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na úvod

KOĽKO EŠTE?
Juraj GRADOŠ

Aký malý organizmus a koľko omnoho väčších
a komplexnejších organizmov dokáže vyviesť
z rovnováhy. Hovorím o koronavíruse a každej
inej chorobe, ktorá kedy napadla alebo ešte len
napadne ľudstvo ako celok a človeka ako jednotlivca. Lebo to, čo prežívame, to, čo máme vo svojom
srdci – smútok, bolesť, strach... To všetko a ešte
oveľa viac majú vo svojich srdciach ľudia, ktorí
umierajú na rakovinu či akúkoľvek inú chorobu,
ktorá nemilosrdne ukrajuje z ich života sekundu
po sekunde. A myslím si, že nielen oni, ale aj ich
blízki.
Pred niekoľkými rokmi ma napadol iný vírus –
cytomegalovírus. Jeho meno znie zaujímavo. Vírus
preplnený citom. Ale je pravdou, že lekárka sa
„zapotila“, kým zistila, čo za malého tvora moje telo
pomaly posúva do „odpočinku“. Potom to už šlo
ľahko. Pár dní a ja som znova chodil, jedol, smial
sa... Vtedy som prvýkrát prišiel o Vianoce. Teraz
ma covid-19 pripravil o Paschu. Ale skutočne?
Pozývam vás pozrieť si film, ktorý je dnes v anotáciách na predposlednej strane časopisu. Film
o všetkom. Možno v ňom nájdete odpovede
na svoje otázky. Ja som našiel na tie moje. Skutočne
som prišiel o Paschu? O Vianoce? Áno, nemohol
som si z plných pľúc v cerkvi zaspievať S nami Boh
ani Christos voskrese. Ale či sú tie múry niečo pre
všemohúceho Boha? Dokážu ho zadržať v nich?
Zadržať jeho prítomnosť? Postaviť sa proti nemu
a odolávať mu? Jeruzalemský chrám to nedoká-
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zal. Ani žiadna stavba. To, že zanikol, znamenalo
iba návrat k tomu, k čomu povolal Izraela Boh už
dávno predtým. K viere žitej doma. V kruhu rodiny.
V obyčajnom živote.
To bola odpoveď na jednu otázku. Nie, nenájdete ju vo filme. Ale Boh hovorí aj pomedzi riadky,
pomedzi slová. Nájdete a vo svojom srdci budete
počuť odpovede na svoje otázky. Odpovede pre
vás. Prečo vlastne som tak chcel spievať S nami
Boh či Christos voskrese? Lebo v tej chvíli moje
srdce bolo ľahké ako pierko a šťastné. Och, neviem
to vyjadriť. Spomínam na okamihy z detstva, keď
bola moja viera menej komplikovaná. Jednoduchá.
A tieto slová, tieto spevy boli časom, keď som cítil
jeho prítomnosť. Keď som vedel, že naozaj verím
niekomu skutočnému.
A tak odpoveď na „koľko ešte“ je: „toľko, koľko
treba“. Koľko treba mne, aby som nielen vedel, že
som milovaný. Nielen videl skutky, ktoré v mojom živote Otec koná, lebo ma miluje. Ale aby
som vystúpil zo svojho väzenia hriechu, slabostí,
túžob... Z toho veľmi pekného a pohodlného sveta
a stal sa slobodným. Tešil sa zo svojej slobody. Tešil
sa z toho, že som milovaný. Milovaný Bohom. Tešil
sa z toho, že môžem toho Boha volať Otcom. Tak
nech ten vírus trvá, koľko treba. Nech sa zbavím
svojich predstáv o slobode a začnem byť slobodný.
Nech moje srdce spieva a jasá, lebo mocný a veľký
Boh sa stal malým človiečikom, aby mi bol tak
blízko, ako len mohol byť.
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slovo Svätého Otca

PANE, ZOSTAŇ
S NAMI!
Marek BARAN

Pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu
napoludnie Svätý Otec František priblížil veriacim
na evanjeliovom príbehu učeníkov kráčajúcich
do Emáuz dve cesty, ktorými sa učeník môže vydať.

Dve odlišné cesty týchto prvotných učeníkov hovoria nám, Ježišovým učeníkom
dneška, že v živote máme pred sebou
dva opačné smery: jedným je cesta toho,
kto sa tak ako tí dvaja cestou do Emáuz
necháva paralyzovať sklamaniami v živote
a kráča smutný; druhým je cesta toho,
kto nestavia na prvé miesto samého
seba a svoje problémy, ale Ježiša, ktorý
nás navštevuje. Rozdiel spočíva v tomto:
prestať krúžiť okolo vlastného ja, okolo
sklamaní z minulosti, okolo mnohých nepekných vecí, ktoré sa nám v živote stali.
Nechajme to tak a vykročme vpred pozerajúc na tú najväčšiu a najpravdivejšiu
skutočnosť: Ježiš je živý, Ježiš ma miluje.
Toto je tá najväčšia skutočnosť a ja dokážem niečo urobiť pre druhých. Je to jedna
nádherná skutočnosť, plná jasu. Tým obrátením smeru je toto: prejsť od myšlienok
o mojom ja k skutočnosti môjho Boha;
inými slovami, prejsť od „keby“ k „áno“. Čo

to znamená? „Keby nás len bol vyslobodil;
keby ma bol Boh vypočul; keby len život
išiel tak, ako som chcel...“ V štýle ponosovania sa. Toto sú tie naše „keby“, podobné
tým u tých dvoch učeníkov. Tí však prešli
k tomu „áno“: „Áno, Pán je živý, kráča
s nami. Áno, teraz hneď, nie až zajtra,

wallpaperflare.com

Dnešné evanjelium, vsadené do kontextu
dňa Veľkej noci, rozpráva príbeh dvoch
učeníkov z Emáuz (porov. Lk 24, 13 – 35).
Je to udalosť, ktorá sa začína i končí kráčaním. Zachytáva totiž cestu učeníkov,
ktorí skormútení z toho, ako dopadli
udalosti s Ježišom, zanechali Jeruzalem
a vracajú sa do Emáuz. Ide o dve cesty. Tá
prvá sa odvíja v zármutku, kým tá druhá
v radosti. Na prvej ceste kráča po boku
učeníkov Pán, no oni ho nespoznali;
na druhej ceste ho už nevidia, ale cítia
jeho blízkosť. Počas prvej cesty sú skľúčení a chýba im nádej; počas druhej cesty
bežia, aby ostatným priniesli dobrú zvesť
o stretnutí so vzkrieseným Ježišom.

k „áno“? Stretnutím s Ježišom: tí dvaja
z Emáuz mu najprv otvárajú svoje srdcia;
potom ho počúvajú, ako vykladá Písma;
napokon ho pozývajú domov. Sú to tri kroky, ktoré môžeme uskutočniť aj my v našich domovoch: prvým je otvoriť Ježišovi
svoje srdce, zveriť mu ťažkosti, starosti,
životné sklamania, zveriť mu ono „keby“.
A potom druhý krok je počúvať Ježiša, vziať
do rúk evanjelium, prečítať si ho. A po tretie, prosiť Ježiša rovnakými slovami ako
učeníci: „Pane, zostaň s nami (Lk 24, 29).
Pane, zostaň so mnou. Pane, zostaň s nami
všetkými, lebo ťa potrebujeme, aby sme
našli cestu.“ Bez teba vládne noc. Drahí
bratia a sestry, v živote sme neustále na ceste. A stávame sa tým, k čomu smerujeme.
Zvoľme si cestu Boha, nie cestu vlastného
„ja“; cestu „áno“, nie tú „keby“. Objavíme, že

„Vykročme vpred pozerajúc na tú najväčšiu a najpravdivejšiu skutočnosť: Ježiš je živý, Ježiš ma miluje. Toto je tá
najväčšia skutočnosť.“
(Svätý Otec František)

dajme sa na cestu, aby sme to zvestovali.“
Prejsť od „keby“ k „áno“, od lamentovania
k radosti a pokoju, lebo keď sa sťažujeme,
nie sme v radosti; sme v šedivej atmosfére
smútku.
Ako u učeníkov došlo k tejto zmene
smeru od vlastného ja k Bohu, od „keby“

niet takej nepredvídanej veci, niet takého
výstupu nahor, niet takej noci, ktorým by
sa nedalo čeliť s Ježišom. Nech nám Panna
Mária, Matka putujúcich na ceste, ktorá
prijatím Slova urobila z celého svojho života „áno“ Bohu, ukazuje cestu.
(z príhovoru 26. apríla 2020)
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SYN MÔJ,
CELÝM SRDCOM
SLEDUJ MOJE SLOVÁ
Marko DURLÁK

Starozákonná kniha Sirachovho syna, známa tiež pod menom Ekleziastikus, je plná poučení a rád pre dobrý a nábožný život. Patrila a stále patrí k obľúbenému čítaniu, pretože
rady, ktoré ponúka, sú nadčasové. Mnohé z kapitol tejto
knihy sa začínajú oslovením: Syn môj, počúvaj moje slová.
Vyjadrujú túžbu staršej generácie odovzdávať skúsenosti
a poučenia mladším, a rovnako túžbu mladšieho pokolenia
tieto rady počúvať a prijímať. Toto odovzdávanie skúseností a otcovské poučovanie sa tiahne celými dejinami ľudstva.
Pozrime sa, ako sa vyvíjalo v kresťanskom prostredí.
VY MA VOLÁTE
UČITEĽOM A PÁNOM

JA SOM OD PÁNA PRIJAL,
ČO SOM VÁM ODOVZDAL

Celé evanjelium možno považovať za vyučovanie. Ježiš vyučuje zástupy, dáva im
rady, no zvláštnu pozornosť venuje výchove apoštolov. Chce im odovzdať všetko, čo
„počul od svojho Otca“. Preto ho právom
oslovujú učiteľ. Učí ich, ako sa modliť
a neochabovať, ako mať pevnú vieru,
ako sa nesprávať farizejsky. Tiež im dáva
lekciu, ako si navzájom slúžiť a netúžiť
po prvých miestach, a v neposlednom rade
ich pripravuje aj na prenasledovanie, lebo
„žiak nie je väčší ako jeho učiteľ“. Nielenže
apoštoli a ľudia volajú Ježiša učiteľom; on
sám to považuje za správne: „Vy ma voláte
Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo
to som.“ A pretože viac než slová učí osobný príklad, pri Poslednej večeri umyl Ježiš
apoštolom nohy s dodatočným vysvetlením: „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému
nohy umývať. Dal som vám príklad, aby
ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Po Ježišovom nanebovstúpení sa apoštoli
rozišli do rôznych kútov sveta, poverení
jeho mandátom: „Choďte a učte“. Tejto

APOFTEGMY
Aj keď slovo apoftegmy ako
kresťania spájame s otcami
púšte a kresťanským učením,
tieto stručné výroky vznikli o
stáročia skôr. Vo všeobecnosti ide
o nadčasové výroky historickej
osobnosti, ktoré sa týkajú pravdy.
Známe sú antické apoftegmy
zozbierané gréckym spisovateľom
Plutarchom na prelome prvého
a druhého storočia, ktoré majú aj
humorný kontext. Čím boli filozofi
pre antických Grékov, tým sa stali
púštni otcovia a matky pre prvých
kresťanov. Zbierky apoftegiem
nazývame apoftegmata.

úlohy sa zhostili vyzbrojení mocou Svätého
Ducha, vedomí si toho, že odteraz je ich
úlohou hlásať evanjelium a učiť podľa neho
aj žiť. Apoštol Pavol si za svoju neúnavnú
službu misionára a učiteľa vyslúžil titul
Učiteľ národov (pohanov). V ňom sa
spája úrad učiteľa a otca, ba otca ešte viac,
lebo sám hovorí: „Keby ste mali desaťtisíc
vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte
mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás
zrodil skrze evanjelium.“ A ako otec i učiteľ
zároveň vedie a ukazuje duchovný spôsob
života v Liste Kolosanom takto: „Oblečte si:
súcitné srdce, láskavosť, pokoru, miernosť,
trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale
nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech
vládne Kristov pokoj. To je predsa cieľ vášho
povolania, ktoré vás zhromaždilo v jednom
tele. Buďte naplnení vďačnosťou!“

SÚ DVE CESTY,
PO KTORÝCH
MÔŽEŠ KRÁČAŤ
Tak ako si apoštoli uvedomovali, že je ich
poslaním kráčať v Ježišových šľapajách
a v jeho duchu ohlasovať, učiť a vydávať
svedectvo, rovnako si túto službu uvedomovali aj ich nástupcovia, ktorých voláme
apoštolskí otcovia. Aj oni sa správajú ako
otcovia, ktorí vychovávajú, formujú a vedú
kresťanské komunity. Stačí spomenúť
starokresťanský spis z 2. stor. Didaché,
ktorý plní úlohu malej príručky dobrého kresťanského života, vysvetleného
na príklade cesty života: „Sú dve cesty,
jedna – cesta života a druhá – cesta smrti,
a je veľký rozdiel medzi nimi. Cesta života
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Jaskyňa sv. Hieronyma pod Chrámom sv. Kataríny v Betleheme. Zdroj: needpix.com
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je táto: Predovšetkým budeš milovať Boha,
ktorý ťa stvoril, potom svojho blížneho ako
seba samého; čokoľvek nechceš, aby robili
tebe, nerob druhým ani ty. Syn môj, utekaj
od každého zla a od všetkého, čo sa ako
zlo javí. Nebuď hnevlivý, lebo hnev vedie
k vražde, nebuď žiarlivý ani hádavý, ani
násilník, lebo z toho všetkého pochádzajú
vraždy. Buď krotký, lebo takí zdedia zem.“
V podobnom duchu učí aj iný spis známy
ako Barnabášov list, tiež z druhého storočia.
Na rozdiel od Didaché hovorí o ceste svetla
a tmy: „Smerovníky pre nasledovanie cesty
svetla sú tieto: Budeš jednoduchý srdcom,
ale bohatý duchom. Nebudeš sa spájať
s tými, čo kráčajú po ceste smrti. Budeš
nenávidieť všetko, čo sa Bohu nepáči. Budeš
opovrhovať všetkým pokrytectvom. Nezanecháš Pánove prikázania. Nebudeš vyvyšovať seba samého, ale vo všetkom ostaneš
pokorný. Neprivlastníš si slávu. Budeš
milovať blížneho viac než vlastný život...“

USILUJ SA, ABY SI
NESTRATIL POKOJ DUŠE
Doteraz sme spomenuli diela, ktoré boli
adresované celým komunitám. Čím viac
sa však rozrastali kresťanské komunity,
tým viac sa ukazovala potreba venovať sa aj
jednotlivcom osobne. S rastúcim počtom
veriacich sa akosi priamoúmerne zväčšovalo aj riziko, že sa prvotná kresťanská horlivosť malých spoločenstiev začne oslabovať

a stávať priemernou, ba až podpriemernou.
Stále však boli takí, ktorí sa s priemernosťou nezmierili a túžili po pravom, hlboko
prežívanom kresťanstve. Vďaka tomu
máme zachované veľké množstvo listov
z pera cirkevných otcov, ktorí sa ako praví
otcovia a učitelia venujú osobitne týmto
zapáleným horlivcom. Sv. Bazil Veľký duchovne vedie široké spektrum ľudí od bežných laikov cez kňazov, mníchov a biskupov až po vysokých štátnych predstaviteľov.
Prihovára sa láskavo a s úctou, no ak
dotyčný v niečom zlyhal, netvári sa, že sa
nič nestalo, ale naliehavo napomína, aby
sa vrátil k pôvodnej horlivosti. „Treba sa
usilovať – píše svojmu priateľovi Gregorovi
–, aby sme nestratili pokoj duše. Ako oko,
ktoré ustavične blúdi sem a tam, nahor či
nadol, nie je schopné zreteľne vidieť predmet, ktorý má pred sebou, podobne ani
ľudská myseľ, ktorou zmieta tisíc svetských
starostí.“ Bazil sa správa ako otec aj voči
tým, ktorí nezdieľajú pravú vieru: „Treba
sa ujať týchto ľudí, napísať im a poskytnúť
útechu a tiež im predostrieť vieru otcov.
Týmto ich treba privolávať k jednote.“

DUCHOVNÉ
VEDENIE ŽIEN
Na jednom zo siedmich pahorkov mesta
Rím zvanom Aventinum sa koncom štvrtého storočia vytvorila skupinka zámožných,
no pritom veľmi nábožných žien, ktoré
svoje domy premenili na kláštory. Stalo sa

to pod vedením sv. Hieronyma, jedného zo
štyroch veľkých učiteľov Cirkvi kresťanského Západu. Hieronym im vysvetľoval
Písmo, učil ich biblické jazyky a zároveň
im poskytoval duchovné vedenie. S veľkým záujmom hltali každé jeho slovo a on
zasa pociťoval veľké uspokojenie, že tieto
ženy majú taký veľký záujem o Božie slovo
a duchovný život. Robil to nielen v ústnej,
ale aj v písomnej forme po svojom odchode
z Ríma, vďaka čomu sa zachovala jeho
bohatá korešpondencia. Hieronym mal
nemálo kritikov. Ak si odmyslíme fakt, že
to bol rodený satirik, okrem iného mal
neprajníkov aj pre tú skutočnosť, že sa
venuje duchovnému vedeniu žien. Nerobil
si však z toho ťažkú hlavu a neprajníkom
odpovedal: „Cítim povinnosť odpovedať
každému, kto ma kritizuje. Keby sa o Sväté
písmo zaujímali muži, nevenoval by som
sa ženám. Kňazi a farizeji pribíjajú na kríž
Božieho Syna; je to však Mária Magdaléna,
ktorá pod krížom narieka, pripravuje voňavé oleje a hľadá ho v hrobe. Miriam, Mojžišova sestra, ospevuje Pánovo víťazstvo; a čo
mám povedať o kráľovnej zo Sáby? Preto,
aby mohla počúvať Šalamúnovu múdrosť,
vydala sa na cestu z ďalekých končín zeme
a o nej sa Pán vyslovene vyjadril, že jej
príklad bude slúžiť na odsúdenie mnohým
mužom v Izraeli.“ Ďalším nádherným príkladom duchovného priateľstva a sprevádzania zároveň sú listy sv. Jána Zlatoústeho
z čias vyhnanstva adresované Olympiade,
ktorá toto odlúčenie od svojho duchovného
učiteľa veľmi ťažko znášala.

www.casopisslovo.sk
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JE DUCHOVNÝ VODCA
nevyhnutnosť, či luxus?

flickr.com

Toto oslovenie sa objavuje často v zbierkach výrokov púštnych otcov, ktoré
sú známe ako Apoftegmata, alebo sa
môžeme tiež stretnúť so slovanským
výrazom Otečnik. Sú to krátke výroky
povedané jednou vetou alebo majú formu otázka – odpoveď. Napríklad: Abba
Hyperechios povedal: „Kto nedokáže
ovládať jazyk vo chvíli hnevu, nedokáže
ovládať ani svoje vášne.“ Alebo: Istý brat
sa opýtal starca: „Ak ma niektorý brat
pohorší, chceš, aby som pred ním urobil
metániu (poklonu)?“ Starec odpovedal:
„Poklonu urob, ale nie pred ním. Máme
totiž starca Arzénia, ktorý vraví: ,Miluj
všetkých, ale od všetkých sa drž ďaleko.“ Okrem takých krátkych výrokov sa
v zbierke apoftegiem nachádzajú aj celé
príbehy, z ktorých vyplýva nejaké poučenie. Na nasledujúcej ukážke môžeme
vidieť, že okrem skúsených a múdrych
starcov, ktorých volali abba, kresťanská
tradícia pozná i múdre a skúsené matky
púšte, ktoré boli zasa označované menom amma. Amma Teodora vravievala,
že to, čo nás dokáže zachrániť, nie je
askéza ani umŕtvovanie či akákoľvek iná
námaha, ale úprimná pokora. Žil totiž
istý pustovník, ktorý vyháňal démonov
a pýtal sa ich: „Čo je to za prostriedok,
ktorý vás vyháňa, azda pôst? Ale oni
mu odpovedali: „My nikdy nejeme ani
nepijeme.“ Pýtal sa ďalej: „Tak potom
bdenie?“ Odpovedali: „Veď my nikdy
nespíme.“ Pýtal sa: „Je to pustovnícky život?“ Vraveli: „Veď práve pusté miesta sú
naším domovom.“ Keď teda starec ďalej
naliehal a pýtal sa: „Čo vás teda dokáže
vyhnať?“, odpovedali mu: „Nie je nič, čo
by nás premohlo, jedine pokora.“
Aj keď výroky púštnych otcov či matiek
boli a stále sú vyhľadávaným duchovným
čítaním a prameňom duchovných pouče-

ní, aj z nich vidíme, že to boli ľudia ako
my, ktorí napriek drsným podmienkam
v púšti dokázali mnohé veci vidieť s nadhľadom a humorom, vo veľkej vnútornej
slobode. Nech nám ako príklad poslúži
nasledujúca ukážka: Istý mladý mních sa
šiel poradiť so starcom. „Abba, – povedal
–, ty vieš, že je to už viac než rok, čo žijem v púšti, a za ten čas sa už šesť- alebo
sedemkrát prihnali kobylky. Vieš dobre,
čo je to za pohroma, veď sú skutočne
všade; skáču ešte aj do jedla. Ako to
robievaš ty?“ Starec, ktorý žil v púšti
už štyridsať rokov, odpovedal: „Keď mi
po prvýkrát spadla do polievky čo i len
jedna kobylka, všetko som vylial. Neskôr
som kobylky vyberal a polievku zjedol.
Zasa neskôr som zjedol všetko: polievku
i kobylky. A teraz, keď sa nejaká kobylka pokúša z mojej polievky dostať von,
strčím ju tam naspäť.“

NEVYHNUTNOSŤ?
Je nevyhnutné mať svojho duchovného
vodcu či učiteľa? Alebo sa možno zaobísť
i bez neho? Odpoveď na túto otázku sa
pokúša dať významný duchovný ruský
spisovateľ, biskup Ignác Brjančaninov.
„Skutočná poslušnosť, podriadenie sa
patrí jedine Bohu. Kto sa však nedokáže
sám od seba Bohu podriadiť, berie si
na pomoc človeka, ktorý je v poslušnosti
voči Bohu skúsenejší. Podriadiť sa Bohu
nedokážu takí, ktorými to silno lomcuje,
lebo ich vlastné vášne ich strhávajú. Sv.
Ján Listvičník povedal: „Otcovia stanovili,
že modlitba žalmov – to je zbraň, modlitba je silná hradba, nepoškvrnené slzy
sú nádobou na očisťovanie a blažená poslušnosť, podriadenie sa niekomu – to je
isté vydávanie svedectva, bez ktorého nik
z ľudí oddaných vášňam neuzrie Pána.“

JOZAFÁT JOZEF KAMINSKÝ OSBM
(1908 – 1970)
Otec Kaminský sa narodil 2. februára 1908 v Rozdili
Dolhym na niekdajšej Haliči. Po základnej škole v rodisku
absolvoval gymnázium v Przemyšli. Po maturite vstúpil
do noviciátu otcov baziliánov v Krakove. Študoval v Lavrove a v Dobromíre a 25. augusta 1934 prijal kňazské svätenie. Prv bol profesorom, neskôr pracoval vo farnostiach
v Ľvove a v Konečnej. Od roku 1941 pôsobil vo farnosti
v Čistogorbi. V roku 1944 so svojou matkou a s dvomi
bratmi s rodinami hľadal pomoc v Československu u biskupa Pavla Petra Gojdiča
OSBM. Ten ho vymenoval za kaplána do farnosti Vydraň. Sovieti ho však vypátrali.
Otec Jozafát bol už v roku 1948 uväznený a deportovaný do Prahy. Súd mu vymeral desaťročné väzenie. V roku 1956 bol prepustený na slobodu a rehabilitovaný.
Presťahoval sa do Prahy. V rokoch 1961 až 1970 bol protoigumenom Československej
provincie sv. Cyrila a Metoda. V rokoch 1968 až 1970 pôsobil v pražskej farnosti. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 14. októbra 1970 v nemocnici Nová Paka v Čechách
a je pochovaný na Olšanskom cintoríne v Prahe. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

ABBA, POVEDZ MI SLOVO
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ŠTVRŤSTOROČIE
ENCYKLIKY ŽIVOTA
Jozef GLASA

„Posolstvo encykliky Evangelium vitae je aktuálne viac
než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách,
akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať.“

Encyklika vychádza z poznatkov a skúseností z 10. medzinárodnej konferencie
o populácii a rozvoji v egyptskej Káhire
organizovanej Organizáciou spojených
národov (OSN) 5. – 13. septembra 1994.
Na nej zásadne išlo aj o umelý potrat. Ten
sa na konferencii prezentoval a všetkými
prostriedkami presadzoval ako akési nové,
vykonštruované ľudské právo (právo ženy
na umelý potrat). Ak by sa takéto stanovisko na tejto konferencii OSN prijalo, potom
by sa každý odpor voči umelým potratom
či rada, alebo pomoc ženám, aby na potrat
nechodili, mohli hodnotiť (a trestať) ako
boj proti tomuto údajne základnému ľudskému právu. Na tom, aby sa tento desivý,
nemorálny záver nedostal do Akčného
programu, sa úspešnou prácou v hlavnom
výbore konferencie podieľala aj slovenská
delegácia. Spolu s mnohými krajinami
sveta, so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Mimoriadnym diplomatickým úsilím Svätej
stolice a samotného pápeža sv. Jána Pavla
II. sa napokon podarilo spojiť naprieč
politickými i náboženskými hranicami
mnoho takýchto síl. Kultúra života nebola
na konferencii porazená. Umelý potrat
nebol ani tam, ani nikdy potom uznaný
či vyhlásený za základné ľudské právo ani
za metódu antikoncepcie.

Encyklika pravdivo pomenovala, o čo
v zápase týchto dvoch protikladných „kultúr“ vtedy išlo. A o čo naozaj ide aj dnes.
Všimla si „štruktúry zla“ v mnohých, ak
nie vo všetkých spoločnostiach súčasnosti.
V manipulácii, utláčaní a klamaní chudobných a slabých bohatými a mocnými.
Šírenie smrtonosných názorov a postojov

Maľba Evangelium vitae z baziiky vo Vadoviciach, PL. Zdroj: wikimedia.org

„Konať na kultúrnej a výchovnej úrovni,
aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie
je výlučným dedičstvom kresťanov. Patrí
všetkým, ktorí v úsilí o budovanie bratských
vzťahov uznávajú hodnotu prináležiacu
každej osobe, aj keď je krehká a trpiaca,“
povedal Svätý Otec František na svojej
generálnej audiencii 25. marca tohto roka.

pestovať, rozvíjať, chrániť, oslavovať, ba aj
sláviť v dnešných i budúcich ľudských spoločnostiach čosi iné. Pozitívne a zdravé.
Rastúce a silné. Plné dynamizmu a radosti
života. Napĺňajúce zem. Jasom a jasotom
dobra. Ozajstnú kultúru života, ktorú
chcel pre človeka a ľudstvo od počiatku
Boh. Jeho Stvoriteľ a Vykupiteľ. Zdroj
a záštita každého života. Prameň a zástanca všetkého dobra. Lebo život je dobro.
Život každého človeka má byť a je vždy
dobrom. Akokoľvek by bol slabý, krehký,
zraniteľný či postihnutý. Práve počatý,
začínajúci. V plnej sile, rozvoji a rozkvete.
Alebo na svojom sklonku. V pokore konca,
požehnaného odchodu, prerodu do večnosti. V pokojnom, prijatom majestáte
smrti smerujúcej k vzkrieseniu.

do prostredia kultúry. Do obsahu vzdelávania v školách. Do detských učebníc.
Mládežníckych programov. A masovými médiami i kultúrnou manipuláciou
do všetkých vrstiev spoločnosti. Osobitne
do radov detí a mládeže. Do prostredia
rodín. Do ľudského povedomia, srdca,
svedomia. Rakovina zla, nedobrého vkusu,
neradosti a smútku. Nezdravia, pesimizmu. A paralyzujúceho strachu. Ozajstné
„sprisahanie mocných proti životu“.
Encyklika života však zároveň poukázala
na možnosti, ako túto dusivú, smrtonosnú záplavu zla zastaviť či odvrátiť. Ako

Život človeka a ľudí. Nádherný i ťažký.
Jednoduchý aj komplikovaný. Vždy úžasný.
Nesmierny. Život v čase, ale omnoho
viac život večný. Po takom túži srdce,
duša každého človeka prichádzajúceho
na tento svet. Nesmrteľný a taký zraniteľný.
Obmedzený a ohraničený. Človek. Jediný
tvor stvorený z Lásky a pre Lásku. Pozvaný
k nekonečnu. Hľadajúci radosť. Tajuplný
pútnik dosahujúci hranice večnosti. Prekračujúci s pomocou Prozreteľnosti „všetky
prahy nádeje“. Aby dosiahol svoje skutočné,
nekonečné naplnenie. To večné áno.
(dokončenie z minulého čísla)
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TRADÍCIE V RODINE
Juraj GRADOŠ

Pre mnohých je meno rodiny Kandráčovcov spojené s folklórom, hudbou, náboženskými
i ľudovými spevmi. Na pódiu vyzerá všetko jednoduché. Ale ako je to v súkromí, v rodine,
prezradil v rozhovore Ondrej Kandráč.
Pán Kandráč, dnes ste pre mnohých synonymom spojenia zábavy a tradície v modernom
duchu. Ako sa na svoju tvorbu pozeráte vy
sám?

Svoju tvorbu extra neriešim ani sa nad ňou nijako
výnimočne nezamýšľam. Beriem to ako fakt, ktorý
nie je až tak celkom mojou zásluhou. V prvom rade
je to Boží dar. Nemôžem zabudnúť na množstvo
ľudí, ktorí ma v živote formovali a podali mi pomocnú ruku. Od rodičov až po priateľov a známych.
Jednoducho, chcem tento svet robiť radostnejším
a krajším. Niekedy sa mi to darí viac, inokedy menej.
Snažím sa pretaviť nádheru ľudových piesní do podoby, v ktorej ju hrávame. Vždy ma poteší, keď sa
ľudia zasmejú na anekdotách či príbehoch zo života.
Nie je nič krajšie ako to, keď sa vami spieva plná hala
verných fanúšikov. Najviac si vážim osobné stretnutia a fakt, že pre mnohých je naša tvorba povzbudením žiť a popasovať sa s ich často neľahkým osudom.
Práve v takýchto chvíľach si poviete, že to všetko
malo zmysel.

J

Aké miesto má vo vašom živote tradícia?

Nemali by sme žiť z tradície, ale pozerať sa do budúcnosti. Aj keď, na druhej strane, človek, ktorý si
neváži minulosť, nezaslúži si budúcnosť. Myslím,
že to povedal Winston Churchill a je na tom veľký
kus pravdy. Spolu s manželkou sa teda usilujeme
o prepojenie tradície s tým moderným a snažíme sa
to prijímať realisticky a hlavne prirodzene. Tradície
svojich rodičov dostáva dieťa podvedome do svojho vienka. Z tých mojich sú to hlavne kresťanské
korene, zmysel pre spolupatričnosť, ale hlavne silné
rodinné puto.

J

Ako napríklad vyzerá váš veľkonočný košík?

Tak to by ste sa mali pýtať mojej manželky. Svätenie košíkov bolo u nás vždy výsostnou záležitosťou
žien. Na nás chlapoch bolo to, aby sme každú jednu
dobrotu ochutnali. Myslím si však, že sa náš košík
nelíši od tých ďalších na severovýchode Slovenska.

archív Ondreja Kandráča

J

Ondrej Kandráč
(42), rodák
z Krásnej Lúky,
je okrem iného
slovenským
huslistom,
spevákom,
folkloristom
a moderátorom.
Vyrastal v rodine
so silnou
hudobnou
tradíciou. Spolu
s manželkou
Erikou tvoria
manželský pár už
dvanásť rokov. Boh
im požehnal syna
Ondreja a dcérku
Emu. Teraz
očakávajú tretie
dieťa.

Je synonymom toho, že sa vieme podeliť jeden s druhým o všetko, čo v živote máme.

J

Kvôli práci ste často mimo svojho domova.
Skúste si spomenúť, ako vyzerá váš vstup
do dverí.

Myslím si, že to nemám v živote najťažšie. Mnohí čitatelia by v tejto chvíli vedeli rozprávať svoje príbehy.
Vážim si preto mnohé matky i otcov, ktorí cestujú
za chlebom stovky kilometrov do sveta. Často žijú
v odlúčení len preto, aby uživili svoje deti a rodinu.
A práve zmysel žiť pre svojich najbližších vnímam
ako obrovskú prednosť nás východniarov. Ja som
si dobrovoľne vybral to, čo robím. Preto nebudem
vyplakávať ani sa sťažovať na časté cestovanie či
pracovnú vyťaženosť.
A ako vyzerá môj vstup do dverí po koncertnom
turné alebo nahrávaní? Myslím, že úplne normálne.
Tešíme sa jeden na druhého a máme sa radi. Je to
veľký dar, keď sa má človek kam vrátiť a keď sa doma
naňho tešia. Neberiem to ako samozrejmosť.

J

V médiách už zaznela správa, že ste s manželkou v očakávaní tretieho potomka. Ako
ste prijali toto dieťa?

Ľudský život je niečo, čo nás ďaleko presahuje. Je to
ten najväčší Boží dar. Túto správu sme prijali s veľkou
radosťou a rovnako sa tešili aj deti. Povedali sme im
to na Vianoce. Pod stromčekom sme nechali darček
v podobe malých detských ponožiek. Bolo to naozaj
dojemné, no najväčšiu radosť mali Emka s Ondríkom. Keďže môj život v posledných rokoch nie je
úplne anonymný, koncom januára sme túto správu
oznámili aj verejne. Úprimne nás potešilo množstvo
radostných prianí a gratulácií z celého Slovenska.

J

Kým sú pre vás vaše staršie deti? Čo na nich
máte rád, prípadne dokonca obdivujete?

Opäť si pomôžem citátom. Český spisovateľ a nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru Jaroslav Seifert raz vyrie-
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poniektorí to mali v živote oveľa zložitejšie. A aby
naše vierovyznanie a kresťanské hodnoty nezostali len na papieri, deti chodia do cirkevnej školy.
Ondrejko absolvoval prvé sväté prijímanie, Emku to
čaká o rok. Radi chodievajú k saleziánom a som rád,
keď tam objavujú silné duchovné spoločenstvo.
archív Ondreja Kandráča

kol nadčasovú vetu: „S deťmi akoby sa začínala naša
pieseň odznova.“ Ak to zjednoduším, deti sú do veľkej
miery naším obrazom. Myslieť si však, že sú našou absolútnou kópiou, poprípade, že z nich vychováme to,
čím sme my, je veľmi scestné. Spolu s manželkou sa
im snažíme vštepiť hodnoty, ktoré si vážime najviac.
Je to hlavne čestnosť, pocit mať rád a myslieť na druhého. Nebyť sebecký, vedieť sa podeliť aj s ostatnými.
Teší ma, že deti vedia opätovať pozornosť i lásku,
ktorú im dávame. Ale myslím si, že to tak funguje
v prípade všetkých detí sveta, nielen tých našich.

9

Keď sme pri vyznaní obdivu, pred akými
vlastnosťami alebo konaním svojej manželky hlboko skláňate hlavu?

Je oveľa pokojnejšej povahy, ako som ja. Obdivujem
na nej hlavne to, s akou ľahkosťou vie udržiavať
a stmeľovať náš rodinný život. Ani občasné hádky
a nedorozumenia vďaka nej netrvajú nikdy príliš
dlho. Je vzornou matkou, manželkou, je prirodzená
a pekná. Čo je však najdôležitejšie, zatiaľ ma neprestala ľúbiť.

J

Spomínali sme deti. Obidve zdedili po vás
talent. Hovorím to správne? Jednoducho
zdedili alebo je to výsledok ťažkej práce
a veľa hodín odriekania?

Nikdy som deti do ničoho nenútil ani nechcem
radikálne presadzovať svoje názory. Človek je tvor
stvorený na Boží obraz a má niečo, čo je naozaj
výnimočné – slobodnú vôľu. Deťom sme s manželkou
pootvorili dvere do nádherného sveta hudby. Vytvorili
sme im podmienky na to, aby sa venovali všetkému,
čo by ich mohlo v živote zušľachtiť a zaujať. V budúcnosti si však samy vyberú svoju cestu. Momentálne
to však vyzerá celkom sľubne – Ondrejko sa venuje
husličkám, recitovaniu, športu či miništrovaniu v našej farskej komunite. Emuška je malá speváčka, hrá
na klavíri a po nedávnom sústredení s ľudovkou nám
domov priniesla aj cimbal. Nič však nepreháňame,
ale snažíme sa k všetkému pristupovať s rozumom.
Dôležité však je, aby aj tu platili pravidlá. Bez nich
totižto nastáva v živote chaos. Najväčšiu radosť nám
naše deti urobia vtedy, keď budú prínosom pre ľudí
v ich okolí.

J

Úloha rodiča je okrem rozvíjania darov aj
v duchovnej oblasti.

Asi najlepšie, čo pre nich môžeme urobiť, je dať im
priamy príklad. Nerobíme zo seba neomylných ľudí.
Práve naopak, ak pochybím, nehanbím sa to pred
nimi priznať. Poviem im, že ma to mrzí a budem sa
za seba snažiť, aby sa to už neopakovalo.
Na druhej strane však musia vidieť, že sa ľúbime, ctíme si jeden druhého, vážime si všetkých okolo a nedelíme ľudí na takých a onakých. Keď idem s deťmi
do mesta a zbadáme tam bezdomovca, prihovorím
sa mu. Nech deti vidia, že všetci sme si rovní, akurát

J

Na záver si neodpustím otázku, ktorú som
raz dal vašej mamke. Sme v roku 350. výročia
slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove. Aká
z mariánskych piesní sa vám páči najviac
a prečo?

Návštevy pápeža
Jána Pavla II.
v Prešove 2. júla 1995
pred bývalou mestskou
halou

Môj prvý kontakt s Klokočovom bol počas vysokej
školy. Boli sme na vodáckom kurze na Zemplínskej
šírave. S loďkou som zablúdil až do tejto dedinky.
Od vody som zbadal nádherný chrám, ktorý ma zaujal. Už skôr som vedel o tom, že je tam ikona slziacej
Bohorodičky. Pred dvomi rokmi sme tam boli spolu
celá rodina a bol to pre nás silný duchovný zážitok.
Aj tam som si v duchu prebehol mariánsku pieseň,
ktorá je s našou rodinou pomerne silno spätá. 2. júla
1995 sme ju v Prešove zaspievali aj pápežovi Jánovi
Pavlovi II. Je to známa mariánska skladba Boža Mati,
čista Ďivo.
Úplne na záver mi dovoľte ešte jedno osobné vyznanie. Aj keď som vyrastal v rímskokatolíckom prostredí, vždy som sa tešil na prázdniny u starých rodičov.
Bolo to v gréckokatolíckej obci Ďačov v Sabinovskom
okrese. Obľúbil som si byzantsko-slovanskú liturgiu,
rád spomínam na rôzne významné sviatky, obchôdzky s ikonami okolo cerkvi či putovanie na ľutinskú
horu. Na gréckokatolíkoch si vážim ich úžasnú
skromnosť, čestnosť a pracovitosť. Ich život je taký,
aký je život ich cirkvi. Plný zvratov, prenasledovania a často aj poníženia. Čo je však dôležité, nikdy
nestratili svoju vieru, nezapredali svoje hodnoty
a sú príkladom pre tento svet. Všetkým vám, ktorí
v tejto chvíli čítate tieto riadky Slova, ktorého som
takisto čitateľom, prajem, aby ste vo svojich rodinách
nachádzali pokoj, radosť a istotu. Nech roky, ktoré sú
pred vami, sú pre vás naplnením všetkého, po čom
v živote túžite.

VIETE, ŽE...?
Pred niekoľkými rokmi
boli v internetovom
priestore zverejnené všetky slovenské
ľudové piesne. Túto
najväčšiu zbierku
ľudových piesní
zo Slovenska (ide
o desaťtisíce piesní)
pomohla zdigitalizovať
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Nájdete ich na webe
ludoslovensky.sk.
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ROZPRAVA
O AUTORITE RODIČOV
Peter FUDALY

V čom teda spočíva autorita otca a autorita matky?
V čom sa navzájom odlišujú a v čom sú zároveň jedineční? Ako sa vzájomne dopĺňajú, a tak verne a zodpovedne
môžu plniť zverenú úlohu rodičovskej autority?
O AUTORITE MATKY
Pri úvahe o autorite matky by som sa
v poveľkonočnom období rád inšpiroval
významným symbolickým gestom zapálenia svetla a začatia sviatočného obradu
ženou (matkou) v čase šabatu (pozri
minulé číslo). V tomto symbole možno
sčasti vybadať to, čo charakterizuje autoritu matky. Ja osobne vnímam tri nosné
piliere autority matky, a to „zapaľovať,
osvetľovať a požehnávať“.
Zapálením sviečok vstupuje rodina do slávenia konkrétneho sviatku. Matka týmto
gestom dáva impulz pre dianie, v ktorom
sa rodina zjednocuje pri prežívaní istého
okamihu. Žena (matka) je pozvaná
iniciovať, podnecovať či inšpirovať členov
svojej rodiny ku konaniu, k prežívaniu
prítomnosti.
Svetlo sviatočných sviec uprostred stola
osvetľuje jednotlivých členov rodiny
a zároveň sprítomňuje skutočnosť, kvôli
ktorej sa rodina stretáva. Matka je pozvaná osvetľovať – prinášať svojim deťom
svetlo, nádej či perspektívu v situáciách,
keď sú v tme, nevidia, blúdia. Je pozvaná
privádzať členov rodiny k vytváraniu
vzájomných vzťahov. Upriamuje ich pozornosť na to, čo je podstatné a dôležité.
Ak treba, usmerňuje a pripomína, čo je
úlohou, povinnosťou, zodpovednosťou či
právom konkrétneho člena rodiny.
Požehnávaním sviečok vyslovuje pani
domu slová zvelebovania a vďaky
za prikázania, ktoré sú svetlom pre život.

Slovo ženy (matky) je silným nástrojom,
ktorým dokáže vyjadriť svoje najhlbšie city, ale i zraniť. Matka je v rodine
pozvaná komunikovať svojim deťom, že
sú bezpodmienečne milované. Teší sa
z ich úspechov a povzbudzuje ich v čase
neúspechu. Svojim deťom tak odovzdáva
jedinečnú skúsenosť osobnej hodnoty
a skutočnosť, že ich život môže byť jedným sviatkom či slávnosťou.
Prítomnosť týchto pilierov môžeme
v histórii nájsť u mnohých žien a matiek, ktoré svojím konaním buď priamo
vplývali na chod dejín (napr. cisárovná
Mária Terézia, cárovná Katarína Veľká...),
alebo stáli za rozhodnutím, či konaním
mnohých významných autorít (napr. Jana
z Arcu a jej vplyv na francúzskeho kráľa
Karola VII. v záujme ochrany Francúzska pred anglickou okupáciou; Brigita
Švédska a jej apel na pápeža Urbana V.,
aby sa vrátil do Ríma; Matka Terézia a jej
dielo, a vplyv na predstaviteľov štátov
v záujme najzraniteľnejších; či konanie
Ježišovej matky Márie na svadbe v Káne
Galilejskej...).
V uvedených prejavoch matkinej autority
môžeme vnímať jej prevažujúce zameranie na prežívanie a vnútorný život jednotlivca, rodiny, komunity, spoločenstva
a na vzťahy vnútri nich.

O AUTORITE OTCA
V uvažovaní o autorite otca sa tiež inšpirujem obrazom sviatočného obradu večere

v židovskej rodine a otcovou rolou počas
nej. Pri slávení väčšiny významných sviatkov otec rodiny požehnáva víno, rozdeľuje
chlieb a prednáša modlitby, resp. vysvetľuje význam sviatku. Rovnako ako pri úvahe
o autorite matky, aj v otcových gestách
môžeme symbolicky vidieť tri piliere
autority otca, a to „požehnávať, rozdeľovať
a vyučovať“.
Prednášaním slov požehnania nad vínom
otec podobne ako matka zvelebuje, dobrorečí, vzdáva vďaku za všetky významné
dejinné udalosti. Víno je symbolom radosti, ale i výsledkom usilovnej práce. Otec je
pozvaný komunikovať svojim deťom, že im
dôveruje. Vytvára príležitosti na získanie
rôznych životných skúseností, ukazuje im
slovom i osobným príkladom, ako pretvárať svet okolo seba a mať z neho úžitok.
Pri rozdeľovaní chleba dáva z jedného
spoločného chleba všetkým členom rodiny
istú časť. Silný symbol toho, že otec rodiny
je zodpovedný za jej život vlastným „dávaním sa“. Otec rodiny je pozvaný zabezpečiť
všetko potrebné na prežitie každého člena
rodiny individuálne i rodiny ako celku.
Nielen na biologickej, ale i sociálnej,
psychickej a duchovnej úrovni – postarať
sa o to a pripraviť svoje dieťa na to, aby
obstálo a prežilo na všetkých úrovniach
života a časom dospelo k osamostatneniu.
Okrem dávania sa je pozvaný aj odovzdávať a rozdeľovať zo svojho „bohatstva“
– materiálneho i duševného (skúsenosti,
zručnosti, vedomosti, postoje, presvedčenia, autoritu...).
Pri mnohých sláveniach je súčasťou prednášanej modlitby opis konkrétnej udalosti,
ktorá sa sviatkom pripomína. Otec tak
vyučuje – upriamuje pozornosť na minulosť, ktorá je transformovaná do náboženských a kultúrnych presvedčení spoločenstva i jednotlivca a sprítomňovaná
v ich konkrétnom konaní. Je pozvaný byť
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AUTORITA RODIČOV
JE DÔLEŽITÁ PRE

BEZPEČNÚ JAZDU
NAŠICH DETÍ

pexels.com

sprostredkovateľom rodinnej, kultúrnej
a náboženskej tradície, ktorej je súčasťou
on i jeho rodina. Nesie a odovzdáva to, čo
v slovenčine celkom výstižne označujeme
ako „dedičstvo otcov“.
Žiada sa mi u otca doplniť ešte jeden
prvok, ktorý by mal spájať tieto tri piliere
otcovej autority. Myslím si, že pre dobro
celej rodiny je potrebné, aby bola autorita
otca realizovaná s láskou a múdrosťou.
Inak hrozí, že uvedené piliere otcovej autority môžu mať rôznu podobu – od tvrdých
a chladných ako kameň až po netvárne
a nestabilné ako kopa piesku. Mne osobne

vždy pomáha obraz postavy milosrdného
otca márnotratného syna...

O KOLESÁCH NA BICYKLI
Na záver tejto rozpravy o autorite rodičov
sa vrátim k jej prirovnaniu ku kolesám
na bicykli (pozri minulé číslo). Nezáleží na tom, ktorý z rodičov ktoré koleso
predstavuje, ale je dôležité, aby „rodinný
bicykel“ mal obidve kolesá. Niekedy sa
jedno koleso pokazí, prestane fungovať,
prípadne odpadne. Stáva sa... Vtedy je
nevyhnutné využiť primerané a dostupné spôsoby a prostriedky na opätovné

sfunkčnenie bicykla. Vyžaduje to čas,
trpezlivosť, tvorivosť a niekedy i pomoc
zvonku...
Pre bezpečnú jazdu našich detí životom
je životne dôležité, aby mali osobnú skúsenosť s prítomnosťou uvedených pilierov
autority matky i otca. Táto skúsenosť
formuje to, ako a aké vzťahy si budú v budúcnosti vytvárať, aké postoje si osvoja
k autoritám vo všeobecnosti či akými
rodičovskými autoritami napokon budú
raz ony pre svoje deti.
(dokončenie z minulého čísla)
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AKO SA RODÍ
AKATIST

horodičke s vlastným nápevom, stichiry
a záverečnú modlitbu.

Marko DURLÁK

Akatist si vyžadoval oveľa viac času
na napísanie, pretože v ňom bolo treba
zohľadniť viaceré prvky, ktoré by správny akatist mal mať. Modelom pre tvorbu
akatistov je prvý a doteraz najslávnejší
akatist k Bohorodičke, ktorého autorstvo sa pripisuje viacerým autorom,
najviac asi sv. Romanovi Sladkopevcovi
a konštantínopolskému patriarchovi
Germánovi. Tento akatist zložený z 24
kondakov (ikosov) bol napísaný tak, že
každý kondak či ikos sa začínal postupne na jedno písmeno gréckej abecedy
počínajúc písmenom alfa a písmenom omega končiac. Rozhodol
som sa tento model uplatniť aj
na klokočovský akatist, ale
podľa písmen slovenskej
abecedy. Ďalšími dôležitými kritériami sú
teologický a historický
rozmer, a v neposlednom rade aj poetický.

Asi pred rokom ma oslovil košický
tohto roka. Tam sa žiadalo zložiť tropár
vladyka Milan s prosbou, či by som nea kondak, v ktorom by boli v skratke
zložil moleben a akatist ku klokočovskej
zhrnuté hlavné body: historická skuikone Presvätej Bohorodičky pri príležitosti jubilea 350 rokov od jej zázračného slzenia. Rád som súhlasil, a to
prinajmenšom z dvoch dôvodov.
Mám rád prácu s liturgickými
textami, nielen s tými starými, ktoré príležitostne
prekladám do slovenčiny, ale mal som tú
česť zložiť aj zopár
nových služieb či
už pre našu cirkev
doma, alebo aj pre
gréckokatolícke
eparchie mimo
V Cirkvi odpradávna
Slovenska, ktoré
platí zásada: lex orandi,
ma o to prosili.
lex credendi, čo znameTým druhým dôvoná, že tak ako sa Cirkev
dom je môj blízky
modlí, čo v modlitbách
vzťah k Bohorovyslovuje, v to aj verí.
dičke ako takej,
Preto by sa v modlitale aj k jej ikonám,
be, ktorá sa obracia
medzi ktorými
na Bohorodičku, mali
práve tej klokočovobjaviť aj hlavné pravdy
skej patrí osobitné
o Bohorodičke, v ktoré
miesto. Visí rovno
veríme, a to: jej panad mojou postenenské počatie a trvalé
ľou. Často sa na ňu
panenstvo aj po pôropozerám, či skôr
de, jej nepoškvrnená
hľadíme navzájom
čistota a bezhriešnosť,
jeden na druhého
ktoré ju vyzdvihujú
a myšlienkami
nad všetko ostatné
komunikujeme.
stvorenie, jej neprestáA tak som jej
vajúca služba príhovopovedal: „Vladyru za všetok ľud a pod.
čice moja vsemíVšetky tieto pravdy vielostivaja, ideme
ry o Márii možno nájsť
Obraz Bohorodičky v Malom Bereznom zhotovený p. Oľgou Volosjanskou v r. 2017. Zdroj: Archív Marka Durláka
spoločne do toho!
aj v novom akatiste ku
Ty mi budeš dávať
klokočovskej Bohoronámety a myšlienky a ja ich budem klásť
točnosť slzenia ikony, aktuálne zverenie
dičke: „Raduj sa, záštita ľudského rodu;
na papier, dobre? A prosím ťa, nedaj sa
sa Bohorodičke do ochrany i túžba
Raduj sa, rodička Slnka spravodlivosti;
zahanbiť.“
napodobňovať jej cnosti. Moleben má
Raduj sa, Panna, Božou mocou zatierovnakú štruktúru ako klasický mariánnená; Raduj sa, Panna i Matka BožieAko prvý sa zrodil moleben. Kvôli tomu,
sky moleben, ktorý dôverne poznáme.
ho Syna“ a pod.
aby po prvýkrát zaznel na otvorení
Má však okrem spomínaného tropára
jubilejnej brány v Klokočove v januári
a kondaku aj iné čítanie, invokácie k Bo(dokončenie v nasledujúcom čísle)
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zo života
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LÁSKA,
BOŽE, LÁSKA
Anička a Adam
Za pomoci priateľov na dedine u starých
rodičov som sa v desiatich rokoch dopracoval k svojej prvej závislosti. Fajčil som
každý deň dve až štyri cigarety. Potom som
to naučil aj kamarátov v mojom bydlisku.
Postupne fajčili všetci. Časom sa počet
cigariet zvyšoval. Denne to bola už skoro
škatuľka desiatich cigariet.
V dvanástich rokoch som prvýkrát vyskúšal
marihuanu, ale nemal som pri nej žiadny
extra zážitok. Až v šestnástich som ju začal
intenzívne fajčiť deň čo deň. Bol to intenzívny stav s pocitom pokoja a uvoľnenia.
Na mojej prvej strednej škole ju spolužiaci
nielen fajčili, ale niekoľko ju i predávalo.
Môj prístup k škole bol pasívny. Nemal
som ju rád. Často som chodil poza školu.
Nebavilo ma byť v triede, a keď som tam
predsa bol, mal som všetkých na háku.
Nakoniec som odišiel na inú strednú školu.
Musel som urobiť osem prestupových
skúšok. Spravil som ich.
Počas tých prázdnin sa však v mojom živote začali diať zaujímavé veci. Opustila ma
priateľka a ja som to psychicky nedokázal
uniesť, preto som sa začal flákať dlhé dni
a noci vonku, ničiť sa na diskotékach.
Jeden večer som sa veľmi opil. Kamarát ma
pozval do auta, kde sa predával pervitín.
Vypadol som z neho. Našťastie stálo. Ani
neviem, ako som sa ocitol u neho vo výťahu
a na telefóne som mal narysované dve
čiary. Povedal mi, že mi bude lepšie, keď si
to dám, tak som si šnupol. V tom momente
som vytriezvel a nakopla ma neskutočná energia. Bol by som svet na pleciach
preniesol. Okamžite sa mi to zapáčilo
a chcel som to stále, lebo ten nášľap bol
neuveriteľný.
Začal som experimentovať s pervitínom,
lenže to je drahá záležitosť, a tak som ho
začal aj v malom predávať, aby som si
aspoň pre seba spravil nejakú maržu. Keď
bol s „pikom“ problém v mojom meste,
spoznal som chalana, ktorý mi kompletne
zmenil život. Objavil som legálne synte-

tické drogy. Takzvané design drugs. Sú to
molekuly a zlúčeniny chemikálií, ktoré
nie sú zakázané. Tak sa začala moja cesta.
Začal som konzumovať najprv v malých
dávkach. Bol to silný „matroš“. Tie stavy, čo
som mal po jednej dávke, som nemal ani
po desiatich z „perníka“. Stal som sa konzumentom aj experimentálnym človekom,
ktorý skúšal rôzne nové molekuly. Slovami
nikdy nepopíšem, čo to znamenalo. Keď
si to vraciam späť v myšlienkach, bolo to
hrozné. Prežíval som peklo na zemi. Zrútil
som sa psychicky, fyzicky, rodinu som
zničil. Nielen ju. Všetko, proste komplet
všetko. Videl som len seba a to, ako sa
dostať k droge.
Rozhodol som sa zmeniť život. Po desiatich príjmoch na psychiatrii a troch
neúspešných liečeniach (to ani nemô-

žem nazývať liečením, keďže som vždy
utiekol) som nakoniec dokončil v roku
2016 svoje prvé liečenie. Bolo to desať
týždňov. Spoznal som zaujímavých ľudí,
terapeutov, komunity. Nastúpil som
do resocializačného zariadenia a bol som
tam pol roka. Keď som vyšiel, vrátil som
sa do procesu normálneho života, pracoval som, býval s priateľkou, čo mala už aj
deti. Život išiel fajn, až som zrecidivoval
a bol naspäť v drogách. Keď som išiel
na druhé liečenie, priateľka ma nechala.
Dokončil som ho. Vyšiel som, ale bol som
veľmi sklamaný z toho, čo som stratil,
a tak som po piatich mesiacoch znovu
zrecidivoval.
Ustál som to ako-tak, ale začala sa najväčšia zmena v mojom živote. Jedného dňa
som kráčal na vlak domov a stretol som
dvoch chalanov zo Spojených štátov. Viem
po anglicky, a tak som nemal problém
s nimi komunikovať. Boli to duchovne
založení ľudia a spýtali sa ma, či som pokrstený a či mám vieru. Mňa do kostola nik
netlačil a nik mi vieru neukázal. Navrhli,
aby som sa dal pokrstiť, našiel svoju vieru
a nasledoval ju.
(dokončenie v nasledujúcom čísle)

SPOLU S BRATOM JEŽIŠOM (2)
Ježišu, nebeský brat! Len jedného sa bojím, aby som nebol zatratený naveky. Veľmi túžim po tom, aby som sa spolu s tebou tešil v tvojom kráľovstve. Kým som však na zemi,
nie som si istý, či budem niekedy s tebou. Povedz mi, brat môj, čo mám robiť?
Vo svojej duši počúvam duchovnú odpoveď. Ježiš odpovedá: Brat, sestra, teším sa, že
ma prosíš s takou dôverou. Nehnevám sa, že ma nazývaš bratom, tak som sa aj zjavil.
Pre mňa bolo veľkou radosťou prijať na seba podobu sluhu, radosťou bolo pre mňa aj
to, že som pracoval, žil na zemi tak, ako ty žiješ, pracuješ. Tak som žil ja, ako žiješ ty,
vo všetkom som sa stal podobný tebe, iba v jednom nie, v hriechu. Pýtaš sa, čo máš
robiť, aby si bol spasený? Bojíš sa pekla? Ó, brat, sestra, nie je to zlé, že sa bojíš pekla.
Strach z pekla ešte nikomu nepoškodil, naopak, ten, kto sa bojí pekla a nechce sa
do neho dostať, ba aj žije tak, aby sa do neho nedostal, ten sa do pekla nedostane.
Do pekla pôjde ten, kto nemá záujem o peklo, kto nemá záujem o nebo, o prikázania. V tom musíš byť veľmi múdry. Máš Cirkev, máš kňazov, oni ti všetko vysvetľujú.
Poslúchaj ich a buď spokojný s ich učením. Chceš bratské napomínanie? Poslúchaj
hlas svojho svedomia – ja vždy k tebe hovorím. Ak pôjdeš za tým dobrým hlasom,
ktorý napomína k dobrému, a budeš sa chrániť zla, pamätaj, že je to moje bratské
napomínanie. Niet tam násilia, je to milé napomínanie. Ak to zachováš, budeš
šťastný, ak to nezachováš, bude to tvoje nešťastie. Ďakujem ti, Ježišu, za poučenie,
pomáhaj mi v budúcnosti, pomáhaj mi niesť ťažké kríže, pomôž mi, aby som žil
a pracoval na Božiu slávu a raz sa s tebou naveky tešil. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

Ak chcete žiť, slová musia zomrieť.

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Ž 92, 13

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Všetky aktivity GMPC prebiehajú online formou. Viac na FB stránke: GMPC.
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru
podľa dohody
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Aktivity Unipas Košice fungujú na online
Unipas stredách, kde sa stretávame online
na liturgiách v katedrále, cez TV Logos a potom
cez youtube máme každotýždenné stretká, čo
sa však deje v uzavretej skupine. Ak by však
mal niekto záujem, môže nás kontaktovať a my
ho do tejto skupiny pridáme. Všetky informácie sú na FB stránke UNIPAS KE.
UPeCe Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com

KTORÁ FĽAŠA
SA NAPLNÍ AKO PRVÁ?

„SPRAVODLIVÝ, SŤA PALMA ZAKVITNE
a vyrastie sta céder z Libanonu.“
Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Anna Daňová, študentka, animátorka
Pri hľadaní výrazu spravodlivosť môžeme nájsť mnoho
spojení, napr. sudca, klamstvo či neprávosť, ale aj Boh a kríž.
Je to široké spektrum, no kde je pravda? Spravodlivosť
je čnosť, ktorá okrem iného hovorí, že sme povinní dať
každému to, čo mu patri. Svätý Vincent hovorí: „Čím viac si
osvojíme čnosť spravodlivosti, tým viac mu budeme podobní a náš život sa naplní pravou duchovnou radosťou.“ Tu je
ukryté srdce spravodlivosti. Lebo aj napriek ťarche, ktorú
mnohokrát vidíme ako prvú, je to práve radosť, ktorá naplní
náš život, ak si spravodlivosť osvojíme do každučkého dňa.
Páči sa mi to . Odpovedať

Laura Pesteňová, študentka
Ľudia často zabúdajú, že spravodlivosť hra dôležitú úlohu
v našom živote. Je to jedna zo základných spoločenských
hodnôt. Spravodlivý sťa palma zakvitne. Palma tak isto
ako céder potrebuje vodu, aby vyrástla. Čo to znamená?
Znamená to, že voda je pre náš život veľmi dôležitá. Tak
ako potrebujeme vodu, tak je potrebná aj naša viera. Viera
v Ježiša Krista. Viera je to, čo nás všetkých drží pohromade
a posúva ďalej. Viera v to, že keď zomrieme, budeme spasení a budeme v nebi po boku nášho nebeského Otca, ktorý
obetoval svojho Syna, aby sme zakvitli a vyrástli.
Páči sa mi to . Odpovedať

Peter Vatraľ, študent

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.

S ÚSMEVOM
Chlapec sa vráti domov zo školy s poznámkou
v žiackej knižke: „Váš syn nič nevie.“
Prečíta si ju otec, vezme pero a píše: „Veď práve
preto chodí do školy!“

169

O spravodlivosti sa hovorí, že je slepá. Nevidí. Čaká. Rovnako čakáme aj my. Čakáme, či sa spravodlivosť prikloní
na našu stranu, alebo na stranu toho, kto stojí oproti nám.
Keď sme v stave, v ktorom už len čakáme na rozsudok, je
neskoro konať. Už stojíme pred rozhodnutím, ktoré nezávisí
od nás. Ale spravodliví v srdci, spravodliví svojimi úkonmi
sa nemusia báť, že ich skutky nie sú práve teraz ohodnotené
– naopak, zdanlivo sa zdajú akoby nepovšimnuté. Ale ony
len kvitnú – rovnako aj my s nimi. Takýto vážny výsledok
neprichádza hneď.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
tiemporeal.com.pe

PODUJATIA

73

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

Fľaša číslo 5. Niektoré
potrubia nie sú pripojené.

go(o)dbook
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SVÄTÝ MARTIN DE
PORRES
Tento svätý (1579 –
1639) pochádza z Peru.
Jeho matka bola
černošská otrokyňa.
Vzhľadom na svoju
tmavú pleť sa nemohol
stať rehoľníkom, a preto vstúpil do kláštora
Panny Márie Ružencovej ako laický služobník. Na urážky bratov,
ktorí ho pre farbu pleti
neprijímali, odpovedal
s pokorou a úsmevom,
až mu nakoniec bolo
udelené povolenie stať
sa rehoľným bratom.
Tak venoval svoj život
službe chudobným
a chorým. Svätorečený
bol v roku 1962.

NAPÍŠTE NÁM

www.casopisslovo.sk
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z kresťanského sveta

vaticannews.va

www.casopisslovo.sk

NEMECKÍ BISKUPI PRIZNALI VINU
SVOJICH PREDCHODCOV

PRAHA/ČESKO g Českí a moravskí biskupi
28. apríla na 122. plenárnom zasadnutí Českej
biskupskej konferencie v Olomouci, ktorá trvala
iba jeden deň, zvolili nové vedenie. Na zasadnutí
sa zúčastnil i apoštolský nuncius v Česku Charles
D. Balvo. V úvode predseda konferencie kardinál
Dominik Duka, ktorému sa končilo druhé päťročné funkčné obdobie, prítomných informoval
o dianí v spoločnosti a v Cirkvi. V rámci programu bol za nového predsedu zvolený olomoucký
arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.
Podpredsedom sa stal královéhradecký biskup
Jan Vokál. Odchádzajúci predseda sa poďakoval
všetkým, ktorí mu vo funkcii pomáhali. Svojmu
nástupcovi zaželal hojnosť Božieho požehnania.
V mene slovenských biskupov novému vedeniu
Českej biskupskej konferencie zablahoželal
bratislavský arcibiskup metropolita a predseda
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav
Zvolenský. (TK KBS)
SITA (AP)

BERLÍN/NEMECKO g Nemeckí katolícki biskupi po 75 rokoch od konca druhej
svetovej vojny pripustili u svojich predchodcov v úrade historickú spoluvinu na zločinoch, ktoré sa stali. V dokumente, ktorý vo výročný deň oslobodenia koncentračného tábora Dachau 29. apríla predstavil predseda Nemeckej biskupskej konferencie limburgský biskup Georg Bätzing, sa uvádza: „Vzhľadom na to, že sa biskupi
jednoznačným nesúhlasom nepostavili na odpor, ale mnohí, naopak, posilňovali
vôľu obyvateľov, nesú na vojne spoluvinu.“ Dokument tiež uvádza faktory, ktoré
ovplyvnili konanie katolíckej cirkevnej hierarchie v čase vojny, pričom sa nezameriava na jednotlivých vtedajších biskupov, ale konferenciu ako celok. (RV CZ)

NOVÉ VEDENIE
ČESKEJ BISKUPSKEJ
KONFERENCIE

RÍM/TALIANSKO g Uplynulo desať rokov od
chvíle, keď 16. apríla v Ríme zomrel kardinál
Tomáš Špidlík. Dodnes je považovaný za
jedného z najväčších znalcov na spiritualitu
kresťanského východu, o čom svedčí jeho 140
vydaných knižných titulov a viac ako 600 publikovaných článkov. V roku 2003 bol vymenovaný za kardinála pre zásluhy v oblasti štúdia
a v službe pre jednotu kresťanov. (TS ČBK)
VATIKÁN g Emeritný pápež Benedikt XVI.
oslávil 16. apríla 93 rokov. Domovom emeritného pápeža je kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Ako uviedol jeho osobný sekretár Mons.
Georg Gänswein, vzhľadom na opatrenia proti
nákaze neprijímal návštevy, prijal však množstvo blahoprajných telefonátov. Pápež Benedikt
XVI. je tiež sústavne informovaný o vývoji pandémie a každý deň sa modlí za chorých a tých,
ktorí trpia z dôvodu vírusu. (TK KBS)
HAAG/HOLANDSKO g Rozsudkom Najvyššieho súdu z 21. apríla sa rozširuje možnosť eutanázie v Holandsku. Lekári „môžu
u pacientov s pokročilou demenciou napísať
preventívnu žiadosť o eutanáziu, než demencia postúpi do takej miery, aby znemožnila
dlhodobé vyjadrenie vôle“. Ide o reakciu na
prípad lekárky, ktorá podala smrtiacu látku
žene s Alzheimerovou chorobou. Odvoláva sa
pritom na predchádzajúcu žiadosť pacientky,
ktorá však po vypuknutí ochorenia zmenila
názor. (RV CZ)

MAĎARSKO ODMIETLO PRIJAŤ
ISTANBULSKÝ DOHOVOR
BUDAPEŠŤ/MAĎARSKO g Poslanci maďarského parlamentu schválili 5. mája
politické uznesenie o nutnosti ochrany detí a žien, ako aj o odmietnutí pripojenia sa k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu, ktorý je tiež známy ako Istanbulský dohovor.
Uznesenie vyzýva vládu, aby nerobila žiadne ďalšie kroky smerom k uznaniu záväznej účinnosti predmetného dohovoru a aby sa aj v inštitúciách Európskej únie
zasadzovala za nepripojenie EÚ k Istanbulskému dohovoru. Dôvodom na odmietanie ratifikácie dohovoru je podľa prekladateľov uznesenia spôsob, akým Rada
Európy v dohode definuje rod. Ratifikáciu podľa nich nemožno podporiť ani
preto, že ustanovenia dohovoru týkajúce sa azylu založeného na princípe rodu sú
v rozpore s maďarským právnym poriadkom ochrany proti ilegálnemu prisťahovalectvu. V dokumente sa tiež uvádza, že body Istanbulského dohovoru týkajúce
sa ochrany detí a žien proti násiliu sú už súčasťou maďarského právneho systému,
ktorý poskytuje právne záruky každému, kto je odkázaný na ochranu. (TASR)

www.casopisslovo.sk
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PANDÉMIA
VO VATIKÁNE
Jaroslav GIROVSKÝ

Predošlé týždne poznačili život na celej Zemi a výnimkou
neostal ani najmenší štát sveta. Aj Svätý Otec František
sa usiloval robiť kroky boja s pandémiou i kroky, ktoré by
pomohli trpiacim.
Svätý Otec František v talianskych uliciach. Zdroj: i.dailymail.co.uk

písma predniesol zo stredu Námestia sv.
Petra svoju meditáciu. Vyzval objať kríž
tejto doby, ale vysvetlil, že to je možné
len v nádeji, ktorou je sila viery.

Prvý prípad nákazy koronavírusom bol
vo Vatikáne zistený 5. marca. Hneď na to
boli ambulancie vatikánskeho zdravotného strediska zatvorené z dôvodu dezinfekcie. 10. marca sa z dôvodu zamedzenia
šírenia choroby pre turistov uzavrelo
Námestie sv. Petra, vatikánske múzeá,
nekropoly pod Bazilikou sv. Petra, múzeá
v letnej rezidencii pápežov v Castel Gandolfe a múzeá pápežských bazilík.
Aby Svätý Otec uľahčil nepriaznivú
ekonomickú situáciu, 10. marca dočasne
znížil nájom v nehnuteľnostiach, ktoré
Vatikán prenajíma, a 12. marca poslal
na pomoc miestnej charite stotisíc eur.
V nedeľný podvečer 15. marca Svätý Otec
urobil púť do rímskych chrámov Santa

Maria Maggiore, aby si uctil ikonu Salus
populi Romani, a do Chrámu sv. Marcela,
aby sa pomodlil pri kríži. Pamätal na nakazených, zomrelých, ich príbuzných
a priateľov, ale aj na zdravotníkov a tých,
ktorí v ťažkom čase slúžili spoločnosti.
V rímskej diecéze pribudli 20. marca
štyri mimoriadne azylové domy pre
bezdomovcov. Svätý Otec František tiež
27. marca daroval tridsať respiračných
prístrojov talianskym a španielskym
nemocniciam.
Milióny ľudí sa 27. marca o osemnástej hodine spojilo v kajúcej pobožnosti
za ukončenie pandémie, ktorú v živom
prenose mnohých televízií viedol Svätý
Otec. Po úvodných čítaniach zo Svätého

Následne vyšiel na priečelie baziliky, kde
si uctil prinesenú ikonu Salus populi Romani a kríž z Kostola sv. Marcela. Potom
bola v átriu pred vstupom do baziliky
vystavená Eucharistia. Po prosebnej
modlitbe Svätý Otec udelil mimoriadne
eucharistické požehnanie Urbi et orbi,
ktoré bolo spojené s možnosťou získať
úplné odpustky aj sledovaním priamych
prenosov cez médiá.
Noviny Talianskej biskupskej konferencie Avvenire priniesli 24. marca správu,
že pre pandémiu zomrelo asi šesťdesiat
talianskych kňazov. Nakazení boli aj
biskupi a vírus neobišiel ani kardinálov.
30. marca bolo ochorenie zistené u kardinála Angela De Donatisa, ktorý bol hneď
hospitalizovaný, a jeho stav sa do Veľkej
noci výrazne zlepšil.
Ako 8. apríla informoval hovorca Svätej
stolice Matteo Bruni, celkový počet
prípadov infekcie koronavírusom v rámci
Vatikánu bol osem, pričom dve z osôb
boli už k času vyhlásenia uzdravené.
Pandémia zanechala nezvyčajnú stopu
na prežívaní Veľkej noci aj vo Vatikáne,
keďže sa uskutočnila bez ľudí a mnohé
bohoslužby boli v iných či skromnejších priestoroch. Taktiež veľkopiatková
zbierka pre Svätú zem bola preložená
na 13. september, teda na nedeľu pred
sviatkom Povýšenia svätého Kríža.
Ako informovalo 15. apríla tlačové stredisko, Dikastérium pre integrálny ľudský
rozvoj zriadilo špeciálnu komisiu, ktorá
má analyzovať a reflektovať sociálno-ekonomické a kultúrne výzvy budúcnosti.
Zamerajú sa napríklad na pomoc miest-
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nym cirkvám a ich reakcie na vzniknuté
krízové situácie.
Svätý Otec František daroval 22. apríla
desať pľúcnych ventilátorov do Sýrie
a tri do Jeruzalema a v nasledujúci deň
pápežových menín, ktorý nesie meno sv.
Juraja, bolo niekoľko dýchacích prístrojov
odovzdaných aj nemocniciam v Rumunsku, Španielsku a Taliansku.

dôstojnosti a hodnosti. Autorstvo ikony
Salus populi Romani je prisudzované sv.
Lukášovi, ktorý ho namaľoval v Jeruzaleme, odkiaľ ho sv. Helena v štvrtom storočí
dopravila do Konštantínopola.

MILOSTIVÝ KRÍŽ
Z KOSTOLA SV. MARCELA
Milostivý kríž veľkých rozmerov s Kristovou sochou z dreva sa uchováva v bočnej
kaplnke Kostola sv. Marcela na Via del
Corso neďaleko Piazza Venezia. Mesto
Rím si pred týmto krížom s ukrižovaným
Kristom pripomína záchranu z morovej
nákazy v roku 1522.
Úcta k rozmernému krížu s drevenou
postavou Ukrižovaného vzrástla 23. mája
1519, keď požiar celkom zničil kostol,
v ktorom sa kríž nachádzal na hlavnom
oltári. Kríž sa však medzi tlejúcimi zvyškami chrámu našiel úplne neporušený
a pri ňom horela malá olejová lampička.
Odvtedy sa každý piatok skupina veriacich schádza na modlitbu pred krížom.
8. októbra 1519 nariadil pápež Lev X.
vybudovať nový chrám, do ktorého bol
kríž umiestnený.
O tri roky neskôr, keď mesto zasiahol tzv.
veľký mor, vyniesli Rimania kríž do ulíc,
a to aj napriek zákazom, ktoré mali za-

Vatikán začal 4. mája s postupným uvoľňovaním obmedzení.

1931

IKONA SALUS POPULI
ROMANI
Byzantská ikona Presvätej Bohorodičky,
ktorá drží na rukách malého Ježiša, je
umiestnená v paolínskej kaplnke baziliky
Santa Maria Maggiore v Ríme. Ikona prišla do Ríma v roku 590 za pápeža Gregora
Veľkého pravdepodobne z Kréty.
Zobrazuje scénu, pri ktorej Matka objíma
pravou rukou dieťa sediace na jej ľavej
ruke. Je oblečená do tmavomodrého
plášťa so zlatým lemovaním. Na rímskej ikone má Bohorodička na čele kríž,
namiesto hviezd na čele a pleciach, ktoré
bývajú na ikonách neskorších storočí.
Máriina ruka neukazuje na Ježiša, ale
smeruje nadol, k osobe stojacej pred
ikonou, v žehnajúcom geste – vystiera
palec, ukazovák a prostredník, čo symbolizuje trojičné tajomstvo, pričom malíček
a prstenník sú zohnuté a spojené na znak
spojenia božskej a ľudskej prirodzenosti
v osobe Krista. Bohorodička má na prostredníku pravej ruky prsteň ako znak

27. MAREC 2020
Pomenovanie Salus populi Romani, čo
doslovne znamená Spása rímskeho ľudu,
je starodávny mariánsky titul, hoci jeho
pôvod siaha do predkresťanských čias.
Ikonu Salus populi Romani nariadil pápež Gregor Veľký v roku 593 nosiť počas
veľkonočných osláv v procesii po Ríme
na zastavenie moru. Pápež Pius V. v roku
1571 pred ikonou vymodlil víťazstvo
v bitke pri Lepante. Pápež Gregor XVI.
sa modlieval pred ikonou v roku 1837
za skončenie cholerovej epidémie. O rok
neskôr dal Bohorodičku a Krista na ikone
korunovať.

brániť šíreniu epidémie. Kríž bol nosený
ulicami Ríma k Svätopeterskej bazilike.
Jeho putovanie trvalo šestnásť dní, od 4.
do 20. augusta 1522. S postupujúcimi
sprievodmi mor začal ustupovať. Keď sa
sprievod vrátil späť do kostola, morová
epidémia úplne zmizla.
Od roku 1600 sa sprievody s krížom stali
súčasťou slávení svätých rokov. Na jeho
zadnej strane je zoznam pápežov a dátumy jubilejných rokov. V roku 2000 sv. Ján
Pavol II. s týmto krížom slávil vyvrcholenie Veľkého jubilea.

Milostivý kríž z Kostola sv. Marcela. Zdroj: cruxnow.com/3bp.blogspot.com
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Ikona Salus Populi Romani. Zdroj: zenit.org
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napíšte nám
spravodajstvo
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KOŠICKÁ EPARCHIA OSLÁVILA SV. VEĽKOMUČENÍKA JURAJA
aby si našiel inšpirujúci vzor“. V prvých
storočiach bol takýto kult hrdinskosti
prisúdený tým, ktorí vyznali svoju vieru
v Krista mučeníctvom. Vladyka Cyril
vykreslil kresťanský vzor hrdinu ako
takého, „ktorý dokáže prehrať, je slabý,
nespolieha sa na svoje sily, ale cez svoju
osobu necháva zažiariť Božiu silu, Božiu
pomoc...“ Zároveň vysvetlil, že dnes „je to
mučeníctvo každodenného života – mučeníctvo trpezlivosti, pokory, pracovitosti... Môže sa začínať v útlom veku cez

NA VEĽKEJ POĽANE
POĎAKOVALI ZA VERNOSŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
VEĽKÁ POĽANA g V zaniknutej obci Veľká Poľana v okrese Snina
sa 3. mája uskutočnila neverejná slávnosť, pri ktorej košický eparcha
Milan Chautur CSsR na mieste pôvodného chrámu posvätil nový
prestol a odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti 70. výročia likvidácie
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V homílii zdôraznil, že Boh,
tak ako vtedy, aj teraz dáva silu zostať verný a žiť svoju vieru. Svätú
liturgiu spoluslávili archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel, sninský protopresbyter Maroš Prejsa a otec Daniel Šarišský, farár
farnosti Snina-Brehy. Týmto spôsobom rodáci vyjadrili vďačnosť svojim predkom za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi a za to, že osemnásť
rokov žili svoju vieru bez svojho kňaza. (TSKE)

mučeníctvo detskej poslušnosti rodičom,
cez vydávanie svedectva v dospievaní
v ideál, v ktorý človek verí, v snúbeneckom živote, v manželskom živote...“
Po skončení svätej liturgie sa liturgický
sprievod presunul k priestorom novozrekonštruovanej pastoračnej miestnosti,
kde nasledoval obrad jej požehnania.
Rekonštrukciu realizovali miestni veriaci
svojím vkladom práce a služby a vytvorili
tak dôstojné miesto na budovanie spoločenstva farnosti. (-tm)

ŽIJÚCI PAMÄTNÍK
PREŠOVSKÉHO SOBORU
PREŠOV g V deň 70. výročia
tzv. Prešovského soboru – likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi
vo vtedajšom Československu
28. apríla udelila Konfederácia
politických väzňov Slovenska
spoločne s Gréckokatolíckym
arcibiskupstvom Prešov medailu
za utrpenie spôsobené komunistickým režimom a pamätný
list gréckokatolíckemu kňazovi
otcovi Imrichovi Marinčákovi,
poslednému žijúcemu kňazovi
a pamätníkovi udalosti. Ocenenie osobne odovzdal prešovský
arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Otec Imrich Marinčák v následnom rozhovore pre RTVS
priblížil okamihy z tohto obdobia, ktoré prežil ako bývalý bohoslovec,
svoje väznenie i pobyt v PTP. V roku 1970 štátna správa prekazila jeho
kňazskú vysviacku a kňazom sa stal až 9. marca 1997. Konfederácia
politických väzňov Slovenska udelila aj ďalšie pamätné listy vdovám
po prenasledovaných gréckokatolíckych kňazoch Anne Ivankovej (vdove po otcovi Michalovi Ivankovi), Kláre Ivankovej (vdove
po otcovi Františkovi Ivankovi), Helene Krajňákovej (vdove po otcovi
Jánovi Krajňákovi), Teodózii Kompérovej (vdove po otcovi Pavlovi
Kompérovi) a Márii Valkovej (vdove po otcovi Jánovi Valkovi). (IS PA)

IS PA

Dávid Kováč

SLOVINKY g Za účasti košického
eparchu Milana Chautura CSsR a apoštolského administrátora Košickej epachie
vladyku Cyril Vasiľa SJ, nevyhnutného
počtu kňazov a asistencie mohli 26. apríla
veriaci prostredníctvom TV Zemplín a TV
Logos sledovať archijerejskú svätú liturgiu z eparchiálnej slávnosti chrámového
sviatku sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. V kázni vladyka Cyril vysvetlil, že
i v dnešnej dobe „človek potrebuje obraz
hrdinstva na prekonanie ťažkých situácií,
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spravodajstvo

ZOMREL KŇAZ WALERIAN BUGEL

PREŠOV g Prešovský samosprávny kraj
a Nadácia PSK pre podporu rodiny 14. apríla informovali, že spustili nový web PSK pre ľudí. Ide
o projekt, ktorý chce zjednotiť ponuky pomoci
neziskových organizácií, občianskych združení,
iniciatív, charitatívnych organizácií, miest a obcí
pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých
ľudí v čase koronavírusu. Zaregistrovať sa môžu
dobrovoľne na webovej stránke www.pskpreludi.sk. Návštevníci portálu si tak následne
môžu vyhľadať služby podľa druhu alebo miesta
bydliska. Register ponúka služby ako rozvoz
teplej stravy/obedov, nákup potravín a drogérie,
nákup liekov, duchovnú službu ako rozhovor
s kňazom a iné služby. Informácie o službách
budú poskytovať aj traja zamestnanci na telefónnej linke call centra. Obyvatelia kraja môžu
na bezplatnú telefónnu linku 0800 221 051 volať
denne sedem dní v týždni od 8.00 do 16.00 hod.
Pracovníci call centra ich budú navigovať už
na konkrétnu službu v ich okrese, ktorú potrebujú. (L. Heilová)

Vo veku nedožitých 52 rokov 28. apríla v Třinci náhle zomrel kňaz Mgr. ThLic. Walerian
Bugel, Dr. hab.
Narodil sa 26. júla 1968 v Košiciach. Po štúdiách na Cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulte v Litoměřiciach a kňazskej vysviacke
v rímskom obrade pokračoval vo vyšších
teologických štúdiách na Ekumenickom
inštitúte KUL v Poľsku. Ako odborný asistent
pôsobil v rokoch 1994 – 1996 na Katedre
praktickej teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. Často slávil
liturgiu v Katedrále Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Od roku 1998 pôsobil na Cyrilo-metodskej teologickej fakulte
Univerzity Palackého v Olomouci. Ako vedec a teológ sa zaoberal ekumenickou
teológiou zameranou na východné kresťanstvo, medzináboženským dialógom,
problematikou východných katolíckych cirkví, východných liturgií a prekladmi
liturgických textov. Pôsobil aj vo východnom obrade pre veriacich vo farnosti
v Olomouci. Bol konzultantom pri realizácii televízneho seriálu o solúnskych
bratoch Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov. Pohrebné obrady v byzantskom
obrade sa uskutočnili 6. mája v Českom Těšíne. (Michal Glevaňák)

Miriama Hučková

Večná mu pamiatka!

ODPUST MLADÝCH NAŽIVO
KOŠICE – KLOKOČOV g Rada pre mládež Košickej eparchie odvysielala 1.
a 2. mája prostredníctvom TV Logos Odpust mladých NAŽIVO, ktorý v čase
pandémie nahradil tradičnú púť mladých.
V piatok podvečer sa zo štúdia – obývačky mladých konala online debata
s manželmi Valachovcami, autormi knihy Stenu dáme preč, na tému VSTAŇ
do vzťahu a vo vzťahu. Nasledoval Akatist k Presvätej Bohorodičke obetovaný
za vzťahy mladých.
Sobotný program začal opäť obývačkou mladých so zástupcami Spišskonovoveského protopresbyterátu, otcom Jurajom Baranom a animátorkou Veronikou Krauszovou. Tí predstavili mládež Spiša a pozvali na Kvetný víkend 2021
do Spišskej Novej Vsi. Nasledoval modlitebný program z Klokočova s katechézou vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie,
a svätou liturgiou, v ktorej sa prihovoril košický eparcha Milan Chautur CSsR.
Následne do obývačky zasadli aj obaja vladykovia a odpovedali na otázky
týkajúce sa rozlišovania povolania, chodenia a vzťahov. Program bol vysielaný
na TV Zemplín, youtubovom kanáli a facebookovej stránke Rady pre mládež
Košickej eparchie. (Gabriela Škumaničová)

PETROVÁ g Tradičná posviacka polí a záhrad
na sviatok sv. Juraja sa vo farnosti Petrová konala
23. apríla, i keď bez osobnej účasti veriacich.
Miestny správca farnosti otec Lukáš Šoltýs so
súhlasom veriacich svätil blízke polia a záhrady
v obci a v nasledujúcich dňoch aj vo filiálnych
obciach Frička a Cigeľka. (-jg)
BRATISLAVA g Ministerstvo školstva SR
sprístupnilo koncom apríla všetky učebnice náboženstva na výučbu doma. Učebnice si možno
stiahnuť zadarmo z portálu https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase. Ako prihlasovacie meno
do portálu treba uviesť: ucebnica@iedu.sk, ako
heslo: ucebnica. (katechezy.sk)
BRATISLAVA g Fórum života ocenilo 30. apríla, že NR SR prijala vládny program, v ktorom sú
obsiahnuté aj viaceré ním navrhnuté systémové
opatrenia na ochranu ľudského života. Celkovo
ide o trinásť opatrení v oblasti ochrany ľudského života, rodinnej politiky, náboženskej
slobody, služieb vo verejnom záujme a vo sfére
transparentnosti a prehľadnosti verejnej správy.
Fórum života tiež oceňuje už existujúci aktívny
kontakt s viacerými ministerstvami, je otvorené
spolupráci a chce aktívne prispieť k uvedeniu
spomenutých návrhov do praxe. (Fórum života)
PREŠOV – KOŠICE g Vyhodnotenie výtvarnej
súťaže Biblia očami detí a mládeže sa v Prešovskej archieparchii, do ktorej sa zapojilo
48 prác, uskutočnilo 21. apríla v Prešove. Práce
27 detí z Košickej a Bratislavskej eparchie boli
vyhodnotené 7. mája v Košiciach. Odborné
komisie vybrali tri najlepšie v každej kategórii,
ktoré postúpili na celoslovenské kolo. Víťazné
práce možno vidieť na internetových stránkach
katechetických úradov Prešovskej archieparchie
a Košickej eparchie. (-jg)

aktuálne

CHOLERA
V ROKU 1831
Anton LIŠKA

Na sklonku minulého roka priniesli svetové médiá informáciu o tom, že v čínskom meste Wu-chan sa objavilo nové
infekčné ochorenie, ktoré dostalo pomenovanie COVID-19. V tom čase nik netušil, že sa z neho vyvinie epidémia, ktorá paralyzuje celý svet.

Gregor Tarkovič sa na duchovenstvo
a veriaci ľud Prešovského biskupstva
v súvislosti s cholerou prvýkrát obrátil
v januári 1831. V danom období sa toto
vysoko infekčné ochorenie ešte na území
Uhorska nevyskytovalo, v susednej Haliči
s ním však už neúspešne bojovali niekoľko týždňov. V liste z 26. januára nabádal
veriacich k tomu, aby sa veľkou horlivosťou a pokorou obracali modlitbami
k láskavému a milujúcemu Bohu a vyprosovali si od neho ochranu. Kňazom
zasa nariadil, aby každú božskú liturgiu
slúžili na úmysel odvrátenia cholerovej
epidémie.

Prvý prešovský eparcha Gregor Tarkovič. Zdroj: archív Juraja Gradoša

Aj keď pre mnohých je táto situácia nová,
v dejinách sa vyskytovala v pravidelných
intervaloch. V stredoveku hubil ľudí predovšetkým mor, v novoveku zase cholera.
A bola to práve cholera, ktorá v roku 1831
zasiahla celé Uhorsko a vyžiadala si tisícky ľudských životov. Medzi obeťami bolo
aj pätnásť kňazov a približne deväťtisíc
veriacich z územia Prešovského biskupstva. Uvedené štatistické údaje nasvedčujú tomu, že epidémiu sa podarilo vcelku
dobre zvládnuť. Zaiste k tomu prispeli
aj protiepidemické opatrenia, ktoré sa
bezprostredne po vypuknutí epidémie
zavádzali na celom území krajiny. Okrem
nariadení, ktoré vydávali štátne orgány,
boli do miest a obcí distribuované i pokyny cirkevných predstavených. Na území
Prešovského biskupstva bol za vydávanie
cirkevných usmernení zodpovedný prvý
prešovský sídelný biskup Gregor Tarkovič
(* 21. november 1745 – † 16. január 1841).
Na začiatku júla toho istého roka, dozvediac sa, že cholerová epidémia prekročila hranice Uhorska, adresoval Gregor
Tarkovič svojim kňazom list, v ktorom
ich úctivo žiadal, aby s touto smutnou
skutočnosťou oboznámili veriaci ľud jeho
diecézy. Kňazov pôsobiacich v oblastiach,
kde cholera už prepukla, nabádal k tomu,
aby sa v týchto neľahkých časoch s o to
väčšou intenzitou starali o duchovné blaho svojich veriacich, aby tí neprepadli panike a strachu a neupadli do bezbožnosti.
Podobne ako v januári, aj teraz Gregor
Tarkovič nariadil kňazom, aby s cieľom
odvrátiť cholerovú epidémiu vykonali úp-

ravu v liturgickom slávení božskej liturgie.
Okrem toho sa na konci liturgie mali päťkrát predniesť modlitby Otče náš a Raduj
sa, Bohorodička. Biskup svojim kňazom
odporúčal, aby sa s veriacimi stretávali
aj na večierni, po ktorej sa mali spoločne
modliť Paraklis k Presvätej Bohorodičke.
Ďalej kňazom a veriacim Prešovského
biskupstva odporúčal obracať sa s modlitbami aj k Božskému Srdcu Ježišovmu.
V polovici júla 1831 rozposlal Gregor
Tarkovič kňazom svojej diecézy inštrukciu týkajúcu sa slávenia božských
liturgií, vysluhovania sviatostí a spôsobu
pochovávania obetí cholery v období trvania epidémie. Kňazom, ktorí sa chystali
na návštevu nakazených veriacich, odporúčal, aby si nos, pery, spánky a dlane
potreli cesnakom alebo olivovým olejom.
So sebou mali nosiť i rúško nasiaknuté
vínnym alebo zbojníckym octom, za pomoci ktorého mali v miestnosti, kde sa
nachádzala osoba nakazená cholerou, dýchať. Pred vstupom do cholerou nakazeného príbytku odporúčal kňazom, aby si
dali do úst a žuli borievkové plody alebo
kúsok gáfru. Pri styku s chorým sa mali
vyhýbať osobnému kontaktu a dodržiavať
bezpečný odstup. Po návrate z návštevy
si mali buď vodou, alebo vodou zmiešanou s vínnym octom a plodmi borievky
dôkladne vyumývať ruky, tvár a ústa.
Oblečenie i spodnú bielizeň mali umyť vo
vode zmiešanej s chloridom vápenatým
a nepatrným množstvom vitriolového
oleja.
Vzhľadom na to, že cholerový vírus bol
natoľko smrtiaci, že nakazená osoba
zomrela v priebehu niekoľkých hodín,
nabádal biskup svojich kňazov k tomu,
aby veriacich pripravovali na večný život.
Veľký dôraz pritom kládol predovšetkým na vysluhovanie sviatosti zmierenia
a sviatosti oltárnej. Sväté prijímanie
mali kňazi podávať buď drevenou, alebo
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Keďže jedným zo sprievodných javov
cholery bolo i zvracanie, mal kňaz počas
spovede rozhodnúť, či chorému sväté prijímanie podá, alebo nie. Okrem
sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej
mali kňazi počas cholery vysluhovať
chorým a trpiacim aj sviatosť pomazania
chorých. Olej používaný na pomazanie sa
mal vopred posvätiť. Keďže epidemický
charakter cholerovej nákazy nedovoľoval
vysluhovať túto sviatosť v chráme, mali
sa jednotlivé úkony vysluhovať priamo
v domoch nakazených osôb. Na pomazanie chorého mal kňaz použiť buď pierko,
alebo štetec. Mazať sa mali oči, uši, nos,
ústa a pery a ak to bolo možné, tak aj
nohy, ruky a hruď. Použité pierko alebo
štetec mali byť bezprostredne po vykonaní úkonu spálené.
Čo sa týkalo slávenia božskej liturgie,
biskup v období trvania cholery kňazom
odporúčal, aby ju počas nedieľ, prikázaných sviatkov a sviatočných dní nahradili
obednicou, slúženou spoločne s veriacimi
v chráme. Ak to okolnosti dovoľovali
alebo ak bola priaznivá situácia, mal
kňaz predniesť i kázeň a rozdať sväté
prijímanie. Okrem spoločných modlitieb
s veriacimi vyzýval biskup kňazov i k samostatným každodenným modlitbám
za odvrátenie tohto nebezpečenstva. Ak
niektorý z veriacich v dôsledku cholery
zomrel, mal o tomto úmrtí kňaz upovedomiť príslušnú zdravotnú komisiu. Pred

Titulný list inštrukcie Gregora Tarkoviča zo 16. júla 1831. Zdroj: archív autora

kovovou lyžicou s dlhou rúčkou. Drevená
lyžica mala byť po použití spálená, kovová
vydezinfikovaná v koncentrovanom vínnom octe a následne dôkladne premytá
horúcou vodou.

pohrebom sa mal za zomrelého pomodliť
v chráme, a to bez účasti veriacich, len
za prítomnosti kantora, ktorý ho mal
sprevádzať i počas pohrebu. V prípade,
že zomrelo viacero ľudí naraz, mal kňaz
vykonať jeden spoločný pohreb pre všetkých. Pred uložením telesných ostatkov
do hrobu mala byť jama pokropená
svätenou vodou.
Koncom júla, keď cholera začala hubiť
ľudí vo veľkom, zakázal Gregor Tarkovič
na celom území Prešovského biskupstva
vykonávať púte a odpusty. Okrem liturgických a pastoračných problémov musel
prešovský biskup počas šírenia cholerovej
epidémie riešiť aj problém s nedostatkom
duchovných. Mnohí jeho kňazi sa totiž
týmto ochorením buď nakazili, alebo mu

podľahli. Z tohto dôvodu zaslal koncom
augusta vicerachidiakonom a dekanom
svojej diecézy list, v ktorom ich žiadal,
aby nahlásili počty bohoslovcov, ktorí by
mohli byť v prípade potreby urýchlene
vysvätení a vyslaní do pastoračnej služby.
Začiatkom septembra, teda v období,
keď už bolo jasné, že cholera v Uhorsku
prepukla do epidémie, adresoval dekanom a vicearchidiakonom Prešovského
biskupstva list, v ktorom ich žiadal, aby
vyhotovili sumárne výkazy o obetiach
cholerovej epidémie z radov gréckokatolíckych veriacich v dekanátoch, ktoré
spravovali.
V polovici októbra 1831 sa situácia okolo
cholery v Uhorsku začala postupne
normalizovať. Počet obetí začal pomaly
klesať, vo viacerých oblastiach cholera
dokonca úplne ustúpila. Ústup cholery
mal za následok jednak zmiernenie a vo
viacerých prípadoch i celkové odvolanie
sanitárnych a zdravotníckych opatrení,
jednak zabezpečil to, že nové opatrenia už
prijímané neboli. Táto situácia nastala tak
v štátnej, ako i v cirkevnej správe. Dotkla
sa aj biskupa Tarkoviča, ktorý od tohto
obdobia nevydal závažnejšie nariadenie
ani inštrukciu reagujúcu na cholerovú epidémiu. Jedným z posledných dokumentov
biskupa Tarkoviča v tomto smere bol list
z 15. októbra 1831, adresovaný vicearchidiakonom a dekanom Prešovskej eparchie, v ktorom ich informoval, že cholera
v Uhorsku je už na ústupe a z rozhodnutia
Uhorskej miestodržiteľskej rady sa nový
školský rok začne v novembri.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

E-KNIHA

AUTOR SA TÉME CHOLERY
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU VENOVAL DLHODOBO

CHOLEROVÁ EPIDÉMIA Z ROKU 1831
A JEJ PRIEBEH V PREŠOVSKEJ EPARCHII

E-KNIHA

VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ
EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH
A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE
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PONDELOK
25. máj

Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Lebo Boh, ktorý povedal, aby z temnôt
zažiarilo svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy
v tvári Ježiša Krista. (2 Kor 4, 6)
Sv. Pavol vie, o čom hovorí. Mnohí ďalší to
zažili tiež. I mne sa tejto milosti dostalo.
V jednej chvíli som trocha zahliadol,
čo vo mne vlastne je – a nebolo to nič
pekné. A hoci to on všetko vie, predsa
ma neprestal milovať. Ukazuje mi ďalšie
veci a zďaleka to ešte nie je všetko. Kto to
zažíva, vie, o čom píšem, a teší sa. A kto
nie, môže si to prosiť. A dostane.
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;
Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (svätému); Sk 21, 8 – 14,
zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49 (radové)
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.; vchod:
Poďte, pokloňme sa..., čo si slávne vstúpil
na nebesia..., tropár z Nanebovstúpenia a Jánovi, Sláva, kondak Jánovi, I teraz,
kondak z Nanebovstúpenia; prokimen,
Aleluja a pričasten z Nanebovstúpenia
a Jánovi, namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
Nanebovstúpenia a namiesto Videli sme,
Nech sa naplnia a Nech je požehnané sa
spieva Bože, vznes sa nad nebesá
(HS: 244, 155; PZ: 210, 110, HP: 225, 110)

UTOROK
26. máj

Apoštol Karpos
Vtedy Pavol vzal tých mužov, na druhý
deň sa s nimi očistil, vošiel do chrámu
a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len
čo sa prinesie za každého z nich obeta.
(Sk 21, 26)
Aký zdĺhavý proces. Veď trval sedem dní.
A tie obety... Trocha komplikované. Teraz
mi stačí úprimne vstúpiť do ľútosti, konať
pokánie a cez kňaza ešte i na vlastné uši
počujem, že mi Boh odpúšťa. A predsa,
ako je niekedy ťažko prísť. Radšej by som
konal hocičo, len to nie. Boh ma však stále
volá. Aj teba. Môžeme stále prísť. Len aby
sme to stihli.
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46;
Jn 16, 2b – 13a, zač. 53
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen. (alebo
prvá a druhá z Nanebovstúpenia a tretia
každodenná s pripivom zo sviatku); vchod:
Poďte, pokloňme sa..., čo si slávne vstúpil
na nebesia...; tropár Sláva, I teraz, kondak
zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten
zo sviatku; Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku
a namiesto Videli sme, Nech sa naplnia
a Nech je požehnané sa spieva Bože, vznes
sa nad nebesá (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)
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na každý deň

STREDA
27. máj

Hieromučeník Terapont
Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do tohto
dňa. (Sk 23, 1b)
Aké krásne vyjadrenie. A nemyslím, že
niekto pochybuje o úprimnosti slov sv.
Pavla. Zaiste sa o to snažíme všetci. Konať
dobro a čo najlepšie. Je to však naozaj
dobro i v Božích očiach? Žiaľ, mnohokrát
iba v našich. Jeden duchovný otec mi raz
povedal, že keď konáš z lásky, nemôžeš
zhrešiť. To je princíp i do nášho myslenia
a konania. Konajme vždy z úprimnej lásky
a aj my budeme môcť tieto Pavlove slová
s čistým svedomím povedať o sebe.
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47;
Jn 16, 15 – 23, zač. 54
Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája
(HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

ŠTVRTOK
28. máj

Prepodobný Nikita
Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto
veríme, že si vyšiel od Boha. (Jn 16, 30)
Po istej náuke som sa opýtal, či dotyční
majú nejakú otázku. „My sme to všetko
pochopili,“ zaznelo rázne mužským
hlasom. Až mi mráz prebehol po chrbte
z tej istoty a ani spomienka na to nechce
akosi vyblednúť. Aj apoštoli sú si istí
svojím poznaním a vierou. Aspoň zatiaľ,
kým sa nerozutekajú každý svojou
stranou. Skúsme sa poučiť. Prosme,
aby sme boli tak s Ježišom, ako je on so
svojím Otcom. To je naša istota.
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48;
Jn 16, 23b – 33a, zač. 55
Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája
(HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK
29. máj

Zakončenie sviatku Pánovho
nanebovstúpenia
... preto ich Pavol varoval: „Muži, vidím, že
plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy.“
(Sk 27, 9b – 10)
Čo si to ten väzeň dovoľuje a čo vôbec
vie? Veď sa tomu vôbec nerozumie,
svorne si mysleli stotník, kormidelník
i majiteľ. A predsa sv. Pavol hovorí ako
mnohí proroci, hoci mu neveria. A ja?
Keď viem, že nemôžem mlčať, čo vo mne
zvíťazí? Diplomacia, ohľady, rozumové
odôvodnenia... alebo poslušnosť Božiemu
hlasu? Nebojme sa byť prorokmi. Ohlásme
Božiu pravdu do sveta, kde žijeme.

Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50;
Jn 17, 18 – 26, zač. 57
Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája,
zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210;
HP: 225)

SOBOTA
30. máj

Piata zádušná sobota
Oni čakali, že opuchne alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli,
že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku
a hovorili, že je boh. (Sk 28, 6)
„Kde vietor, tam plášť,“ povedal by
možno niekto, a: „Ako tí Malťania menia
svoj názor.“ Toto však nie je to povestné
„prevracanie kabátov“, ako to, žiaľ, bežne
vidíme v našej spoločnosti. Títo ľudia
úprimne hľadali pravdu a našli ju. Oni sa
nemajú za čo hanbiť. Sú hrdí a tešia sa.
Myslím, že my kresťania sa máme čo učiť
od ľudí, čo Krista ešte ani nepoznali.
Čítania: 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); Sk 28, 1 – 31,
zač. 51; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (radové)
Liturgia: Každodenné antifóny, tretia s pripivom za zosnulých, menlivé časti zo služby za zosnulých; namiesto Dôstojné je sa
spieva Najčistejšia Bohorodička; panychída
(HS: 162, 138; PZ: 116, 91; HP: 117, 92)

NEDEĽA
31. máj

Svätá Päťdesiatnica
Zostúpenie Svätého Ducha
Všetkých naplnil Svätý Duch a začali
hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával
hovoriť. (Sk 2, 4)
Úžasný zázrak pri zrode Cirkvi. Apoštoli sú
naplnení Svätým Duchom a hovoria, ako im
on dáva hovoriť. Ducha nevidno, ale jeho
prejav áno. To mi môže pomôcť rozpoznať,
akého ducha či duchov nosím v sebe. Je to
ten Boží či nejaký iný? Keď plynú nepravdivé
slová z mojich úst, to nie je zo Svätého
Ducha, ale od ducha lži. Keď rozprávam
povýšenecky, to bude iste duch pýchy.
Pri oplzlých narážkach a dvojzmyselných
vtipoch sa zasa ozýva duch smilstva
a nečistoty... Je to presne podľa Ježišových
slov, že z plnosti srdca hovoria ústa. Koho
tieto riadky usvedčili, je zaiste zhrozený
a smutný. Nemusí však strácať nádej, lebo
sa to dá zmeniť. Pán Ježiš je Spasiteľ a prišiel
nás oslobodiť. Ibaže mu to potrebujem
dovoliť, lebo rešpektuje moju slobodu. Preto
ak chcem, aby vládol v mojom živote, najprv
sa zrieknem menovite každého zlého ducha,
čo som v sebe našiel, a v mene Ježiša Krista
ho pošlem preč. Potom už stačí „len“ túžiť,
prosiť a očakávať a i na mňa Svätý Duch
zostúpi a prejaví sa.
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Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3;
Jn 7, 37 – 52; 8, 12, zač. 27
Liturgia: Menlivé časti z Päťdesiatnice,
myrovanie (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

PONDELOK
1. jún

Pondelok Svätého Ducha
Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych
a bude ti svietiť Kristus! (Ef 5, 14b)
Týmto slovom ku mne raz Pán cez
istého brata prehovoril. Nerozumel som
a nič zvláštne sa neudialo. Teraz však
s odstupom času vidím niektoré veci, kde
som „spal“ či kde som bol mŕtvy a Pán
mi dal nový život. Nie žeby som už bol
dokonalý, stále je predo mnou dlhá cesta.
Chcem ťa však povzbudiť. Nevešaj hlavu,
keď sa niečo neudeje odrazu. Nebuď
smutný, keď niečomu nerozumieš. Pán sa
nepomýlil. Koná v tebe veľké veci, len mu
to dennodenne dovoľuj.
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229;
Mt 18, 10 – 20, zač. 75
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti z Pondelka
Svätého Ducha; namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 251; PZ: 219; HP: 235)

UTOROK
2. jún

Patriarcha Nikefor Vyznávač
Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)
Pri jednom rozhovore som
deti povzbudzoval ku konaniu
milosrdenstva. Osobitne jednému
chlapcovi som kládol na srdce, že keď
v istej veci zo školy (o ktorej som vedel)
dosiahol milosrdenstvo, aby ho teraz
prejavil svojej sestre. A on ho skutočne
prejavil. Dokonca bez vzdoru a zaťatých
zubov. Potom som sa ho pýtal, čo cíti.
Odpovedal: „Pokoj.“ My zažívame Božie
milosrdenstvo. Nebojme sa ho prejaviť,
aby sme šírili pokoj. Nie sú azda toto
blaženstvá?
Čítania: Rim 1, 1 – 7, 13 – 17, zač. 79;
Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku
a tretia každodenná s pripivom sviatku);
vchod každodenný s pripivom sviatku,
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

STREDA
3. jún

Mučeník Lucilián a spoločníci
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na každý deň

Keď teda prinesieš svoj dar k oltáru
a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo
proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím
bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
(Mt 5, 23n)
Ísť sa zmieriť? To on má prísť. On mi
ublížil. Ja som ten ukrivdený. Takéto veci
riešime vo svojej mysli. A je to spravodlivé.
Ibaže ja som povolaný nehľadať ľudskú,
zákonnícku spravodlivosť. Moja má byť
väčšia, podobná Božej. Vtedy to dáva
zmysel a ja som bližšie k tomu, aby som
vošiel do nebeského kráľovstva.
Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80;
Mt 5, 20 – 26, zač. 12
Liturgia: Menlivé časti ako 2. júna
(HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

ŠTVRTOK
4. jún

Patriarcha Métrofanés
... ich vydal napospas ich zvrátenému
zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných
neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti,
plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia
Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú
sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. (Rim 1, 28b – 31)
Keď čítam či počúvam takéto slovo, chcem
ho vôbec vnímať? A keď áno, koho v ňom
hľadám? Jeho či ju? Pripustím, že to môže
byť i o mne? Skúsme v ňom teraz hľadať
seba.
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81;
Mt 5, 27 – 32, zač. 13
Liturgia: Menlivé časti ako 2. júna
(HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

PIATOK
5. jún

Hieromučeník Dorotej
... Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa
litery; a jeho chvála nie je od ľudí, ale
od Boha. (Rim 2, 29)
Môžem povedať, že to sa týka Židov,
a ja ním nie som. Ale keď miesto Žida
prečítam kresťan a miesto obriezky krst?
Už sa to ignoruje ťažšie. Ukazuje mi to
podstatu veci. Preto nech ma toto slovo
povzbudí. A pretože som kresťan, chcem
ním byť i vnútri. A pretože som pokrstený,
chcem byť pokrstený i v srdci a duchu.
Potom ani chválu už nebudem vyhľadávať
u ľudí, ale u Boha.
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82;
Mt 5, 33 – 41, zač. 14
Liturgia: Menlivé časti ako 2. júna, voľnica
(HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

SOBOTA
6. jún

Zakončenie sviatku svätej
Päťdesiatnice
Počuli ste, že bolo povedané:... Ale ja
vám hovorím:... (Mt 5, 42a.43a)
Všetci sme toho počuli veľa. Dobre mienené
rady. Početné usmernenia pre šťastný život
od ľudí, ktorí to s nami mysleli dobre. Je
tu však niekto väčší – Ježiš Kristus. On to
s nami myslí ešte lepšie a ja som ho prijal
za svojho Pána. Koho teraz počúvnem?
Ostanem pri tých mnohých zvykoch, ba
i poverách? Či nechám vo svojom živote
mocne zaburácať to Kristovo: „Ale ja vám
hovorím...“? Vtedy toho veľa padne, ale
budem slobodnejší. Neboj sa, stojí to za to.
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b;
Mt 5, 42 – 48, zač. 15
Liturgia: Menlivé časti ako 2. júna
(HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

NEDEĽA
7. jún

1. nedeľa po Päťdesiatnici
Všetkých svätých
Boh prichystal pre nás niečo lepšie...
(Hebr 11, 40a)
Minulé leto ma na ulici zaujal jeden
človek. Mal vzadu na tričku veľkými
písmenami napísané BOH. Boli tam
i ďalšie slová, ale menším písmom, tie som
už neprečítal. Pridal som však do kroku
a po chvíli som vetu dočítal. Pokračovala:
„Má pre tvoje modlitby túto odpoveď:
1. áno; 2. ešte nie; 3. mám pre teba niečo
lepšie.“ Ten človek s nápisom na tričku
sa možno inšpiroval dnešným slovom
a takto pripomínal sebe i ľuďom okolo, že
Boh je dobrý, stará sa. Jednoducho, že nás
nekonečne miluje. Keď je to skutočne tak,
prečo to u mňa nefunguje? „Áno“ neprišlo, „ešte nie“ už trvá roky a ani „to lepšie“
akosi neprichádza. A ja som smutný
a znechutený. Keď toto prežívaš, možno ti
pomôže obraz chlapca, ktorý si oboma rukami drží pri hrudi malé autíčko. Pred ním
stojí otec. Jednou rukou prosí od chlapca
to malé autíčko. V druhej za chrbtom má
však preňho pripravenú celú autodráhu.
Keď si sa našiel v tom dieťati, urob krok
viery. Pusť sa svojej predstavy o šťastí. Boh
pre teba pripravil niečo lepšie. Chce ťa
obdarovať, len máš plné ruky.
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330;
Mt 10, 32 – 33, 37 – 38; 19, 27 – 30, zač 38
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z 8. hlasu a svätým;
Sláva, I teraz, kondak svätým; prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu a svätým
(HS: 253; PZ: 221; HP: 237)
Juraj Danko
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pre deti

detská

Otec Michal, mali by ste si
oddýchnuť a najlepšie, keby ste
si už ľahli do postele.
Ešte niečo veľmi dôležité potrebujem
urobiť...

Príbehy poslušníka
Ešte ste ani
nevečerali.

Teraz? Veď sa už
zvečerieva.
Zapáľ mi na stole
lampadu a dones
knižku.

Čuš!

Nemáš zmysel
pre Božie
Ale...
veci.
Potrebujem začať
...

Tá dnešná mládež! Viac myslí
na brucho ako na spásu
Vôsvojej duše.
bec nevie
oddychovať,
...
... a pritom
mu život
...
... visí na
vlásku.

...nový deň modlitbou a ty bež do chrámu...

Aj vďaka modlitbe večierne si ľudia môžu
uvedomiť, kto je svetlom ich života. No aj
to, že i keď sa blíži noc, potrebujú bdieť.
Večiereň by sme mohli prirovnať k oleju,
ktorý si prichystali a so sebou niesli
múdre panny z podobenstva. Keď prišiel ženích, hneď s ním mohli vojsť na
svadobnú hostinu, lebo ich svetlo vďaka dobrej zásobe oleja nezhaslo. Pre náš
život je takým olejom modlitba, ktorá
v nás neustále roznecuje oheň Božej lásky.

Ahoj, deti, každý nový deň sa začína, keď
odbije polnoc. A končí sa znova o polnoci. Vtedy väčšina ľudí spí. No v duchovnom živote je to trocha inak. Prvou
modlitbou každého liturgického dňa je
večiereň. Ňou sa začína nový liturgický
deň. Modlí sa v neskorých popoludňajších hodinách pri západe slnka. Vtedy
väčšina ľudí bdie. Zvyčajne už ukončili
najdôležitejšiu prácu dňa a môžu podvečerný čas venovať Bohu.

Západ slnka
Západy slnka fascinovali mnohých ľudí,
vzdelaných aj jednoduchých, malých aj
veľkých... Veľká žeravá guľa mení farby
oblohy do oranžova až krvava, akoby
pripomínali krvavú obetu Krista. Ježiš
zomrel o tretej hodine popoludní a keďže
Židia na druhý deň slávili sobotu (šabat),
veľmi sa ponáhľali, aby jeho mŕtve telo
uložili do hrobu ešte pred západom slnka,
lebo po jeho západe sa už začínala sobota.
Symbolicky tak Krista – Slnko ukryli do tmy
hrobu. No on po troch dňoch ukázal svoje
víťazstvo nad každou temnotou.
Úloha: Cez webovú stránku calendar.sk zisti,
kedy zapadne slnko v určených dňoch.
1. jún: ..............................















/

Je to pravda?

Počas večierne sa stále vystriedajú všetky liturgické
postoje (státie, sedenie, kľačanie).
Na večierni sa modlí aj 50. žalm.
Počas večierne sa používa kadidlo.
Existuje aj každodenná večiereň.
Počas večierne sa vždy číta evanjelium.
Poznáme malú a veľkú večiereň.
Na večierni sa číta z Božieho slova.
Počas večierne sa nikdy nekoná sprievod okolo chrámu.
Večiereň sa niekedy spája aj s liturgiou.
Počas večierne sa podáva Eucharistia.
Na večiereň sa kňaz vždy oblieka do všetkých liturgických rúch.
Počas večierne sa nikdy nečíta evanjelium.
Úloha: Priraď správnu odpoveď k tvrdeniu ( alebo ).

Časti večierne

1. júl: ...............................

Aj modlitba večierne, podobne
ako svätá liturgia, má svoje stále
1. august: ........................ aj menlivé časti. Medzi ne patria
1. september: .................. slohy na Pane, ja volám k tebe a
veršové slohy, ktoré nás svojím
obsahom uvádzajú do nasledujúceho dňa (hlavne v prípade
väčších svätých a sviatkov).
Úloha: Správne očísluj jednotlivé časti večierne tak, ako za
sebou nasledujú.

Veršové slohy
Teraz prepustíš
103. žalm
Ráč nás, Pane
Svetlo tiché
Prepustenie
Pane, ja volám k tebe

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Nový začiatok
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NA SLOVO DAROVALI
Čitatelia časopisu, Chotča, 7,50 eura; čitatelia
časopisu, Ihľany, 7 eur; čitatelia časopisu,
Jasenov, 10 eur; čitatelia časopisu, Lomné,
9 eur; čitatelia časopisu, Ľubovec, 50 eur;
čitatelia časopisu, Lukov, 16 eur; čitatelia
časopisu, Ľubica, 12 eur; čitatelia časopisu,
Petkovce, 5 eur; čitatelia časopisu, Pozdišovce, 53 eur; čitatelia časopisu, Prakovce, 8 eur;
čitatelia časopisu, Prešov, 16 eur; čitatelia
časopisu, Prešov, 26 eur; čitatelia časopisu,
Renčišov, 10 eur; čitatelia časopisu, Stará Ľubovňa, 48,20 eura; čitatelia časopisu, Streda
nad Bodrogom, 10 eur; čitatelia časopisu,
Stropkov, 12 eur; čitatelia časopisu, Štefanovce, 48 eur; čitatelia časopisu, Vojčice, 52
eur; Imrich Anderko, Veľký Šariš, 30 eur; Juraj
Andrek, Rudlov, 5 eur; Ľubica Bačová, Poprad,
80 eur; Marek Baran, Hrabovčík, 10 eur; Mária
Baránková, Komárno, 30 eur; Jozef Bratko,
Humenné, 15 eur; Jolana Bulíková, Pozdišovce, 50 eur; Mária Cifraničová, Trebišov, 5 eur;
Anna Cifraničová, Trebišov, 10 eur; Adriána
Cinkaničová, Sobrance, 5 eur; Pavol Čandík,
Vranov n/Topľou, 5 eur; Natália Čuvanová,
Zemplínska Široká, 10 eur; Ján Čverčko,
Košice, 5 eur; Mária Dobešová, Liptovský Mikuláš, 20 eur; Miroslav Duda, Fintice, 80 eur;
Mária Dudiňáková, Korunková, 5 eur; Anna
Fedorová, Žilina, 5 eur; Helena Fejsáková,
Ubľa, 10 eur; Anastázia Fellegiová, Záhradné,
10 eur; Janka Fügediová, Košice, 30 eur; Juraj
Gonda, Kociha, 18 eur; Daniela Gozová, 100
eur; Margita Györgyová, Košice-Krásna, 5 eur;
Helena Hodvábna, Martin, 10 eur; Justína
Hospodárová, Bratislava, 10 eur; Mária Hricová, Vajkovce, 5 eur; Mária Hromjáková, Tichý
Potok, 100 eur; Mária Hromuľáková, Nižný
Hrušov, 10 eur; Igor Chomča, Humenné, 5
eur; Beáta Chromá, Nižná nad Oravou, 5 eur;
Jolana Jakubčáková, Poprad, 10 eur; Veronika
Jesenská, 10 eur; Ján Jurč, Michalovce, 10
eur; Anna Jurčišinová, Vyšná Pisaná, 5 eur;
Monika Kandráčová, Krásna Lúka, 30 eur.
Zo srdca ďakujeme.
Pán Boh zaplať!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – máj
50 rokov: Mgr. Slávka Bajuzová, Orechová;
Ing. Ľubica Nemčoková, Košice; Jarmila Očipková, Vyšná Olšava
60 rokov: Marta Belinská, Rudlov; Vasil Fedin,
Stakčínska Roztoka; Ladislav Mizerák, Košice;
Jana Oreničová, Michaľany; Marián Urban,
Sečovská Polianka; Michal Zajac, Hlinné
70 rokov: Božena Andrusová, Sobrance;
Anna Baranová, Hanušovce nad Topľou; Juraj
Demko, Vysoká nad Uhom; Anton Fabišík,
Rozhanovce; Ján Hromo, Hažín nad Cirochou;
Mária Jančišinová, Zemplínska Teplica; Oľga
Kolesárová, Sečovce; Albín Krajňák, Abranovce; Mária Paníková, Svidník; Bartolomej Truchan, Sačurov; Mária Vasilenková,
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oznamy

Vranov-Juh; Mária Záhorská, Milhostov; Anna
Zálomová, Priekopa; Kvetoslava Zubková,
Vranov-Čemerné
75 rokov: Mária Hrabčaková, Vranov-Lomnica; Mária Kmecová, Dlhé Klčovo; Helena
Kmecová, Dlhé Klčovo; MUDr. Mária Koľadová, Košice; Mária Komárová, Košice; Helena
Kovaľová, Rakovec nad Ondavou; Marta
Lucová, Ložín; Helena Matiová, Rakovec nad
Ondavou; Katarína Sentivanová, Stakčínska
Roztoka
80 rokov: Emil Dančo, Vlača; Mária Fečová,
Giraltovce; Anna Micikašová, Humenné-Pod
Sokolejom; Mária Mihalovičová, Koňuš;
Anna Mišová, Choňkovce; Mária Pelechová,
Rakovec nad Ondavou; Zuzana Petríková,
Zemplínske Hradište
85 rokov: Anna Klimová, Kuzmice; Juraj Lešo,
Pozdišovce; Juraj Paľo, Moravany; Veronika
Šandrejová, Sačurov
90 rokov: Paulina Bratruová, Klenov; Mária
Čuchráčová, Veľaty; Juraj Dudič, Kuzmice
95 rokov: Juraj Bakajsa, Pozdišovce
výbor spolku
OZNAMY

Ubytovanie je zabezpečené v dvoj- a trojposteľových izbách. Viac informácií: OZ
Slobodní28+
slobodni28plus@gmail.com
Chvály spoločenstva Martindom
Pozývame vás modliť sa s nami prostredníctvom verejného live streamu v stredu
27. mája o 18.40 hodine, každý tam, kde
ste. Chvály povedie Eva Hrešková a tím
Martindom Worship. Pripojte sa k nám
a pozvite aj svojich priateľov. Streamovať
budeme cez náš kanál you tube na linku:
https://www.youtube.com/c/SpolocenstvoMartindom/live.
Centrum pre rodinu Sigord
Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre manželov. Príspevok je 115 € za manželský pár.
Škola Otcovo srdce A (Father Heart School A).
Tieto stretnutia slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické,
intímne poznanie Boha a jeho lásky k nám.
Bližšie informácie o kurzoch a termínoch:
centrum.rodina@gmail.com

Pozvánka na chvály
V čase pandémie vás pozývame modliť sa
spolu so spoločenstvom Marana tha priamo
u vás doma prostredníctvom live streamu.
Modlitbu chvál povedie hudobná služba spoločenstva Marana tha. Súčasťou večera chvál
je aj krátke slovo povzbudenia.
Tešíme sa na vás v nedeľu o 20.45 hodine
na Facebooku spoločenstva Marana tha.
Viac informácií: https://maranathapo.sk/
Pobyt pri mori pre nezadaných
Si slobodný kresťan a hľadáš partiu na letnú
dovolenku pri mori?
Termín: 03. – 12.07.
Kde: Selce (7x ubytovanie + polpenzia +
doprava autobusom tam a späť) – 410 eur
Ide o aktívny prímorský pobyt s možnosťou
fakultatívnych výletov. V programe okrem
kúpania a slnenia je aj dobrovoľný program
rannej a večernej modlitby na pláži, ranný
beh alebo strečing, masáž, turistika, plavba
loďou, volejbal, šnorchlovanie a iné športy.
Nebude chýbať množstvo spoločenských
hier, spev, gitara či tancovačka.
Registrácia do 31.05. alebo do obsadenia
miest.
Snahou organizátora je dohliadnuť na čo
najvyrovnanejší pomer mužov a žien.

Koinonia Ján Kristiteľ
Každý utorok večer chvál s biblickou témou
(18.00 h); na youtube: KOINONIA Prešov
UPOZORNENIE
USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE
NA SLOVENSKU.
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

,

Priatel casopisu
ˇ
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne
mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J24.05. (nedeľa) 08.00 Eko Klbko: O starobe
08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 18.30
Svätá omša 19.30 Katechéza 20.00 Modlitba
za odvrátenie epidémie
J25.05. (pondelok) 08.20 Wemik (1) 12.00
Svätá omša 13.55 Večerná univerzita (1) 16.45
Kulmenie 20.30 V Samárii pri studni
J26.05. (utorok) 20.55 Gréckokatolícky magazín
21.15 Nie sme anjeli, len robíme ich prácu –
dokument

J27.05. (streda) 03.20 Akatist R 07.00 Svätá
omša z Košíc 16.00 Klbko 16.40 Fatimské
posolstvo (4) 20.20 PKP R 22.05 Chvály
J28.05. (štvrtok) 08.10 PKP 10.10 Z prameňa
16.00 Klbko 16.15 Vnemy (9) 16.45 Kulmenie:
Život v mozaike 17.30 Sme tu pre vás
J29.05. (piatok) 08.20 Patrik: Statočný pastier
08.55 GkM R 16.15 Vzťahy (10) 16.45 Kulmenie 17.30 Moja misia 20.30 Otec Jules
Chavalier – dokument
J30.05. (sobota) 01.50 PKP R 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 08.30 PKP 14.00 Akatist
19.55 PKP 20.30 Don Diana: Pre lásku k môjmu
ľudu – film (1) 2
J31.05. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Najsvätejšia Trojica 08.40 GkM R 10.00
Svätá omša z Prešova 16.05 Spojení oceánom
J01.06. (pondelok) 08.20 Gigi, Božia princeznička 16.00 Barberbieni – detský program 20.15
Prečo, otče? 22.00 Bielorusko – semienko
medzi tŕním 2
J02.06. (utorok) 10.10 Z prameňa 16.30 Ako to
dokázali – etnografický dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Páter Pio – staviteľ
milosrdenstva
J03.06. (streda) 08.20 Gigi, Božia princeznička
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Fatimské
posolstvo 20.20 PKP 21.30 Jeden na jedného
J04.06. (štvrtok) 07.00 Svätá omša 10.10
Z prameňa 16.05 GkM R 17.00 Povolanie laik:
Telgártske latino 17.15 PKP R 22.55 Nová
kvalita života
J05.06. (piatok) 08.20 Gigi, Božia princeznička
16.25 Slúžiť – dokument o vladykovi Milanovi
Lachovi 16.55 PKP R 20.30 Krásna história
Zázračnej medaily – dokument

,

DOKUMENTÁRNY FILM

Slúžit

J06.06. (sobota) 01.50 PKP R 01.55 Slúžiť –
dokument R 08.30 PKP 10.15 Slúžiť R 19.00
PKP R 20.30 Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu
– film 2 (2)
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J07.06. (nedeľa) 08.05 Klbko 08.40 GkM R
16.05 Na tónoch vďačnosti – hudobný program
20.30 Quo vadis 21.00 Medzi nebom a zemou
TV NOE

J24.05. (nedeľa) 07.25 Řeckokatolický magazín (ŘkM) R 09.20 Hyacinta: Zázrak z Fatimy
(1)14.55 Jan Pavel II. – hledal jsem vás 20.05
Hyacinta − zázrak z Fatimy (2)
J25.05. (pondelok) 06.05 Země pod Kavkazem
12.50 Indie: Čhattísgarh 13.25 První křesťané
19.30 Církev za oponou: Předmanželský sex
J26.05. (utorok) 12.50 Na pořadu rodina (5)
14.35 Cesta k andělům (69) 17.50 Sedmihlásky
(66) 18.00 Uzdrav naši zem 21.15 Řeckokatolický magazín
J27.05. (streda) 06.25 Bazilika s tajemným světlem (2) 13.30 Příroda kolem nás 16.00 Dům ze
skla? 21.10 Pomoc, která se točí
J28.05. (štvrtok) 08.05 Cesta k jádru naší víry (4)
09.20 Pražská Loreta 12.50 Vezmi a čti 14.30
Cesta k andělům (71) 18.00 Uzdrav naši zem
J29.05. (piatok) 12.50 Na pořadu rodina (6)
18.50 Sedmihlásky (66) 21.40 Víra do kapsy
23.05 Otec Pio, tvůrce milosrdenství
J30.05. (sobota) 08.15 Sobecký obr – detský
muzikál 09.00 Animované biblické příběhy:
Znamení časů 15.00 Prorok Léčitel: Solanus
Casey 21.40 Motýlí cirkus – film
J31.05. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 09.50 Putování
po evropských klášterech 10.30 Mše svatá ze
slavnosti Seslání Ducha Svatého: Bazilika sv.
Petra ve Vatikánu
J01.06. (pondelok) 10.15 Barberbieni – animovaný film 12.50 Mlčení, modlitba, pokání 18.35
Svatá Kateřina Sienská – film
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J24.05. (nedeľa) 10.00 Vízia o Zázračnej medaile 13.00 Horlivý učiteľ: 90 rokov M. Kováča
Adamova 15.30 Mučeník, národovec a kňaz
František Majoch
J25.05. (pondelok) 20.00 Ako sa efektívne učiť
jazyky? Hosť: Jazyková mentorka Lídia Machová
J26.05. (utorok) 20.00 Predstavujeme cirkevných otcov: Život a dielo Ireneja Lyonského.
Hosť: Ján Krupa
J30.05. (sobota) 09.30 O čom píše Pavol Timotejovi a Títovi? (3) 15.15 Jozef Luscoň a jeho
knihy pre mladých 20.15 Aktualizácia príbehu
Turíc. Hosť: prof. František Trstenský
J31.05. (nedeľa) 10.00 Duchovné posolstvo
Zázračnej medaily 13.00 Dar kňazstva 20.30
Aktualizácia príbehu Turíc. Hosť: prof. František
Trstenský 15.30 Sociálne služby v zahraničí
a na Slovensku
RTVS
JEDNOTKA

J25.05. (pondelok) 13.55 Folklorika 15.10 Kultúrne dedičstvo: Pisztoryho palác R

J26.05. (utorok) 13.55 Folklorika 15.10 Kultúrne
dedičstvo: Štiavnické bane R
J27.05. (streda) 13.55 Folklorika 15.10 Kultúrne
dedičstvo: Hrad Modrý kameň R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J24.05. (nedeľa) 06.40 Genius loci Slovensko:
Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch 10.00 Služby
Božie 13.30 Orientácie 18.00 Svetové dedičstvo 19.40 Slovo
J25.05. (pondelok) 12.50 Kultúrne hodnoty a pamiatky na území NP Poloniny a CHKO Vihorlat R
13.10 Orientácie R 17.50 Osudy – dokument R
18.00 Božie domy s Vandalom R
J26.05. (utorok) 18.00 Božie domy s Vandalom R
J27.05. (streda) 17.25 Hranica v srdci: Záhrady
Karpát R 17.55 18.00 Božie domy s Vandalom R
J29.05. (piatok) 18.00 Božie domy s Vandalom R
J30.05. (sobota) 17.00 Po stopách Boha s Morganom Freemanom 2
J31.05. (nedeľa) 09.45 Slovenské hrady objektívom: Kežmarský hrad 10.00 Svätá omša na sviatok Zoslania Ducha Svätého 11.45 Príbehy spod
Karpát 13.30 Orientácie 19.40 Slovo
J01.06. (pondelok) 12.50 Orientácie R 18.00
Drevené chrámy byzantského obradu
J02.06. (utorok) 13.45 Slovenské hrady objektívom: Ľubovniansky hrad 18.00 Božie domy
s Vandalom R
J03.06. (streda) 17.50 Drevené artikulárne
kostoly
J04.06. (štvrtok) 18.00 Božie domy s Vandalom R
J05.06. (piatok) 17.25 Osudy 18.00 Božie domy
s Vandalom R
J07.06. (nedeľa) 09.30 Bohoslužba 13.30 Orientácie 19.40 Slovo
TROJKA

J24.05. (nedeľa) 10.50 Malé biblické príbehy:
Baltazárova hostina 12.20 Klenotnica: Zemplinski špivanki R
J25.05. (pondelok) 11.40 Poklady Slovenska:
Slovenské Versailles R 15.20 Zvony zvonia
na život – dokumentárny film R
J26.05. (utorok) 10.45 Kedz sebe zašpivam R
11.25 Dedičstvo otcov: Kláštor františkánov
v Kremnici R
J27.05. (streda) 11.00 Lazovné nôty – folklórny
program R 11.40 Slovensko nepoznané R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
RÁDIO REGINA

JSobota 06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
JNedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05
Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

KRISTY CAMBRONOVÁ:
VRABCE Z TEREZÍNA
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Svišťanie

Lesklý
náter

FILM g Čo by ste spravili, ak by vám
na postup na vysokej škole stačilo podpísať sa pod Nietzscheho výrok „Boh je
mŕtvy“? Podľahli by ste tlaku okolia alebo
by ste sa rozhodli dokázať svoju vieru aj
v skúške, ktorá ovplyvní celý váš život?
Presne pred touto voľbou stojí aj mladý
Josh, ktorý začal študovať na univerzite.
Pre jeho profesora filozofie Radissona
je náboženstvo nepríjemnou témou pre
smrť jeho matky, aj napriek jeho modlitbe. Potom čo mladý prvák odmietne
výrok „Boh je mŕtvy“, profesor začína
svoju osobnú akademickú vojnu a snaží
sa Joshovu snahu obhájiť Boha potopiť.
Porotou je však celá trieda a nielen profesor Radisson. (Slavomír Gereg ml.)

Autor:
Informačné Vladimír
Talianské
technológie Komanický
mesto

Poslovia

Kúsok
eskamotéra

LEKÁREŇ

Český
súhlas

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Iránske
mesto

J S Z V Y K Y R S D A D Z A G C Y

Okradni

E A B T D A O T Ž O S H H V A H J

Prudko

M E N Ž N O R I S Á L M A P U L A

Snop

N E É I O E V V R A N A D T O K B
C R T V S I E O D T K S S O I T Y

Kypríš
zem

Šarha

Chmára

49 v Ríme

O B V O D A S Á O O E E A O K N D

Mládza

D R Í L R L B T B P R K O R U N Y

Chem. zn.
argónu
Irena,
po domácky

Pretože

EČV
Spišská
Nová Ves

Taliansky
spisovateľ

I A T S A M O Y O O I E I E N D N
N D A E G H T CH H N J C L T A Á A

Podradný
hostinec

Spojka pre
podraďovacie vety

A A T S M O A L A O K K E O N Y M

Sklad
Esencia

K Y S A K S I P Á Z P A L I B I O
Menší
potok

Predložka

2

Barbar

q

Volt-ampér

Predložka
spredu

Pigmentová
škvrna

Údery
v tenise
EČV
Prešova

Chytila

Znoj
Strážca
domu
Lesná
služba

Sfarbené
do kávova

4

u

Pripravoval

Y U R L N T N I C N O L O L A L V
R L K Y A O N L E I D O P R I E U

Večné
mesto

Podstata
veci

Ako

3
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HUDBA g Spevák a skladateľ Chris
Renzema vydal v apríli 2020 svoj štvrtý
štúdiový album s názvom Let the ground
rest, čo v preklade znamená Nechaj zem
odpočinúť si. Je to apel na skutočnosť,
že rast pochádza z obdobia odpočinku
alebo neúrodnosti. To nám môže pomôcť
aj v tejto pandemickej situácii. Možno sa
zdá, že je duchovná neúroda, ale Boh tvorí niečo nové. O tom hovorí aj spomínaný
album, na ktorom sa nachádza desať
skladieb. Žánrovo môžeme album zaradiť
k indie rocku, ale nájdeme aj jednoduché
skladby s gitarou a klavírom. Úmyslom
autora nie je, aby albumom zasiahol playlisty rádií alebo dobýjal rebríčky hitparád
a počúvanosti. Album nahral preto, aby
aj skrze neho mohol Boh zasiahnuť ľudí
a dobyť ich srdcia. (Dominik Petrík)

Liturgia

Choroba
čemer

Sídlo
sluchu

Matka

CHRIS RENZEMA:
LET THE GROUND REST

Nasal

Legenda: ALIBI, BOLERO, BRADA, CENTY, CIRKEV, CUKOR, DOBYTOK,
DONOR, DYNAMO, EPOCHA, GARDA, GAZDA, HLADINA, KASTY,
KOALA, KORUNY, KROSNÁ, KYSAK, LOADY, MASLO, METLA, METRO,
NÁBOJ, NANUK, OBVOD, OMASTA, OPICE, OSVETA, OVOCIE, PANIKA,
PODIEL, POHYB, POINTA, REPLIKA, RODINA, RUTINA, RYDLO, SINAJ,
SLINY, SLNKO, SONDY, SRDCE, STATÍV, STONKA, STRES, STUHY, TEROR,
ULITA, VLAHA, VRANA, ZÁPIS, ZVUKY, ZVYKY, ŽIVINY, ŽIVLY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 7 – 8: Krížovka: Porodila si rozsievača
života. Osemsmerovka: Každé ústa, ktoré utíšia, sú ústa
Kristove.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Obecný
sluha,
pandúr

kultúra a relax

GOD’S NOT DEAD

KNIHA g Melissa Taggová sa o tejto
knihe vyjadrila, že je to „nádherný, dojímavý príbeh z druhej svetovej vojny plný
romantickej lásky, odvahy a obetavosti,
ktorý je poprepletaný niťou súčasnosti“.
Autorka románu V pravej chvíli Kate
Breslinová vyzdvihla autorku diela: „Cambronová dbá o historické detaily a hladko
prenáša čitateľa z teplých pieskových pláží okolo San Francisca do Európy zmietanej druhou svetovou vojnou.“ O čo vlastne
v tejto knihe ide? Svety dvoch hrdiniek
prepojí život malého dievčatka, ktoré im
ukáže, že ani v tých najtemnejších okamihoch netreba prestať dúfať. Sera a Kája
sa musia naučiť spoliehať na svoju vieru
a bojovať o to, na čom im skutočne záleží
– aj keď to bude znamenať, že do stávky
vložia vlastnú budúcnosť. (i527.net)
Pomôcky:
Ossi,Sain,
Ochvat,
Sukus
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

PRAVIDLÁ VSTUPU DO CERKVI

COVID-19

2m
POVINNOSŤ POUŽÍVAŤ RÚŠKO
ZAHAĽUJÚCE ÚSTA A NOS

PRIJÍMAŤ URČENÝM SPÔSOBOM,
A TO DÔSTOJNE A PRED KŇAZOM

POVINNOSŤ DEZINFIKOVAŤ
SI RUKY PRI VSTUPE

POVINNOSŤ DODRŽIAVAŤ 2 m
ROZOSTUPY V CERKVI I VONKU

DODRŽIAVAŤ LIMIT NA POČET
OSÔB V CERKVI (OSTATNÍ
MÔŽU BYŤ VONKU)

UCTIŤ SI IKONU IBA ÚKLONOM, ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU CERKVI, POKIAĽ NEVYTVÁRAŤ PRIAMY KONTAKT
PATRÍTE DO RIZIKOVEJ SKUPINY (PODANIE RÚK, BOZK POKOJA...)
NIE BOZKOM

NEVSTUPOVAŤ DO CERKVI, POKIAĽ

14

STE V KARANTÉNE

STE CHORÝ

MÁTE TEPLOTU

CÍTITE SA ZLE

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

