga – rozhl. hra
20.30 Dary Ducha Svätého (1) Hostia: misionári
idente Jana Boboková a Antonín Lukeš
J25.06. (utorok) 20.00 Apoštolskí otcovia: Najstarší kresť. spisovatelia. Hosť: otec Ján Krupa
J26.06. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokat. farnosť
Pucov 21.00 Fujarôčka moja: Profil ľudovej hudby Muzikanti a informácie ich najnovšom CD
J28.06. (piatok) 20.00 ÚV hovor: Práva seniorov
so zdravotným postihnutím. Hostia: Zuzana
Stavrovská a Ľubica Gálisová
J29.06. (sobota) 09.30 Minulosť i súčasnosť
františkánov v Trnave 10.00 Európa aj v tvojich
rukách (4)

J02.07. (utorok) 11.10 Občan: Činnosť Nadácie
Žilinského samosprávneho kraja, ktorá pomáha
ľuďom v náhlych krízových situáciách
J03.07. (streda) 11.10 Výhercovia súťaže Všetky
cesty vedú do Ríma absolvovali vo Večnom
meste púť
J05.07. (piatok) 10.00 Národná cyrilo-metodská
púť v Nitre
J06.07. (sobota) 17.00 Odpustová svätá omša
z Levoče
J07.07. (nedeľa) 10.00 Slávnostná odpustová svätá omša z Levoče; celebruje kardinál
Stanislav Ryłko, arcikňaz baziliky Santa Maria
Maggiore v Ríme
RTVS
JEDNOTKA

J22.06. (sobota) 08.55 Božie domy s Vandalom
J23.06. (nedeľa) 09.30 Slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi s procesiou v Močenku
J25.06. (utorok) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Stará
synagóga v Bardejove
J26.06. (streda) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Budatínsky hrad
J27.06. (štvrtok) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Kaštieľ v Seredi
DVOJKA

J23.06. (nedeľa) 07.15 Božie domy s Vandalom
13.25 Orientácie 19.40 Slovo 01.10 Slovo R
J24.06. (pondelok) 09.00 Od východu na východ
– dokument 12.50 Orientácie R
J25.06. (utorok) 18.10 Drevené kostoly karpatského oblúka – dokument R
J29.06. (sobota) 08.55 Božie domy s Vandalom
10.00 Archijerejská svätá liturgia na sviatok
svätého Petra a Pavla, z Katedrály Povýšenia
svätého Kríža v Bratislave; slávi vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha
J30.06. (nedeľa) 13.20 Orientácie 19.20 Slovo
00.40 Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J23.06. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
J30.06. (nedeľa) 09.05 Služby Božie z Kresťanskej reformovanej cirkvi v Košiciach
J07.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša
RÁDIO REGINA

JPondelok 17.05 Viera v živote
JUtorok 10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00
Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mlyny (Východ) 17.05 Duchovné horizonty 17.50
Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

JOZEF IVAN: KONVALIDÁCIA
MANŽELSTVA
KNIHA g Napriek snahám Cirkvi
zabezpečiť usporiadaný život svojim
členom určité percento katolíkov žije
v neplatných manželských zväzkoch. Buď
sa uspokojili s civilným manželstvom,
alebo sa zosobášili s nekatolíkmi v ich
chrámoch bez dišpenzu od formy alebo
od zneplatňujúcej manželskej prekážky.
Táto štúdia prináša poučenie o liečivých
prostriedkoch neplatného manželstva,
čiže o jeho konvalidácii alebo sanácii
v koreni. Cirkvi totiž veľmi záleží na tom,
aby pomáhala usporiadať manželský život
v súlade s Božími a cirkevnými zákonmi,
aby mohli čerpať zo sviatostnej milosti.
Viac informácií na mailovej adrese jozefgabikaivan@gmail.com. (Pavol Bačišin)
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MODLITBA (LA PRIÈRE )

LAUDEMUS: NA KOLENÁCH

FILM g Francúzsky film (od 15 rokov)
režiséra Cédrica Kahna je príbehom dvadsaťdvaročného Thomasa, ktorý prichádza
do katolíckeho rehabilitačného centra vo
francúzskych Alpách, aby zabojoval so
závislosťou od heroínu. Je štúdiou (ne)
dobrovoľnej rehole a premeny prchkého
adolescenta na duchovnú bytosť. Prednosťami filmu sú neokázalá, precízna réžia, odvaha rozprávať príbeh v bolestivom
detaile a brilantné herecké obsadenie. Je
pokornou charakterovou štúdiou i formálne čistou, tichou oslavou ľudského
súcitu a odhodlanosti – nenápadnou, ale
prenikavou a nesentimentálnou snímkou
o viere, možnostiach nápravy, rôznych
podobách závislosti a ťažkej voľbe medzi
láskou k človeku a láskou k Bohu. Do kín
bol uvedený v apríli 2019. (filmeurope.sk)

HUDBA g Mládežnícky zbor Laudemus
z Prešova v tomto roku vydal svoje tretie
CD Na kolenách, kde si každý nájde niečo
pre seba. Môžete si tu vypočuť štrnásť
piesní, ktoré môžu byť nielen inšpiráciou pre ďalšie mládežnícke zbory, ale aj
kvalitným duchovným povzbudením pre
všetkých. V zastúpení sú chválové piesne,
piesne z Taizé, slovenské aj zahraničné,
známe aj menej známe, no všetko v ich
osobitom prevedení, ktoré osloví nielen
mladých. (kumran.sk)

Autor:
Detská
Vladimír
stavebnica Komanický

Dal
na miesto

Libérijský
kmeň

Druh sebaobrany

1552 l
v Holansku
Patriaca ma
lému Edovi

Učitelia

2
q

Syntetické
lepidlo

LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

CH M V I E R A I A C S A R L K O A
S O R C O A D T E L L A N A S N T
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Y O K A M E R A D D N R O D I N Y
O L K K R Y H Y T Y A A P U L A CH
Legenda: ATLAS, BANKY, HROM, CHALUPA, CHODCI, KAMERA,
KAPITOLA, KARTY, KLADY, KOMPA, KORYTÁR, KRYHY, KVALITA,
LEŽIAK, LIANA, LIKAVA, LOPATA, MLIEKO, OSIVO, OSOBA,
OTLAK, PANNA, POLOMY, POTOPY, PREMENA, RASCA, RIEKY,
RODINY, ROVINA, SELÉN, SEPSA, SIESTA, SITINA, SITNO, SLOVO,
SOBOTA, SOCKA, SPEVOKOL, SRDCE, STRACH, SUTANA,
TELURIDY, TERMIT, TIARA, TOVAR, VIERA, VLADÁR, VNEMY,
ZÁVER, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 10: Krížovka: Bo všetko krásne ani
zreteľné. Osemsmerovka: Kto má prach na Biblii,
má ho aj na srdci.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Ita, Kru,
Aam
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h);
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
26.06. Sviatok sv. Petra a Pavla: svätá
liturgia s možnosťou získania plnomocných
odpustkov (18.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
22.06. Púť rodín a stretnutie vladyku Jána
Babjaka s deťmi Prešovskej archieparchie
(10.00 h)
06.07. Fatimská sobota (10.00 h)
07.07. Mariánske večeradlo (16.00 h)
13.07. Púť rómskych rodín

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
23.06. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
05.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
06.07. Fatimská sobota (09.30 h)
12.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
06.07. Fatimská sobota (10.30 h)
07.07. Malá púť (10.30 h)
21.07. Svätenie vozidiel

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
26.06. Biblický večer (18.00 h)
22. – 26.07. Letné tábory detí a mladých:
Drienica, hotel Javorná
27.07. Deň rodiny: Drienica, hotel Javorná

JÁN KRSTITEĽ

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

KOMUNITA

KOINONIA
CENACOLO

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

RÓMSKA

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok.
Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či
iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh miluje.
To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

MISIA

Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu
Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
28. – 29.06. Tábor Savore: Sigord
02. – 05.07. Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním

CENTRUM PRE RODINU

		

Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých
poštových známok v rámci svojich farností. Stačí iba známku
s pečiatkou vystrihnúť s min. centimetrovým okrajom alebo
poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. NEODLEPUJTE!

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
02. – 07.07. Prázdninový týždenný pobyt
pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť
týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde,
v spoločenstve ďalších rodín. V rámci
programu prázdninového týždňa sme pre
vás pripravili program naplnený zábavou
a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry
a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je
pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery a iné aktivity.
15. – 20.07. Škola Otcovo srdce. Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha
Otcom. Tieto stretnutia 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.

